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A DEVENI COVID
Trei greieri și-o lăcustă s-au declarat covid
și toată insectimea s-a-împrăștiat în vid.
Căci doar în invizibil mai poți acum să zbori,
să râzi de toată lumea și să-i produci fiori.
Să generezi angoasă și temere de vânt,
de aer și de apă, de foc și de pământ.
Să crezi că-n orice clipă-i posibil să tot mori,
pe stradă sau acasă, din zori până în zori.
Să știe toți ca unul că-s morți sau pot muri,
chiar dacă nu au timpul de a se lămuri.
E bine ca insecta să treacă-n nevăzut,
precum o face omul, atunci când a căzut.
A fi covid înseamnă a fi dușman la toți,
la unșii din guverne, la farsori și la hoți.
Căci nimeni nu mai știe ce este important,
când însuși sfântul Soare a devenit mutant.
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Te uiți la el cu groază, ți-e teamă că orbești,
și taci ca o moluscă, când tu, de fapt, vorbești.
Vorbești o altă limbă, mascată de Cuvânt,
pe care n-o-înțelege laneta ta Pământ.
Dar poate că și vorba a devenit covid,
când și-a adus aminte că vorbele ucid.
București, 04 mai 2020
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ABRACADABRA
Îmi caut de zor un purcel,
să râme prin cușca cu lei,
să cânte prin frunza de tei
ca boul pe-un dor de vițel.
Am mare nevoie de-un bou,
să-l pun, ca pe-un porc, la arat,
să fiu un vizat avizat,
ce crede că porcu-i erou.
Îl vreau într-o cușcă de-oțel,
capabil să ragă cumplit,
ca leul de verbe-încolțit,
când porcul se joacă cu el…
Înjug patru porci la un rât,
să scurme prin vorbe cât vor,
când lumea e toată a lor
și-i totuși de frumos ce-i urât…
Urâtu-i și el mai fălos,
când ochiu-i de ochi priponit,
când văzu-i din văz izgonit
și lumea-i întoarsă pe dos…
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Dar porcii sunt porci și atât,
sunt carne de pus pe grătar,
și minte ce scurmă-n zadar
frumosul din verbul urât…
Sunt porci ce cu porci îi hrănim
și porci ce rămân doar purcei,
noi scoatem untura din ei
și, totuși, mai toți, îi iubim.
Purcelul e porcul din noi,
când suntem cu mintea-n gunoi.
București, 26 iulie 2020
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ACCEPTANȚI
Din rațiuni sofisticate, înțelepciunea-i dată-afară,
iar înțelepții stau la coadă să emigreze-n altă țară.
La alții-i astăzi rațiunea și seama noastră de cuvinte,
din care se hrănesc aleșii care ne calcă pe morminte.
Ei fac mereu ce zice ăla care-i menține în picioare,
căci omul n-ar tăia pădurea de n-ar fi creanga trădătoare.
dar nu securea-i vinovată, ci lemnul smuls dintr-un stejar
din care e făcută coada cuvintelor cu gust amar.
Căci omul e mai bou ca boul, de n-ar avea în gând putere,
cu care să creeze arta unui război pentru avere.
Dar pentru-a fi ceea ce este, se folosește de-o unealtă
și de-un ochean să vadă totul de pe platforma cea mai-înaltă.
Aceasta-i astăzi rațiunea războiului fără hotare,
să instaleze iar sclavia în toată lumea plătitoare.
Căci masca-i iarăși instrumentul ce-ascunde jocul la vedere,
prin care se hrănesc pungașii, din marea banului putere.
Nu ne rămâne decât șansa de-a accepta o acceptanță,
prin care masca stabilește ce-înseamnă astăzi importanță.
9
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Există trepte complicate, nici un savant nu le-înțelege,
dar ordonanța acceptanței nu-i benevolă, ci e lege.

Ca să-înțeleagă toată lumea, vom explica pe înțeles:
țăranu-i purtător de sapă, iar șefu-i purtător de fes.
Oamenii se-împart în oameni și în oameni importanți,
unii-s șefi, alții-s unelte, însă toți sunt acceptanți.
***
Vremile sunt complicate, oamenii nu-s pui de lei,
nici de leii de la bancă, nici de leii lor din ei.
Sunt doar martori și unele într-un târg girat de hoți,
unde se-întâlnesc de toate: genii, șmecheri și netoți.
Toți acceptă ce n-acceptă și se cred nemuritori,
dar, la bănci și instrumente, toți, în viață, sunt datori.
Unii cred că ei sunt șefii, iar ceilalți sunt toți supuși,
alții cred că veșnicia este doar pentru cei duși.
Dependențele sunt strânse, precum junglele din om,
nu există libertate nici în fructe, nici în pom.
Fiecare-i o unealtă pentru cei mai sus ca el,
boul nu se face vacă, iar vițelu-i doar vițel.
Vaca-i bună pentru lapte și să facă pui de bou,
oamenii sunt, toți, unelte, deci nimic nu este nou.
București, 01 august 2020
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S-ADORMI DIN NOU, CÂND TE-AI TREZIT…
Nu-i important să vrei să zbori,
nici să pierzi timpul în cuvinte;
e important să iei aminte
că noaptea se sfârșește-n zori.
Da-începe iar în zori de zi,
și ține până-n ochi de seară,
ca orice noapte sedentară,
din care nu te poți trezi.
E important ce vrei să vezi,
când vine noaptea-n zori de zi
și toate orele-s târzii
iar tu continui să visezi.
Clepsidra ta nu-i ceas cu cuc,
pe care-l vezi când dă din cioc
și-aduce pacostei noroc,
precum uitările-n uituc
Căci ești sortit să fii buimac,
căzut din lună-n plină zi,
ca ploaia-n oaza cu chindii,
ca elefantul în hamac.
11
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E important ce-i important,
în noapte,-n zi și-n scăfârlii,
în balamuc și-n armonii
și-n infernalul truc galant.
De-aceea-i tare greu să poți
s-aduci o noapte la lumină,
în uragan, o zi senină,
și-un creier treaz în idioți.
Nu tot ce zboară-i de mâncat,
nu facem tort din avioane
și nici din licurici jamboane,
nici amintiri din ce-ai uitat.
Nu-i important ce-i de urzit,
când treci din somn în deșteptare,
e important de ești în stare
s-adormi din nou, când te-ai trezit.
București, 22 februarie 2020
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ALTĂ RUGĂ
Mă duc cu bidivii-n lumea mare,
de ani și ani așteaptă-n herghelie
s-alerge precum gându-n veșnicie
și viața-n existența-i viitoare.
M-am tot răscopt în clocotul fierbinte
din focul care arde-n of, la mine,
în multul din mulțimile puține
și în uitarea ce-și aduce-aminte.
În sinea mea, sunt clipe nesfârșite
și-un gol titrat cândva „eternitate”,
dar vântul meu prin mine tot mai bate
pe mările cu țărmuri infinite.
Am să aprind, în vis, un rug de soare,
un val de foc într-un ocean de gheață,
dintr-o idee ce mai crede-n viață,
când însăși viața-i moarte viitoare.
De-aceea, azi, voi echipa plecarea
c-o altă opțiune de sosire,
din nesfârșita ei nemărginire,
ce-ascunde-n amintire neuitarea.
13
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Cu bidiviii am s-ajung în minte,
în mintea cea din ceasul de pe urmă,
golită de instinctele de turmă,
când ei devin, în viața mea, cuvinte.
Și-am să-mi creez, probabil, altă rugă,
cu bidivii-cuvinte în altare
și-o eră cu fantasme zburătoare
dintr-un parcurs de Univers pe fugă.
Căci totu-i, azi, în lume, brambureală
grăbire, făcătură, goliciune,
c-o minte care n-are-înțelepciune
și cu-înțelepți experți în vorba goală.
În spațiul cyber, se confruntă biții,
în Eul meu, un soft se virusează,
în lume, un Covid se instalează
și sus, pe tron, s-au instalat tâmpiții.
Eu sunt nimic, într-un pustiu de vreme,
în sinea mea și-n tot ce-înseamnă sine,
în toate amintirile din mine,
ce galopează astăzi prin dileme.
Și-aleargă, precum gândul de niciunde,
în care nicio rugă nu pătrunde.
București, 12 august 2020
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ALTERITATE
Nu mă las orbit de flamuri, nici de minți strălucitoare,
focurile nasc cenușă, mințile sunt nopți cu soare;
ard luminile în beznă și din soare fac nămol,
sunt în curs de degradare, golul plin și plinul gol.
Verbele nu sunt sentințe, sunt doar verbe și atât,
unele te scot din vrie, altele-ți rămân în gât;
fără ele nu se poate, dar cu ele faci ce vrei:
lei din biete pisicuțe și motani versați din lei.
Tot ce-i bun se degradează, tot ce-i rău e și mai rău,
marea suie-n vârf de munte, muntele devine hău,
oamenii ajung cuvinte, iar cuvintele, roboți,
într-un lan de-înțelepciune, se plantează idioți.
Idioții-s la butoane, cei cu har, în păpușoi,
toate golurile-s pline, iar goliții suntem noi;
nu ne pasă, deci, de nimeni, nici de cer, nici de pământ,
fiindcă „nimeni” este astăzi cel mai important cuvânt.
Azi, în om, modernitatea se întoarce în copac,
toate casele au aripi și toții îngerii, hamac,
ușile devin ferestre și ferestrele se-închid,
toată lumea e supusă regelui global: Covid.
15
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Rânduielile de-acasă, toate, s-au globalizat,
iar cocoșul nu mai cântă, căci găina l-a-împăiat.
Cântă, însă pițigoiul, de pe-o frunză de pelin,
căci zăvoiu-și are casa într-un spațiu citadin.

București, 06 mai 2020
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APARENȚE MIȘCĂTOARE

În mișcătoarea lumii nemișcare,
am regăsit un nor de zi senină,
ce crește-n gând o liniște divină,
dintr-un noian de gânduri mișcătoare.
Din tot, am luat doar ce ni se cuvinte,
ca bravi uituci din vremuri geniale,
închise azi în vechi memoriale,
ce fac din hău un Everest de bine.
Dar când ți-aduci aminte de uitare
și lași la alții tone de memorii,
reverberate-n clipe iluzorii,
ai pus pe rug furtunile solare.
Furtuni ce sunt senine-n noaptea minții,
când tună și valsează pe oceane,
ca verbele-n sintagme suverane,
ca fiii care-și ard pe rug părinții…
Decât se te gândești la toate-acestea
ca un erou extras din lașitate,
mai bine-ți faci din vorbe o cetate
și-ai încheiat definitiv povestea.
17
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Nu-i timp să-ți pui pe gânduri Everestul
și nici să faci rapel în Mariane,
sunt, astăzi, alte umbre subterane
ce-aduc în profunzimea Terrei lestul.
Doar ce rămâne-n viață mai visează,
memoria duratei-i prea uitucă
și-adesea timpii lumii îi încurcă
și-n loc de ieri, doar ce e azi contează.
De-aceea, -n libertate și-n cetate
și-n orice loc ce are drept la viață,
doar nopțile se trec în dimineață
iar clipele devin eternitate.
Eternitatea nu-i efect de seră,
nici gura lumii nu-i vreo noutate;
există-n om un soi de vanitate
de gând ce sărăcește când prosperă.
În mișcătoarea lumii nemișcare,
trăiește-o moarte-n noi nemuritoare.
București, 27 mai 2020
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APARENȚE MULTI-SENS
Cresc grâul și neghina,
în lanul auriu,
ca dunele-n pustiu,
ca-n fierul ud, rugina.
Prin vorbele nespuse,
ținute în secret,
ca banii-într-un fișet,
trec porțile ascunse.
Nimic nu e ce pare,
ci doar ce-i de văzut
în ochiul nevăzut,
când soarele dispare.
Ce vezi nu-i la vedere,
în viață și pe cer,
când nu-i căldură-n ger
și-n suflet mângâiere.
Și nici pe arătură,
nu-s urmele de boi,
nici ieslele din noi,
ci doar o-întorsătură.
19
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Nici mintea nu-i acasă,
când scrie pe laptop,
cu valuri din potop,
că noaptea-n noi se lasă.
Dar noaptea-i doar o stare
din sensul fără sens,
al marelui Non-Sens
din vorba trecătoare.
De-aceea, -n loc de rugă,
poetul scrie-un vers,
cules din Univers,
când ceru-i pus pe fugă.
Azi, totul se-învârtește,
mai mult sau mai puțin,
în vortexul-destin
și-n gândul ce gândește.
Gândirea nu-i văzută,
de gândul călător,
ce trece ca un nor,
prin ploaia decăzută.
Cândirea-i doar gândire,
un zbor spre nicăieri,
prin lumea de tăceri,
pin focul din privire.
Nimic din ce se vede
nu este ce se crede.
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Ce-aud e ce ascult,
ce-i mult e doar ce-i mult.
Puținu-i ce-i puțin
din Marele Destin.
București, 17 iulie 2020
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BIO-CRUCIADELE DIN VARĂ
E tot mai primăvară-n noi și-n țară,
copacu-și pune frunzele să cânte,
iubirile-și repară inimi frânte,
covidu-și face treaba pe afară.
Dar casa, sfânta casă, astăzi, doare
și parcă n-o mai vezi ca pe o casă,
ca pe-un adverb atât de scump: acasă,
ci doar ca pe-o iubită închisoare.
Se lasă peste noi oximorone,
cu măști pe casa vorbei, la vedere,
cu verbe ce cuvântă în tăcere,
cu ordonanțe ce se trag din drone.
Niște civili se joacă de-a războiul,
războiul lor, numit covidiadă,
un soi soios de bio-cruciadă
cu verbe și adverbe de tot soiul.
Deci casa noastră este-acum cetate
de luptă, de surghiun și de răbdare,
numită, ca mai ieri, de apărare,
cum ne dictează sfânta libertate.
22
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E primăvară-n suflete și-n viață,
strategii-și scot cohortele în stradă,
cireșul înflorește în ogradă,
și soarele devine glob de gheață.
Ne încălzim la marile-i dileme,
prin geamul ce mai știe să privească
spre groaza bucuriilor de iască,
din care se zidește-o nouă vreme.
O vreme cu covizi de primăvară,
ce-și vor covidiadele din vară.
București, 30 aprilie 2020
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BREVET SPRE INFINIT
Nu cred că impostura a învins,
deși tot omu-i, azi, robotizat
și face totul sec și programat,
nici că iubirile de ieri s-au stins.
Trăim-un timp cu minți făcute terci,
cu gândul în palate și-n nămol,
un hedonism prea-plin, cu suflet gol,
și pași care ne-îngheață pe poteci.
Dar nicio vreme nu-i ce n-a mai fost,
în era cyber, totu-i transferat,
și sensul din clepsidre inversat
cu un simplism perfect, dar fără rost.
Un adevăr în formă acceptat,
deși ce-i logic nu-i mereu așa,
ci doar ce-i necesar a se vedea
într-un prezent, corect, dar expiat.
Nici florile din tâmple nu sunt reci,
chiar de zâmbesc pe geamul înghețat,
nu-s nici cuvinte puse la iernat,
ci doar însemne-n timp, pe unde treci…
24
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Nu-i prea târziu să ai un sentiment,
în lume, sentimentele-înfloresc
și-întotdeauna-n inimi își trăiesc,
același vis frumos, inconștient.
Iar când te-întorci la tine, la izvor,
n-ai sentimentul c-ai îmbătrânit,
întreaga viață-i vreme de iubit,
prudent, sau plin de foc, și-încetișor.
Căci ochii totdeauna se privesc,
iar inimile bat în aritmii,
rămân bătrânii singuri și pustii,
și totuși, în durere, se iubesc.
Iubirea nu-i un drept la nefiresc,
nu-i mai nimic, de nu te poți privi,
cu liniștea privirilor târzii,
în ochii care-n tine mai clipesc…
Nu cred că-n viață, viața s-a înfrânt,
nici că pe rug mai arde vreun destin,
iar simfonia cerului senin
mai prinde viață-n oameni și-n cuvânt.
Nu plângeți moartea fără nesfârșit,
ea nu-i în noi un fapt netrecător,
nici apă ce se-întoarce la izvor,
ci un brevet de-a trece-n infinit.
București, 30 mai 2020
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CÂRDĂȘIE
În clanul celor ce nu știu,
e totul limpede, ca marea,
în care se păstrează sarea,
ca osemintele-n sicriu.
Ce-i viu e viu, ce-i mort e mort,
aici nu-i nicio îndoială,
nici savantlânc pe vorba goală,
ci doar „nu-mi pasă” și confort.
E chiar normal să nu știi tot,
de vrei să știi, treci la-învățare,
și afli tot ce mai apare,
prin târgul minților cu bot.
Cu bot de rață-n pe sub nas,
femei de gen se vor virale,
și-ar da și ultima suflare,
pentr-un bărbos cu cap-compas.
Și mintea-n sine-i tot așa
rațifictă-n scăfârlie,
c-un neuron în cochilie
osificată într-o șa.
26
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Te temi de-un verb cu ochii gri,
care, mereu, te șicanează,
când nu pricepi cum te presează
să știi ce n-ai dori să știi.
Dar tu te știi că vrei și poți,
să-ți pui tot globul la picioare,
ca pe-un concept de port-samare,
căci tu ești șmecher între hoți.
Trăiești ca zmeul din povești
modelul promovat de tine;
ești plin de rău pe post de bine,
dar tocmai asta îți dorești.
Te însoțești mereu cu drac,
ți-e frate bun în clan și-n piață,
vă leagă-același stil de viață
de învățați care nu-învață,
de ticăloși cu bot de rață,
de urlători în parlament,
de trei decenii, permanent,
și de pungași cu mintea-n sac.
Din fruntea țării-ați făcut clan,
din votul sfânt o parodie,
dintr-un popor o tragedie,
ce se repetă an de an.
Doar cei ce încă știu că știu,
nu bat demult la porți închise,
visează, astăzi, alte vise,
dar totul pare prea târziu.
27
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Dar voi, cel mult, sunteți o mie,
de trei decenii la butoane,
dintr-un popor de milioane,
de care nimeni nu mai știe.
Ați dat în oameni c-un topor,
prin stratageme infernale,
și i-ați gonit peste hotare,
pe post de sclavi, din țara lor.
Prin mecanisme de tâlhar,
momindu-i că afară-i bine,
că pot să aibă-un colț de pâine
nu-n țara lor de fost grânar.
Niște-îngâmfați stăpâni pe noi
și un vulpoi mai val ca marea
ați dus în oameni disperarea
c-așa ne vrea globalizarea,
umili și proști, săraci și goi.
Chiar dacă globul e cu voi,
iar voi cu asta vă mințiți,
să știți și voi că noi, treziți,
ne-om lua pământul înapoi.
Nu ca mormânt terminator,
ci ca stăpâni în casa lor.
București, 21 iunie 2020
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CUVÂNTUL
Mă duc iar acasă când bate talanga,
taifunul din mine plutește pe valuri
oceanul de verbe se zbate-ntre maluri
și seva din ramuri se scoate cu ranga.
Pe marea fierbinte trec țurțuri de gheață,
în stradă domnește un spirit de turmă,
iar creierii minții-și vor mintea din urmă
și moartea cu zile mai speră la viață.
Cascadele urlă în sine ca vântul,
e liniște oarbă în ochiul ce tace,
iar facerea lumii din nou se reface,
și-n soare migrează în sine Pământul…
Adio, tu, ploaie și vânt și zăpadă,
în Soare-i căldură, lumină și soare,
și-un foc ce plutește ca valul pe mare,
când noaptea pe gene începe să vadă.
De ești sus, pe Soare, nu-ți pasă de noapte,
de visuri, de stele, de frig, de căldură,
în toate există o nouă măsură
și-n strigătul vieții-i o lume de șoapte.
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Acasă la mine nu este acasă,
pe vremea din curte s-a scris altă vreme,
iar certul e astăzi cuprins de dileme
și soarta se joacă cu viața pe masă.
Mă-întorc iar acasă când casa mă cheamă,
dar casa din mine, de fapt, nu mai este,
s-a stins, ca lumina, cu noaptea ferestre
și visul de noapte, în zori, se destramă.
Mă uit iar la Soare să-mi caut Pământul,
dar Soarele-i astăzi, în mine, Cuvântul.
București, 05 mai 2020
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DE-AR FI…
De-ar fi să scriu ceva doar pentru tine,
să-ți adresez o vorbă, prin imagini,
mi-ar trebui un milion de pagini
și tot ar fi mai mult decât puține…
Sunt sute de nimicuri geniale,
în care viața-și caută esențe
și sensuri, și trăiri și complezențe,
sau zile liniștite și banale.
Dar de privești c-un ochi ce te privește
și-asculți prin el limbajele tăcute,
din care toate-n viață sunt făcute,
ajungi să vezi ce-n lume se zărește.
De-aceea-ți scriu pe-o umbră amânată,
din toiul unei zile revolute,
în numele clipirilor pierdute
despre-un tărâm ce n-a fost niciodată.
Am să tot cred că văzul încă vede,
cum vede gândul, noaptea, când gândește,
și inima ce-n alt limbaj vorbește
de văzul care vede-n ce nu crede.
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Te văd și-atunci când nu ești la vedere,
când te ascunzi, de ochii tăi, în tine,
ca să-înțelegi privirile-ți senine
și vorba ce-ți vorbește în tăcere.
Ești prea complexă-n lumea ta din tine
și mult prea simplă-n casa de acasă,
când te așezi cu anii tăi la masă
și-n cea fost rău, mai cauți ce-a fost bine.
Iar eu te văd în gândul meu din tine,
cum răscolești uimirile trecute,
din lungile speranțe neștiute,
ce s-au pierdut în clipa care vine.
Și nu-înțeleg ce încă te-apasă,
când ziua ta se duce la culcare
și noaptea-și face veacu-n așteptare
iar visele în somnul lor te lasă...
Nu știu dacă în noapte stai de pază,
la roua ce apare-n dimineață,
ca lacrima trezirilor la viață,
sau uzi, la ziuă, florile din vază…
E încă soare-n stelele aprinse,
și multă noapte-n ziua ce apare,
când soarele-i trimis la-înviorare
și ard pe rug luminile nestinse.
Eu nu mai dorm de când mă uit la tine,
si-ți văd lumina din clipirea Terrei,
aprinsă-n mărginimea cognosferei
și transferată-n nopțile din mine.
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Sunt totuși umbra ta pe orice vreme,
te-adăpostesc de ploaie și ninsoare,
te liniștesc, când inima te doare
și te cinstesc c-o cană de poeme.
Îți caut ochii când nu vezi cărarea,
ți-i port în suflet când ești fericită,
îi văd cum strălucesc când ești iubită,
și-ți țin cât mai aproape depărtarea.
Te însoțesc când ieși la iarbă verde,
te primenesc cu vântul care bate,
prin nostalgia clipelor uitate,
când ce-i frumos, tot în frumos, se pierde.
E greu să-ți aflu oful din privire,
adesea, văzu-n nevăzut nu vede,
iar crezul nu-i de-ajuns pentru a crede
că potriveala nu e potrivire.
Te-am admirat cum ai crescut o viață,
cu prețul suferințelor din tine,
cu-încrederea-n iubirea care vine,
ca ziua dintr-o bună dimineață.
Credeam că știu, dar n-am, de fapt, idee,
de Eul tău, de sinea ta, de toate,
tu ești făcută doar din bunătate,
ce-aprinde-n ochi un suflet de femeie.
Ar trebui să-ți înțeleg privirea,
chiar și atunci când sufletul te doare,
sau când primești, de ziua ta, o floare,
ce-aduce-n viața ta neprețuirea…
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Dar cum s-aud, când eu nu sunt în stare
să văd, prin ochii tăi, ce vezi în mine
și să-înțeleg cutremurul din tine,
când simt cum și durerea mea te doare?
Și totuși văd ce-n viață se întâmplă,
când binele și răul fac echipă,
când străduința e, de fapt, risipă
și toate astea bat la tine-n tâmplă?!
Te văd cum te târăști, când n-ai putere,
cum ochii tăi frumoși sunt plini de lacrimi,
cum, sub povara anilor, te clatini,
dar ieși cu-încrâncenare din durere.
Și toate trec, ca gândul, în tăcere,
în timp ce pașii-mi umblă pe cărare,
și se zoresc spre-o nouă căutare,
tu faci din mine marea mea putere.
Dar eu nu pot să-ți dau, de fapt, nimic,
și nici nimicul meu să ți-l explic.
București,13 august 2020
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DUALISM UNITAR
În îndelunga timpului găsire.
un mare negăsit s-a regăsit,
dar, în final, din nou s-a rătăcit
prin vremea limpezimilor impure.
Dar nici chiar puritatea nu-i dovadă
a unor adevăruri cvasi clare
din casta paradoxurilor rare,
făcute totdeauna să se vadă.
Acolo unde vorba-i de tăcere
și sensul existenței e pieirea,
esența lumii-i doar nemărginirea
și nevăzutu-i legea la vedere.
Iar cel ce spune știe ce nu spune,
căci spusa, azi, e-o mare îndoială,
bazată pe ideea colosală
că Soarele răsare când apune.
Desigur, el răsare-n altă parte,
dar nu contează vremea care trece,
căci Soarele-i un foc imens și rece,
pe care infinitul ni-l împarte.
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El face tot, deși nimic nu face,
are-un castel chiar în nucleul Terrei
și mii de-ostași în atmosfera erei,
în spectrul invizibil și tenace.
Dar Soarele și spusa-s substantive,
ce se-întâlnesc într-o mulțime vidă,
ca zahărul c-un gust de aguridă
pe-un vraf imens de noutăți tardive.
Azi, Soarele și focul din adâncuri
sunt un model de spusă ideală,
concretizat în pata de cerneală,
ca sensul ce se-ascunde printre rânduri.
Dar însuși omul-i univers dual.
cu inimă și creier genial.
București, 10 iulie 2020
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E, OARE, VREMA LOR?!
Bat vânturi fără noimă în Dacia Română,
vin valuri de lăcuste ce spulberă ograda,
se-nfruntă-n mintea noastră ahei din Iliada
și monștrii de acasă ne spun că vremea-i bună,
că nu-înțelegem sensul conceptului de țară
și nu vedem vederea ce vede-n altă lege,
în care ce e lege a devenit nelege,
iar legea pământeană e cea de dinafară…
Un nou torent de gheață în foc se instalează
și Sudul se transformă în Polul Nord, deodată,
prin noaptea dintre ere, apare-o zi drogată
și marea de cuvinte la visul ei visează.
Se spun de toate astăzi, e vremea celor spuse,
la porțile închise, bat alte porți închise,
pe țurțurii de gheață, cuptoarele-s aprinse
și ard în voia sorții, cuvintele nespuse.
În hărmălaia vremii, -i un munte de tăcere,
azi, are drept de vorbă cuvântul care tace,
în făcătura lumii, un leneș se preface
că face ce nu face-n crevasa dintre ere:
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albește albul iernii și-n gheață-l decălește,
călește vremuirea, în vremea decălirii,
și întregește timpul, în timpul risiăirii,
când firul se destramă și ghemul se sfârșește.
Bat vânturi fără gratii în era destrămării,
la cârma rostuirii, sunt, iarăși, alogenii,
ce-așteaptă clipa asta de-o mie de milenii,
când hoardele trezite au șansa re-ncarnării.
Zâmbesc, de sus, sarcastic, cam cum zâmbesc pirații,
năframa lor de fiere e astăzi arborată,
corabia cu miere, în fine-i abordată
de vremea lor ce-însemnă pieirea unei nații.
Un Zeus plin de fițe, -n costum la mii de ace,
e, azi, cu vrerea noastră, -n palatul națiunii,
aceasta-i adevărul în zodia minciunii,
cu verbe virusate și-o vorbă care tace.
E-acolo, -n drept să fie, prin votul meu și-al tău,
chiar dacă-s diferite, contează ce primează,
ce numără sistemul și nu ce se votează,
c-așa e-n vremea-n care Puterea-i eul său.
Și tu, și eu și altul contăm în ce vrea domnul,
din lume și din cyber, din creier și din vise,
din vieți fără de viață, din uși deschise-închise
și din trezirea falsă, când iar ne-apucă somnul…
Trezește-te, Române, din somnul tău de moarte,
la alții pe plantații, peon uitat de țară,
căci țara ta din tine e astăzi dată-afară,
din propria ei casă, de care n-are parte…
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Să ne-întregim ca țară, am suportat calvarul,
am răsplătit cu sânge un veac de libertate,
am smuls puterii oarbe un drept la demnitate
și am crezut că, astfel, se va sfârși coșmarul…
A fost un veac eroic, a fost o dimineață,
eram o națiune, un stat, ca-întreg și parte,
dar monștrii nu te lasă; ești liber doar în moarte,
deci, mori din nou, Române, cu dreptul tău la viață…
În fine, azi, robia nu-ți vine din povești,
dușmanul tău de moarte e chiar la București.
București, 07 iunie 2020
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E TIMPUL DE-ÎNȚELES NEÎNȚELESUL…
În urbea cu mai toți goniți de-acasă,
s-a-înscăunat o șleahtă de lunatici,
ce-și poartă-n noapte ochii lor satanici
și de lumina zilei nu le pasă.
Ei au, în ei, o altfel de lumină,
venită din tenebrele curate,
ce-au fost pe-un alt tărâm configurate
pentr-un trecut din veacul ce-o să vină.
Par, toate, luminări vizionare,
ce poartă-n ele marile tenebre,
dospite în cuptoarele celebre
ce-au ars, prin noapte, razele solare.
Au mai rămas doar puncte luminoase,
în ochii pământenilor romantici,
ce trec, prin constelații, singuratici,
ca remușcarea-n gânduri păcătoase.
Dar tot păcatu-i frate cu păcatul,
în logica arzimilor barbare,
ce-și caută, în noapte, luminare
și-n casa de pariuri, doctoratul.
Câmpiile-și pun franjuri de nuiele,
în noaptea scrisă cu lumini de noapte,
când verbele din cyber devin fapte,
și biții fac ravagii printre iele…
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E mult prea-plin de lut în atmosferă
și prea mult vid în stelele de piatră,
în timp ce câinii lumii nu mai latră,
ci cântă tarantela-n hipersferă…
E timpul de-înțeles neînțelesul
ne-necesar nici astăzi și nici mâine,
e îndeajuns să plagiezi un câine
și să accepți că fesu-și poartă fesul.
În lumea asta plină ochi cu fesuri,
nu-și mai sensul alte înțelesuri…
București, Piața Rahovei, 29 iulie 2020
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ECOU BLAZAT
M-am plictisit de mine, aș vrea să-mi fiu un altul,
un mandatar de vorbe ce și-a-împlinit mandatul,
sau un păun în formă ce și-a furat o pană,
s-o lase păuniței ca un balsam pe-o rană.
Pe rana mea din mine, eu pun o altă rană,
adusă de-o lăcustă din zona riverană,
ecou la valul mării ce spune ce nu spune
când apa tot încearcă cu atul să-l adune.
Nu-i place adunarea, ar vrea doar o-înmulțire,
visare cu visare, iubire cu iubire,
din care să rezulte o vorbă pătrățoasă,
de valuri preasfințite pe-o mare păcătoasă.
De-aceea, câteodată, eu mă scufund în mine,
ca vorba ce rezultă din facerea de bine,
ca binele ce-înseamnă un rău făcut la altul,
când s-a-încheiat lucrarea și s-a topit asfaltul.
Nu vreau să mă mai caut, mi-e bine-n rătăcire,
când sensul și non-sensul-s aceeași măsluire,
iar eu m-ascund de mine în propria-mi persoană,
precum o face verbul în vorba suverană.
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De-aceea, câteodată, îmi mai ascult ecoul,
ca pe-un mac-mac de rață ce-și mai convertește oul;
degeaba măcănește, că nimeni n-o ascultă,
pe vocea ei de alto, e-o liniște incultă.
Ecoul nu se vede și nici nu se aude,
când mările îngheață și rațele sunt ude.
București, 20 mai 2020
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LIBERTARE-ÎNGRĂDITOARE…
Mai am de mers un infinit și-o clipă,
pe drumul care duce unde-o duce
și care-și face cruce la răscruce,
din zboru-i frânt cândva de o aripă.
De-aceea-i drum și n-are alte visuri
de zbor, într-o etapă viitoare;
e doar traseu de verbe târâtoare,
și de real etern între abisuri…
Dar drumu-i lung, de-i drum sau doar cărare,
și-mi poartă pașii vieții-într-o caleașcă,
cu vorba care uită să vorbească
și cu chemarea care-a fost plecare.
De-aceea, am să plec și eu de-acasă,
cu casa mea din mine în spinare
și c-un crochiu de clipă viitoare,
din înserarea care-n zori se lasă.
Am să ajung unde m-o duce gândul
din nopțile din mine nedormite
și din atâtea verbe ostenite,
dintr-un ce-a fost, prin care bate vântul.
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Dar vântul meu, în mine,-o să tot bată,
l-am adunat cu pașii de pe creste,
din infinita drumului poveste,
ca pe-un trecut ce n-a fost niciodată.
Chiar de n-a fost, în sine tot mai este,
legat de căpriorii unei case,
de veșnicia clipelor rămase
și de povestea care nu-i poveste.
Am să tot plec din mine-într-un alt mine,
cu tot calabalâcul în picioare
și c-un trecut în era trecătoare,
ce viețuiește-n clipa care vine.
Dar clipa însăși e eternitate,
pentru că n-are sine vreo durată,
e doar monada care-a fost odată
esența libertății din cetate.
Cetatea, totuși, nu e închisoare,
ci doar o libertate-îngrăditoare.
București, 27 iulie 2020
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ESENȚĂ TARE
N-am să-înțeleg cum face gândul,
robit de atâta libertate,
deși e închis într-o cetate,
să umble liber precum vântul…
Cu el ne naștem într-o doară
și constatăm doar că există,
atunci când trecem în revistă
ce-avem în minte și-n cămară
Scanăm și gândul și cuvântul,
dar nu vedem nicio structură,
nici vreun semnal, nici vreo măsură,
ci doar același cerc: pământul.
Dar nu ne batem prea mult capul,
există în viață multă treabă,
nu doar Socrate care-întreabă:
de ce nu carul, ci proțapul?!
Doar toate astea nu contează,
nici pe pământ, nici pe hârtie
și nici nu-i cazul să se știe
de ce-i secret când se votează.
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Secretu-i poate doar o crustă,
sub care se ascunde focul,
când te-a surprins din nou norocul
să dai cu ochii de vreo fustă…

Cu gândul poți s-ajungi departe:
în nori, pe cer și chiar în soare,
în galaxii nemuritoare,
în viață, -n suflet și în moarte.
În rai în iad, în incantații,
în nori de vise, -n drum de oase,
în alte gânduri mai frumoase,
în anapest și-n ecuații.
Dar nu contează ce mai este
un gând în lunga sa gândire,
nici greaua nopții tânguire
și nici eterna lui poveste.
Contează doar esența tare,
din viața asta trecătoare.
București, SMC, 22 mai 2020
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ETERNUL FAPT NEÎMPLINIT
Dincolo de dincolo, trăiește un absurd,
ca un plecat de acasă, ca muzicantul surd.
Ca valul cognitiv dintr-un parcurs real,
din care se durează mereu un ideal.
Dar ideal înseamnă să zbori din val în val
și, totuși, niciodată să nu ajungi la mal.
Să vezi mereu departe din locu-n care stai
și să-ți trăiești angoasa ca într-un jilț din rai.
Nici rai nu mai există; a fost trecut în iad,
ca norul în furtuna dintr-un castel de jad.
Și astfel idealul devine ireal,
ca pietrele de moară din gândul virtual.
Tot gândul din gândire-i un soare ondulat,
din care niciodată venirea n-a plecat.
Iar vremea vremuirii-i ca valul alungat,
ce latră prin oceane ca un dulău turbat.
Și totuși armonia mai trece pe pământ,
ca noaptea-n dimineață, ca răsuflarea-n vânt.
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În Eul meu din mine, e-un sine ce s-a dus,
ca ziua-n casa nopții, când soarele-a apus.
Alteritatea-n sine e-o creastă-a unui val,
ce duce mai departe un ideal real.
Și chiar dacă trecutul rămâne tot trecut,
ideea totdeauna o ia de la-început.
Iar eu, Observatorul, din colțul meu de far,
constat că valul mării se zbate în zadar...
Și totuși, aste valuri duc mările spre mal,
corăbii care poartă realul ideal…
Adeseori, absurdul devine fapt real,
din care-și trage seva, din nou, un ideal.
Și iarăși, idealul devine ce-a tot fost:
iluzie reală ce-și caută un rost.
E greu să crezi că totul e-un spațiu ondulat,
din care idealul nicicând n-a fost plecat.
Și te întorci cu gândul la ce nici n-ai gândit,
căci viața ideală-i un fapt neîmplinit.
București, 31 iulie 2020
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FLACĂRA CE TRECE-N VERS...
De ce gându-mi bate-n poartă, când la poartă nu-i vreun scut,
gardul erei de nuiele-n noua eră n-a trecut?!
De ce partea nevăzută a văzutului din noi
face caz de văzul lumii și de cerul dintre ploi?!
Unul nu e la vedere, celălalt e-n ochiul orb,
ce confundă albatrosul cu reversul unui corb.
De ce corbul nu se duce-n nicio noapte la furat,
când culoarea-i de tăciune l-ar feri de-a fi vânat?!
De ce barza-și face cuibul, sus, pe-un stâlp de telegraf,
când pe-un plaur i-ar fi locul, ca pe-un vector pantograf?!
De ce cârtița trăiește, ca o hoață, sub pământ,
când i-ar cu mult mai bine să se-ascundă în cuvânt?!
De ce greierele cântă doar când stelele clipesc
și, în lanul dinspre ziuă, numai frunzele foșnesc?!
Este, oare, domnul greier, un trimis din Univers,
care-aduce-n plină noapte verbul ce se face vers?!
E greu de răspuns la toate întrebările „de ce”,
pe ogorul lumii noastre, e posibil orișice...
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Îngerii sunt apți să zboare, Soarele să facă frig,
iar angoasa lineară s-a făcut demult covrig.
Nici un văz nu-i la vedere, nici acum, nici mai târziu,
fiindcă toți nevăzătorii au văzut, în văz, pustiu.
Numai gându-și face veacul în imensul lui atom,
aducând, în mintea lumii, Universul numit Om.
Creierul nu-l cenzurează, chiar de nu-i sentimental,
nici oceanul nu dispare, când, la țărm, se sparge-un val.
Nici un foc nu se sfârșește, înainte de-a fi stins,
numai focul viu din inimi va rămâne-n veci aprins.
Oricât ar fi de aride focurile-n Univers,
orice flacără din inimi, prin cuvânt, se face vers…
București, 19 iulie 2020
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FURTUNI TĂCUTE
Când bate vântul la Constanța, în București e tare frig,
în vara asta, -n rai, e gheață și îngerii se fac covrig.
Iar valurile trec și ele, în pescăruși și-n marinari,
la cheu s-au pus iar embargouri pe licurici și pe țânțari.
E-n joc un premiu cât planeta pe ucigașii lui Covid,
iar aerul din eprubete a evadat în spațiul vid.
Furtunile-s prea demodate, ar fi nevoie de-un taifun,
să spele marea de-altădată cu spumă albă și săpun.
Ideile ce stau la soare să-și pună fustele în vânt,
e necesar să navigheze între tăcere și cuvânt.
La bordul vântului de coastă, apare marele pavoaz,
în timp ce zarea viscolește în universul ei turcoaz.
Căci astăzi a venit la mare îmblânzitorul de furtuni,
c-un pachebot de altădată, ce tot mai merge pe cărbuni.
Dar marea a-învățat de toate, de la Neptun și de la toți,
să fie fermă și aridă și cer cu dinți în mateloți.
Furtunile de altădată, din largul ei, au emigrat,
în universul altor valuri ce fac ravagii pe uscat.
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Și trec sirenele pe mare în rochii scumpe, de safir,
ca niște păsări călătoare, în timpul marelui turnir.
Se duc la casa lor de munte din creasta nouă-a unui val,
ce-aduce aerul din mare într-un veștmânt de madrigal.
Dar chiar și marea se permută, din creuzetul ei secat,
într-un hotel de șase stele, pe care tocmai l-a visat.
E un hotel cu totu-n mare, în apa limpede, sub val,
precum ideea limpezimii în lobul sacru de cristal…
Doar un vapor făcut din val, mereu pe val, dar singuratic,
va naviga, din marea lui, tăcut, spre ultimul iernatic.
București, 23 iunie, 2020
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IPOSTAZĂ
M-aduce cărarea acasă la mine,
dar casa mea-i, astăzi, acasă la tine.
Iar astăzi nu-i mâine și nu e nici ieri,
ci doar altă formă din ce-i nicăieri.
Dorința și timpul, visarea și vrerea
apar doar ca umbre ce umplu tăcerea.
Dar orice tăcere a fost ieri cuvânt
și tot ce răsare se-întoarce-n pământ…
Nimic nu dispare din tot ce apune,
ci totul revine cu gânduri mai bune.
Pământu-i ca gândul, finit infinit,
ce trece-n ființă ca fructul oprit.
Dar fructul acela-i mereu provocare,
în ochiul ce vede, în văzul ce doare.
Doar omul rămâne mereu la izvor,
etern precum clipa, trecut viitor.
Și totuși, chemarea ne-alungă din sine,
pe-o altă idee de rău au de bine.
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E liniște oarbă în cuibul de cuc,
și puii de lele cresc mari și se duc.
Se duc printre ramuri să-și caute drumul,
dar n-au nicio șansă, căci drumu-i ca fumul.
Apare în lume, ca rest dintr-un foc,
și trece ca dorul lipsit de noroc.
Cărarea rămâne, dar casa-i plecată,
s-a dus ca ideea de altul furată.
Va umple cu vise visarea de lut,
ce-n aripa lumii din zbor a căzut.
Din zbor facem visuri, din visuri vapoare,
din dreptul la casă, o stea căzătoare.
Tot zborul din lume se-întoarce-n pământ,
pământul ni-i casă, ogor și mormânt.
București, 11 mai 2020
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LEMN
Pe valea cu angoase, mă simt în siguranță
și, în disprețul sorții, prea gol de importanță.
N-am vise și nici visuri, le-am stins în faptul zilei,
E timpul nostalgiei și vremea clorofilei.
M-acopăr iar cu muguri, mă înfrunzesc pe ramuri
și redevin port-frunze, port-hățuri și port-hamuri.
Robit de datorie, îmi pun cămașa verde,
câștig din nou la zaruri și nu mai am ce pierde.
Sunt iar patron de frunze, ca un ocean de valuri,
ca mintea de pe urmă, de voci și idealuri.
Nu știu dacă, vreodată, voi mai avea vreo ghindă,
dar, poate voi produce, din trunchiul meu, o grindă.
O grindă cât un secol, trecută într-o casă,
o voce din pădure, la vremea ei, culeasă.
Când se ridică-o casă, se spune: cântă lemnul,
de fapt, se retransmite, din lemn în lemn, consemnul.
E-o limbă ne-înțeleasă, de viață și de moarte,
prin care timpul vremii în proști și răi ne-împarte.
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Cei proști sunt proștii noștri, lăsați așa din fire,
cei răi sunt puși pe rele, din ură și-învrăjbire.
N-ai cum să le schimbi firea, nici vorba, nici destinul,
de-aceea sunt pe lume balsamul și veninul.
Limbajele din lemne nu-s însă grinzi de case,
ci doar o altă formă de lemne păcătoase.
Iar lemnele cu cioturi sunt ca măraru-n ciorbă,
n-au clasă, nici durată, nici verb să fie vorbă.
București, 12 iunie 2020.
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MESAJ SPRE-O STEA RĂTĂCITOARE
În întomnarea toamnei mele,
nu mai există nici o farsă,
ci doar un dor de piatră arsă,
ce-mi umple nopțile cu stele.
Din steaua mea cea ponosită,
coboară-o rază primitivă,
ajunsă, astăzi, în derivă,
în Univers, fără orbită.
I-aș calcula și alte rute,
în alt sistem de navigare,
dar nu există nopți cu soare,
aici, pe Terra, să m-ajute.
Și-n plus, mi-am făcut praf și pixul,
trudind cuvintele uzate,
din zilele fără de noapte,
când admiram, la Babe, Sfinxul.
Nu-înțelegeam ce-adoră Sfântul,
la niște babe pietruite,
ce sunt, prin lege, -îndrituite
să plimbe, printre creste, vântul…
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Sau poate el, ca orice vreme,
așteaptă vremea ca să-i treacă,
atunci când steaua lui se-apleacă,
din certitudini spre dileme.
I-aș da o scară ca să plece
acolo, -n visele stelare,
unde nu-s ploi, nici nopți, nici soare,
și nici vreo vreme care trece.
Și i-aș mai da o-însărcinare,
ca de la vis la împlinire,
să-i ducă, de la mine,-o știre
de fan de stea rătăcitoare.
Și, poate-n zori, să mă vestească
de steaua mea, pe cer, că-i bine
și-n prima noapte care vine,
ar vrea cu mine să vorbească.
București, 22 iunie 2020
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NEDEMN CENZURAT
Rămâi totdeauna ce-ai fost
și fii ce-ai putea să devii:
o mare cu valuri pustii,
un marș triumfal fără rost.
Găsește-ți, în valul de fum,
un foc ce odată s-a stins,
o vorbă ce-n tine a nins
nevoia acută de scrum.
Aprinde un foc în ocean,
coboară un munte-n pământ,
salvează o moară de vânt
și crede-n cinstitul viclean.
E timpul să-ți ieși din cuvânt,
să arzi ca pietroiu-n ghețar,
ca gheața-într-o mare de jar,
ca focul din miez de pământ.
Închis în lumina din zori,
deschis ca un spațiu închis,
visat într-o noapte de vis,
frumos precum fătul din flori.
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Nedemn condamnat de-un nedemn
la vremea cu capul plecat,
ce-așteaptă să fie salvat
de-o vară cu zile de lemn.
Geambaș cumpărat pe doi cai,
furați dintr-o spumă de val,
ajunsă cu gândul la mal,
mâncată de-o gură de rai.
Hrănit c-o idee de pâini,
la vatra din tine lăsat,
acasă la alții uitat,
lătrat într-un sat fără câini.
Ajuns în triumf la palat,
nedemn de-un nedemn cenzurat.
București, 10 mai 2020
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NEGRUL NOPȚII DE TĂCIUNE
Etapa verbelor distinse de multă vreme a trecut,
acum e timpul josniciei și-al lucrului pe dos făcut.
Se inversează polii lumii, tot necuprinsu-i în zadar,
se inventează contratimpul, se scrie-un nou abecedar.
Tăcerile devin cuvinte, cuvintele adorm și tac,
în somnul viselor visate, se zvârcolește-un vârcolac.
De ziua nopților senine, a mai rămas un singur nor,
făcut din stele exilate și dintr-un vers fără picior.
În noapte nu există umbră, nici ochelari și nici culori,
ci doar un negru care-înseamnă simbolul zborului de ciori.
În alb se strânge ROGVAIV-ul, dar negru-i negru și atât,
un fel de alter la lumină, nici strălucit, nici amărât.
Dar, uneori, și noaptea umblă cu dedesubturi și urzeli,
cu măști și roluri importante pentru nesomnul din tăceri.
Sub pata neagră, nu-i lumină și nici vreun gând mai așezat,
ci doar un văz complet în negru, de bezna nopții validat.
Culori de cioclu, dar și fală pentru-un taifun misterios,
ce scoate din sărite-oceanul și-întoarce mările pe dos.
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Căci negrul n-are vreun perete nici albicios, nici cenușiu,
ci doar o noapte fără soare, ce bate toba-într-un pustiu.
Și de-a trecut atâta vreme și-atâtea nopți s-au luminat,
de ce mai este negrul negru și nu un foc carbonizat!?
De ce, din fluturii de noapte, nu e niciunul colorat,
dar, pe bichini, la dansatoare, apare unu-încondeiat?
De ce negreala nu albește nici la spălat, nici la călcat,
iar marea uită totdeauna că-n apa ei s-a botezat?
Dar viața nu e alb și negru nici în bordei, nici la palat,
ci doar așa cum vrea planeta, când soarele a scăpătat.
Dar, mai presus de toate astea-i un alt tărâm misterios,
ce fură noaptea-n invizibil, ca un geambaș orgolios.
Și caii-l duc în Carul Mare să troncănească cât o vrea,
în timp ce versul singuratic se-îndrăgostește de-altă stea.
București, 07 iulie 2020
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PASĂREA ALBASTRĂ
Nimic din ce există n-ar trebui să treacă,
dar vremea care vine spre alte vremuri pleacă.
Venirea și plecarea, plecarea și venirea
sunt vremuri curgătoare ce fac nemărginirea.
Consumul de simboluri și pata de culoare
sunt văzul invizibil din razele solare.
De aceea-i greu să cauți efectul de lumină
în nopțile tardive din pata de rugină.
Doar clipa ne rămâne în mai nimic și-n toate,
ca unică monadă de timp și-eternitate.
Eternitatea clipei-i un timp fără durată,
o lume fără lume, complet debusolată.
Sistemele complexe-s finituri infinite,
nu-n nemișcarea lumii, ci-n clipe regăsite.
Dar viața nu-i în oameni produs d-eternitate,
nici infinitul mare, ci doar realitate.
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E greu de înțeles, în cheie de uzură,
infinitatea lumii, ca formă și măsură.
De fapt, eternitatea-i o pasăre albastră,
ce zboară fără aripi prin existența noastră.
București, 04 iulie 2020
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PATRON DE JUG
Stau pe un tron și mă hlizesc, prin vis, la tot,
sunt primul parvenit și fac ce vreau și pot.
Și chiar de n-aș putea să fiu ce cred c-am fost,
mi-aș infiltra un văz în ochiul vostru prost.
De-aceea, eu ador ce-i ochi lipsit de cap
și-n loc de car cu boi, mi-am cumpărat proțap.
Proțapul cere jug, iar jugul cere boi,
eu sunt patron de jug, iar boii sunteți voi.
Nu știu de v-am convins, nu știu de acceptați,
dar asta nu-i de-ajuns, voi tot cu noi votați.
Căci toată forța voastră stă în mușuroi,
dar regele sunt eu și slugi îmi sunteți, voi.
Veți crede, toți ca unul, tot ce eu vă zic,
că noaptea sunteți voi, în zori, sunteți nimic.
Tot prostul e savant și toți savanții-s proști,
iar babele-s fecioare și viitorii, foști.
Veți da cu necuvânt în tot ce e cuvânt,
voi, turmă de doi bani, ce vine din pământ.
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Eu am puteri de sus și fac exact ce vreau,
nu dau nimic în schimb, dar totdeauna iau.
În nimeni nu mai cred, ci doar în crezul meu,
mă știu patron de jug și-n voi sunt Dumnezeu…
…………………………………………………….....
Așa visează el, în somnul lui tembel,
un car cu boii-n jug, reinventat de el.
Iluminat avar, cu gând întunecos,
sau doar o javră-n somn, care visează-un os.
București, 20 aprilie 2020
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PORCII DIN PALATE...
Sunt multe faceri de făcut în noi
și de-aruncat cu verbe în noroi.
Să știe toți că-n lumea pământească
nu poate chiar oricine să vorbească.
Deși există dreptul garantat,
nu toți suntem în drept la guițat
Ca să guiți, vei cere aprobare
și un mandat cstea guițătoare.
A guița-i nu-i țipăt de-ajutor,
ci-un fel mai nou de-a bate din picior.
Guiță doar acei ce vor să fie
pe-un onorabil loc în ierarhie…
Dar visul unui porc adevărat
e doar acela de-a nu fi tăiat.
De nicăieri și-n nicio-împrejurare
nici de Crăciun, nici de-altă sărbătoare.
Un porc, de-i porc, va fi mereu tot porc,
de-i roșu, alb, mangaliță sau york.
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Căci rasa și culoarea nu contează,
oricare porc doar cu alt porc dansează.
Și chiar în parlamente s-a votat,
că porcul nu mai poate fi tăiat.
Nici de pe liste, nici din altă parte,
căci porcul de alt porc nu se desparte.
E era lor, e marele lor veac,
când porcăria nu-i delict, ci leac.
De-aceea, astăzi, porcii-s în palate,
unde găsesc lături pe săturate.
Și miere, și coteț și mult gunoi,
dar, mai ales, o oază de noroi.
Un clan de porci ce-înnoroiesc o țară,
tot guițând: Neporcii, toți, afară!
...La poarta dinspre lume-i un porcar
ce-încarcă diamantele-ntr-un car.
Și-înjugă patru boi la Carul Mare
să-și ducă porcărimea la plimbare.
București, 31 iulie 2020
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PROTECȚIE TOTALĂ
Două fițuici se întâlnesc pe-o coapsă,
fixate c-un sărut de lipinol,
pentr-un examen greu și cam nasol,
și cu un gând de mate-într-o sinapsă.
Iar coapsa-i protejată de o fustă
și n-are nimeni dreptul de privit
acolo unde totu-i strict oprit,
chiar dacă fusta-i scurtă și îngustă.
Fițuicile-s fițuici și n-au răbdare
ca proful să se uite pe-un album,
iar ele să mimeze-un parfum
care-l orbește și pe sfântul Soare.
Dar înțelege cum, necum și unde,
oricât de greu ar fi de copiat
din spațiu gol și totuși protejat,
în care nici chiar gândul nu pătrunde…
Și timpul trece și-i prea cald afară,
în clasa goală-i ultimul decor,
cu mințile ieșite din cuptor,
și ochii premiați c-o floare rară…
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Fițuicile s-au dezlipit de coapsă,
iar fusta și-a bifat încă un rol,
de interfață-n mediul multipol,
c-un prof care plutește-într-o sinapsă...
Cu-atâția protejați de o umbrelă,
nici ploaia nu mai vrea să fie nor,
nici vorba nu mai crede-n vorbitor
nici tutelații nu mai vor tutelă.
Fustița cu fițuicile pe-o coapsă,
și c-un parfum de viață delicat,
e cel mai simplu lucru complicat,
dar clipa nu mai face calea-întoarsă…
E greu să vezi ce-i protejat de-o fustă
prea scurtă, lungă, largă sau îngustă.

București, 28 mai 2020
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RAȚIUNE
…Și n-am să cred vreodată că sunt vântul,
ce-aduce-n ramuri ploaia și zăpada
și mătură în zori de zi ograda,
când se trezește, ostenit, Pământul.
Dar știu precis că sunt mereu Imensul,
dintr-un nimic ce crește într-o floare
ce crede că-i trimisa de la Soare
să scrie cu petale Universul…
București, 16 august 2020
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S-A DUS
S-a dus nu-înseamnă doar că a plecat,
ci, mai ales, ce-n urmă a lăsat.
Un ochi prea-plin, care privește-n gol,
un zburător cu aripi de nămol.
Un zâmbet, care vede-n ce-a privit
un gând întotdeauna de… gândit.
Un optimist care credea că-i pom
și-un pom uscat care visa că-i om.
Îmi dau cu dreptu-n stângul, la noroc,
și-alerg pe gând, când stau, de fapt, pe loc.
Mă priponesc c-un ștreang de-un meteor
și-acolo, sus, încerc să-învăț să zbor…
Mă uit în jos când mă privea de sus
și-o văd venind, când ea demult s-a dus…
București, 20 aprilie 2020
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SAVANT SAU IDIOT?!
Încerc să fac și eu ce pot,
în neputința generală,
din care nimeni nu se scoală,
de-i doar savant sau idiot.
Sunt doar un anormal normal,
de ești normal, nimic nu-înseamnă,
ci doar un altfel ce te-îndeamnă
s-ajungi cândva întreg la mal.
Ajungi doar dacă ești pe val,
și ești pe val când crede valul
că țărmul este idealul
pentr-un ocean la cap normal.
De-aceea, pot să-încerc cât vreau,
nicio-încercare moarte n-are,
nici pe uscat și nici pe mare,
nici în cuvântu-n care stau.
De fapt, ar trebui să plec
aici, acum și-n depărtare,
pentru că-i vremea de plecare,
iar vremurile vin și trec.
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Mă trec și eu prin aste vremi,
de-s pus pe stat sau pe plecare,
în Carul Mic și-n lumea mare,
când vreau să vreau, când tu mă chemi.
Oricum, nu pot să fac nimic
din tot ce face omu-n viață,
când strălucirile-s în ceață
și vulturii fac ciocul mic.
În Eul meu n-am vreun cuvânt,
căci Eu-mi este la strâmtoare
și n-are timp de cuvântare,
cu verbe ce se duc în vânt.
Dar, totuși, am să fac ce pot,
de sunt savant, nu idiot…
București, 19 iunie 2020
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SĂ-ÎNTREBE-O-ÎNTREBARE
CUM SE-ÎNTREABĂ
Mă cred deștept că n-am dormit azi-noapte,
gândindu-mă la gândurile-mi coapte.
Dar n-am găsit în ele vreo salvare
și nici vreun gând de el să-și fie-n stare.
La singular, sunt verbe masculine,
iar la plural, sunt toate, feminine.
N-ai cum să faci din ele stâlpi de țară,
când unul stă în el, iar altul zboară.
Iar când se reunesc, prin adunare,
Nu-s doi, ci două vorbe trecătoare.
Salvarea nu-i produsă de gândire
și nici de prostul care-i prost din fire.
Salvarea vine numai de la Soare,
atunci când, dimineața, mai răsare.
Salvează noaptea rece și uitucă,
deși nu știe unde s-o mai ducă.
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De-aceea, noaptea însăși stă la soare,
când nu mai are stele de vânzare.
Dar gândurile mele sunt ca fumul,
orbesc lumina și-înnoptează drumul.
Vorbesc în gol că nu mai au ce-și spune,
când rațiunea-n somnul lor apune.
Dar eu tot îmi iau gândul la purtare,
când el, de fapt, se duce la culcare.
Însă-i prea prost să-și lumineze drumul
și-n loc de foc, aprinde-n gânduri scrumul.
De-aceea-l voi trimite la o școală,
să afle cum se-nvață-o vorbă goală.
Apoi, în cea mai scumpă libertate,
îi voi plăti cinci ani de facultate.
Și, când s-o-întoarce, am să-l pun la treabă,
să-întrebe o-întrebare cum se-întreabă.
București, 19 mai 2020

77

Gheorghe Văduva

SISIFI SEMANTICI
Coboară noaptea dintr-o vorbă goală,
pe dealul cu foneme, bat verbele obrazul,
adverbul a schimbat, de capul lui, macazul
și-un substantiv impropriu s-a-înstăpânit pe școală.
Nu-i place să asculte foneme ne-aprobate,
și nici să se închidă în nume și prenume,
sunt multe diferențe între precis și-anume,
iar tot ce-i imposibil, adverbial, se poate.
Întotdeauna, noaptea este-îmbrăcată-n negru,
și chiar de-și trage seva din ziua dezbrăcată,
ea nu-i un nume propriu, ci doar o altădată
pe albul din cuvinte, cu negrul ei integru.
Contrast fără contraste, cuvânt fără-înțelesuri,
sintagme ostenite, neosteneli brizante,
popasuri iritate, non-sensuri elegante
și-un munte ce se-înalță pe-un labirint de șesturi…
Nu-i noapte în cuvinte, nu-i nici discriminare,
cuvintele n-au noapte și nici costum de ziuă,
chiar dacă-s geniale, sau plimbă apa-n piuă,
nu fac decât să treacă în lumi netrecătoare.
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Dar nu există verbe sau fraze înnoptate,
nici nopți fără cuvinte, nici sens fără măsură,
deși, câteodată, cuvântul dă din gură,
ca vântul care bate, ca roțile pătrate.
Cuvintele-și fac treaba, ca frunzele pe ramuri,
nu mor, ci doar se schimbă în rochii de mireasă,
migrează câteodată, dar se întorc acasă,
ca osu-n oseminte, ca bidivii-n hamuri.
Par libere ca gândul, dar nu-s în libertate,
sunt doar Sisifi semantici ce cară-n noi pietroiul,
din Groapa Mariane, pe muntele Negoiul,
din cerul fără margini, în turnul din cetate.
Robiți de libertate, ne închinăm la toate,
la spusele nespuse, la rai, la cele sfinte,
la visele din gânduri, la era din cuvinte,
la mâinele de astăzi, la vremuri amânate.
Va fi din nou răcoare-n gramatica fierbinte,
adverbe cu-înțelesuri adânc întortocheate,
și minți fără de minte, cu verbe virusate,
vor face harcea-parcea-înțelesul din cuvinte.
Noroc că toți Sisifii sunt înjugați la minte
și cară înțelesuri în minți fără cuvinte.
București, 09 iunie 2020
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SOMNUL MINȚII
În noaptea minții, mintea-i la culcare
și sforăie-n sinapse ostenite,
ca un fonem din timpuri ruginite,
visând urât că somnul îi dispare.
Dar somnu-i somn și n-are mântuire,
nici vreun blestem frumos, nici poartă-n casă,
ci doar o față veșnic somnuroasă,
de condamnat etern la fericire.
Căci somnul minții-înseamnă astăzi tihnă.
acasă, la serviciu și pe stradă,
oriunde ochiul lumii să nu vadă
că mintea-și face veacul la… odihnă.
La ziuă, -n nori, apare-o scăfârlie,
cu barbișon, chelie și mustață
și c-un căscat de noapte-n dimineață,
ce prefațează somnul de chindie.
Și iarăși mintea lumii de pe urmă
își dovedește vasta-înțelepciune,
din somnul condamnat la rațiune,
precum un baci ostracizat de-o turmă.
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Doar mințile ce încă țin la ele
și fac din somn balsamul fericirii
nu vor simți durerea prăbușirii,
nici libertatea stelelor rebele.
Mințile de astăzi n-au vreo minte,
rezolvă tot, perfect, calculatorul,
de-aceea-și iau ca bază dormitorul
și-i dau cu somnul minții înainte…
Învăț de la felinele dungate,
ce-și dorm din viață nouăzeci la sută
și-s proaspete ca zeama de cucută,
ce-a adormit mândria lui Socrate.
Înțelepciunea-i, astăzi, desuetă,
cohortele de date i-au luat locul,
și-n loc de ploi, a apărut potopul,
ce joacă soarta minții la ruletă.
Și totuși, mintea încă nu-i prostie,
ci doar o inutilă fudulie.
București, 18 iunie 2020
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SUNT, SAU DOAR APAR!?
Steluțele în noapte nu vorbesc,
sunt doar acolo unde sunt mereu,
aproape de prea-bunul Dumnezeu,
pe care totdeauna-l străjuiesc.
Acolo, sus, par fluvii de scântei,
din focul care arde-n Univers,
ca verbele din magma unui vers,
ca mările din ochii de femei.
Povestea lor e fără început,
nu vin de nicăieri, sunt infinit
și, poate, n-au nimic de povestit,
căci, în nimic, nimicu-i de văzut.
Tot cerul nopții-i noapte de lumini,
de parcă-ar fi cohorte de făclii,
ce luminează nopțile târzii
ca lămpile aprinse prin vecini.
Dar astăzi nu mai credem în povești,
copiii știu că stelele sunt sori
și nu lumini aprinse-n căpriori,
acolo, sus, pe bolțile cerești.
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Dar nimeni n-a ajuns vreodată sus
și n-a privit direct, în ochi, o stea,
măcar pe cea în care se-oglindea,
când soarele în noapte s-a ascuns.
Sunt, poate, miliarde de fotoni,
sau universuri ce provin din vid,
ca visele, când ochii se deschid,
și bombele visează neutroni.
Sunt mult prea-îndepărtate de pământ
și nici nu știi de sunt sau doar apar,
ca valurile mării-n ochi de far,
ca sensurile vorbelor în vânt.
…Doi neutroni flancați de doi protoni,
într-un imens vârtej de neutroni.
București, 06 iulie 2020
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SUPORT DE NORI
Seninu-i mai senin după furtună,
când norii-n altă zare se adună.
Dar ceru-i prea abstract, deși nu pare,
când norii sunt cu ploaia la picioare.
Nu-l înțelegi, dar nici nu-ți faci probleme,
când trece din foneme-n semanteme.
E-un nou limbaj, cu vechi semnificații,
ce-aduce-n simplitate complicații.
Dar ploaia-i o poveste suverană,
cu competențe-n lumea pământeană.
În Universul lui „a fost odată…”
posibil să nu plouă niciodată.
În timp ce-n alte lumi, defel rebele,
sunt nopți ce-și spală ochii-n ploi de stele.
În lumile făcute doar din gânduri,
nu sunt nici ploi, nici verbe, nici pământuri.
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Când vreun fochist vrea viață fără apă,
un gând de jar la focul lui se-adapă.
Și-n loc de apă, -n nori, apare focul,
ce schimbă-n lume, dintr-odată, jocul.
Când vine apa, flacăra dispare,
când arde apa, soarele-i la mare.
Dar lumea nu-i pictată în albastru,
iar cogno-armonia-i un dezastru.
Imensul invizibil e-o monadă,
pe care văzul lumii n-o s-o vadă.
Și totuși omenirea se-îndoiește
de gândul care tace când vorbește.
București, 06 iulie 2020.
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TRANSFER TRANCHILIZANT
Există-o strategie-a așteptării,
când morții stau la coada învierii,
cei înviați la clipa revederii
și cei mai mulți la veacul disperării.
Dar însăși strategia stă la coadă,
și-i spune văzătorului să vadă
cum latră-un câine care n-are coadă
și cum se cântă imnul la paradă.
Să treacă o armată-n așteptare,
cu toate efectivele-n picioare,
când inamicul merge la culcare
și marea se zburlește la vapoare.
Și să creeze, poate, o nălucă
de umbră ce stă drepți pe o ulucă
și nu mai are unde să se ducă,
că și-a pierdut memoria uitucă.
Dar lumea mare și neantrenată
nu știe ce înseamnă o armată
pe-un stadion de fotbal adunată
să apere o minge dezumflată.
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Sau să combată strugurii din vie
din vasta infinitului moșie,
de dimineață până la chindie,
când intră avioanele în vrie.
Din vrie ar fi bine să le scoată,
chiar de nu știe, trebuie să poată,
că, azi, puterea-i doar la ea stocată,
ca fesul pe-o chelie dezosată.
E vorba doar de-o amplă făcătură
în curtea care n-are bătătură,
nici vreun plugar avid de arătură,
ci doar un verb ce tace când nu-înjură.
Armata zero duce iar războaie,
prin lumile ce caută-n gunoaie,
din care stăpânirea mai jupoaie
furnicile ce ies din mușuroaie.
Comanda n-o mai are generalul,
pe mare nu decide amiralul,
în grupă nu contează caporalul,
iar arme nu mai face arsenalul.
De strategie se ocupă corbul
de drumuri are grijă numai colbul,
expert în arta viziunii-i orbul,
iar casta în spinare-o duce robul.
Sfințiții n-au habar de cele sfinte,
groparii nu se-îngroapă în morminte,
iar decidenții n-au vreun strop de minte,
pe care să-l transfere și-n cuvinte.
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O strategie-i arta războirii,
un Anaconda-n lumea jefuirii,
ce-a sufocat ideea viețuirii,
și-a transferat-o-n mintea omenirii.
Iar strategia, azi, e doar un virus,
încoronat pe-o frunză de papirus.
București, 30 mai 2020
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TREBUINȚE INUTILE
Mi-e greu să cred din nou în necredință
și-atâtea gânduri tot mai goale zac în sine,
mi-am exilat demult încrederea în bine
și-am înțeles pe dos cuvântul neputință.
N-ai cum să poți, când nici puterea nu-ți mai poate,
în piscuri, astăzi, nu ajunge decât vântul,
iar în pământ se-ntorc cei ce cinstesc pământul
și-n alte vremuiri, doar cei ce pot de toate.
Acum, sunt mult prea mulți ajunși ce vor putere,
n-ai cum să saturi gândul lumii de gândire,
nici patima iubirii vide de iubire,
când lemnele vorbesc și vorbele-s tăcere.
Sintagmele fac legi la ele pe moșie,
juriștii cred că ei sunt stâlpii omenirii,
când preoții-s stăpâni pe harul mântuirii
și vocile-și mențin o liniște pustie.
Doar gându-și pierde încă vremea-n universuri,
ca-n lume, hoții din palatele prospere,
ca haitele din noi, în vremuri austere,
sau ca o vorbă goală-ntr-un deșert de versuri.
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Încet, încet, ne-întoarcem gândul la nevrute
și batem clopotul în dungă, ca-n războaie,
furnicile se-ascund de ele-n mușuroaie,
și-apar din nou în vis iubirile pierdute.
A mai rămas doar ce se vede în oglindă,
iar miezul cel de foc a ars în vers ca jarul,
azi, mai trăiește-n gând, smerit, doar cenușarul,
și-un brav vătrai, ce-a ruginit demult în tindă.
Dar, azi, mai peste tot, e vremea de dileme,
iar vremuirile-și pierd vremea fără vreme.
București, 28 mai 2020
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TRIFOI CU PATRU FOI
La mine, azi, ideea-i un vultur dictator,
decât să se târască, mai bine moare-n zbor.
Târâșul nu-i idee și nici nu poate fi,
ideile vin, toate, din alte galaxii.
Nu au nici timp, nici spațiu și nici măcar cuvânt,
vorbesc, în văzul lumii, ca morile de vânt.
Nu știu de unde-începe calvarul lor bizar
și nici dacă au parte să treacă de calvar.
Au voie să transfere abstractul în concret
și riscul de-a concepe savant… analfabet.
Ideile-s ca viața: se nasc, trăiesc și mor,
dar se întorc la ele ca apa la izvor.
Iar gândul ce le poartă în spațiul virtual
nu poate să-înțeleagă realul ireal.
Și chiar de-ar înțelege figurile de stil,
tot n-ar putea să facă util din inutil.
De-aceea, au nevoie de un tălmaci titrat,
să poată înțelege limbajul încifrat.
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Ideile nu-s totul, nu sunt decât idei,
se nasc și mor în oameni, depind mereu de ei.
Sunt multe, dar puține rodesc în gând la noi,
doar una dintre ele-i trifoi cu patru foi.
București, 06 mai 2020
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TRIUMF ÎNGLODAT
Rămâi totdeauna ce-ai fost
și fii ce-ai putea să devii:
o mare cu valuri pustii,
un marș triumfal fără rost.
Găsește-ți, în valul de fum,
un foc ce odată s-a stins,
o vorbă ce-n tine a nins
nevoia acută de scrum.
Aprinde un foc în ocean,
coboară un munte-n pământ,
salvează o moară de vânt
și crede-n cinstitul viclean.
E timpul să-ți ieși din cuvânt,
să arzi ca pietroiu-n ghețar,
ca gheața-într-o mare de jar,
ca focul din miez de pământ.
Închis în lumina din zori,
deschis ca un spațiu închis,
visat într-o noapte de vis,
frumos precum fătul din flori.
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Nedemn condamnat de-un nedemn
la vremea cu capul plecat,
ce-așteaptă să fie salvat
de-o vară cu zile de lemn.
Geambaș cumpărat pe doi cai,
furați dintr-o spumă de val,
ajunsă cu gândul la mal,
mâncată de-o gură de rai.
Hrănit c-o idee de pâini,
la vatra din tine lăsat,
acasă la alții uitat,
lătrat într-un sat fără câini.
Ajuns în triumf la palat,
nedemn de-un nedemn cenzurat.
București, 10 mai 2020
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UITARE TOMNATICĂ
Eram doar eu cu mine în spațiul singuratic
și mă uitam la stele, prin turnul din cetate,
era o noapte oarbă, cu amintiri uitate,
și-un foc ajuns la stadiul de-a nu mai fi jeratic.
Mă încălzeam la stele și nu vedeam pământul,
l-uitasem la răscrucea din dreptul unei case,
pe drumul ros de umbre și presărat cu oase,
uitat și el departe, nu-l mai vedeam cu gândul.
Dar și el mă uitase, cum uită dorul locul,
cum uită oaia târla, când vede sfânta iarbă,
cum uită popa verbul, când își zâmbește-n barbă
când l-a ajuns norocul și l-a uitat sorocul.
Stăteam pe gând de vorbă c-o pată de cerneală,
rămasă de pe vremea cu tocuri și stilouri,
cu scoarțe pe perete, cu cergi și bibelouri,
în care mai adoarme iubirea mea locală.
Dar și ea-i ponosită, ca vremea și ca viața,
ca frunzele din vie, ca nucul și ca via,
ca florile cu fluturi, ca dealul și câmpia,
ca noaptea care uită că vine dimineața.
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Eu nu mai sunt același, dar nu mai sunt nici altul,
atâția ani de soare au adormit în mine,
din miile de visuri s-au împlinit puține,
iar din cărarea vieții a mai rămas... asfaltul.
Nu este nici acela vreun capăt de lumină,
și nici vreo altă formă de prag de-întunecare,
căci totul e lumină când Soarele răsare,
iar cel ce pleacă astăzi, din ieri o să revină.
În lumea asta mare, ce-i mic se fofilează,
ce-i mare-i și mai mare, căci plusul se plusează,
iar restul rostuirii în lume nu contează,
cei mari dețin puterea pe care n-o cedează.
Din spațiul singuratic, mă văd în lumea mare,
dar nu mai sunt acolo cu gândul, nici cu pasul,
sunt un ajuns în toamnă, dar mi-a rămas rămasul,
din care-mi fac covergă pe dorul din uitare.
E bine să fii slobod, ca infinitul mare,
deși eternitatea nu-i dor și nici uitare.
București, 30 iulie 2020
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ULTIMA COMOARĂ
Un fluture și-o coasă,
o muscă și-un cimpoi,
un lup păzit de oi
și-o noapte păcătoasă…
Un strigăt fără verbe
o vorbă din trecut,
un taciturn limbut
și creiere imberbe…
O inimă de soare,
și-un soare panglicar,
ce doarme-ntr-un hambar,
cu noaptea la picioare.
Și tot ce e în noapte –
parfumul fără-nas,
ecoul fără glas –
sunt părți din altă parte.
Dar nu dau explicații
la nimeni, pe pământ,
nici la vreun popă sfânt,
că toate-au imprecații.
Ideea fără minte,
produce când vrea ea,
în fiecare stea,
idei fără cuvinte.
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Iar gloata, prea smerită,
cu mintea pe uluci,
cu inima-n papuci,
e scoasă din suită.
E scoasă și din sine,
din crezul ei cel sfânt,
ce-o ține pe pământ
ca-n noapte să se-închine.
Cuminte, resemnată
ca fructul fără pom,
ca gândul fără om
adoarme nemâncată.
Își caută iubirea
și pleacă iar la drum,
cu pasul de acum,
să-și afle mântuirea.
Și-ajunge sus, pe deal,
ca văzul nevăzut,
ca zborul decăzut,
ca noul ideal.
Un ideal de gheață
damnat să fie jar,
în noapte, felinar,
iar seara, dimineață.
Tot omul, azi, se crede,
un strop din infinit,
un infinit finit,
dar care nu se vede.
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O capră-n ochi de varză,
un pom sărac și bun
ca un afet de tun,
ca steaua-n cuib de barză…
Se fac schimbări solide:
o minte-n idiot,
un popă mafiot
și-o castă linge-blide.
Iar noaptea-încet strecoară
un mâine desuet,
un dulce menuet
și-un foc la cârciumioară.
Azi, totu-i performanță:
o boască-ntr-un șiștar
o vie-ntr-un pahar,
și-o lege în instanță.
Vocații fără voce,
o minte fără cap,
un car fără proțap
și-o liniște feroce…
Dar toți plecăm odată,
niciunde fără unde,
în fericiri imunde,
și-n dată fără dată.
În zboruri târâtoare,
cuprinși de-acel fior,
ce face dintr-un zbor
târâșuri zburătoare.
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Un cer orbit de soare,
adoarme în hamac,
și-n gânduri ce-l prefac
în stele umblătoare.
Se bagă în păcate
ideea dintr-un văz,
și calul din ovăz,
dar toate sunt iertate.
O turmă fără câine
și-alege drept cioban,
un câine de maidan
și-un azi lipsit de mâine
Ajung la-împărăție
un soare mort de frig,
o minte de covrig
și-un orb de avuție.
Campează-n piscul vremii
căldura ce-a-înghețat,
ghețarul dezghețat
și-n fruntea lor trec viermii.
Pe drumul fericirii,
o gheață în călduri,
și-un bord fără borduri
iau frâiele iubirii.
Și-acolo unde-s vise,
un sfânt prea păcătos
le face-un pat frumos,
luminilor aprinse.
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Dar au intrat în vară
un ou pe post de bou
și-un bou ieșit din ou
ca ultimă comoară.
Comori îngurgitate
de gurile spurcate.
București, 07 mai 2020
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UNELTE
Din rațiuni sofisticate, înțelepciunea -i dată-afară,
iar înțelepții stau la coadă să emigreze-n altă țară.
Afară-i astăzi rațiunea și seama noastră de cuvinte,
din care se hrănesc aleșii care ne calcă pe morminte.
Ei fac mereu ce zice ăla care-i menține în picioare,
căci omul n-ar tăia pădurea de n-ar fi tagma trădătoare.
dar nu securea-i vinovată, ci lemnul smuls dintr-un stejar
din care e făcută coada cuvintelor cu gust amar.
Căci omu-ar fi mai bou ca boul, de n-ar avea în gând putere,
cu care să creeze arta războiului pentru avere.
Dar pentru-a fi ceea ce este, se folosește de-o unealtă
și de-un ochean să vadă totul de pe platforma cea mai-înaltă.
Aceasta-i astăzi rațiunea războiului fără hotare,
să instaleze iar sclavia în toată lumea plătitoare.
Căci masca-i iarăși instrumentul ce-ascunde jocul la vedere,
prin care se hrănesc pungașii, din marea banului putere.
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Nu ne rămâne decât șansa de-a accepta o acceptanță,
prin care masca stabilește ce-înseamnă astăzi importanță.
Există trepte complicate, nici un savant nu le-înțelege,
dar ordonanța acceptanței nu-i benevolă, ci e lege.

Ca să-înțeleagă toată lumea, vom explica pe înțeles:
Țăranu-i purtător de sapă, iar șefu-i purtător de fes.
Oamenii se-împart în oameni și în oameni importanți,
unii-s șefi, alții-s unelte, însă toți sunt acceptanți.
***
Toți acceptă ce n-acceptă și se cred nemuritori,
dar, la bănci și instrumente, toți, în viață, sunt datori.
Unii cred că ei sunt șefii, iar ceilalți sunt toți supuși,
alții cred că veșnicia este doar pentru cei duși.
Dependențele sunt strânse, precum junglele din om,
nu există libertate nici în fructe, nici în pom.
Fiecare-i o unealtă pentru cel mai sus ca el,
Boul nu se face vacă, iar vițelu-i doar vițel.
Vaca-i bună pentru lapte și să facă pui de bou,
oamenii sunt, toți, unelte, deci nimic nu este nou.
București, 01 august 2020
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VĂZURI NEVĂZUTE
Chiar dacă văz este cuvântul rămas stingher la singular,
E clar că sunt mai multe văzuri, pentru că ochii-s la plural.

În văzul meu sunt văzuri nevăzute,
lăsate-acolo, -n voia lor și-a sorții,
ca un cuvânt rănit, în fața morții,
ce-a suferit în taină, pe tăcute.
M-am dus cu ele undeva, departe,
dar nu știu dacă ele-au fost cu mine,
sau de-au trecut prin văzul care vine,
de undeva, din lumea fără moarte.
De-acolo, am plecat spre-o altă zare,
numită, de-o-închisoare, libertate,
dar am ajuns din nou într-o cetate,
robită de cuvinte călătoare.
În văzul lor, mi-am revăzut trecutul,
rămas și el de pază la himere,
s-asigure tot dreptul la tăcere,
când văzul lumii vede nevăzutul.
Dar văzul meu nu știe să privească
nici înapoia lui, nici înainte
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și nici măcar în văzul din cuvinte,
în care n-are voie să clipească…
În văzul meu, privește numai gândul,
în noapte, când e slobod să privească,
prin ochiul ce mai știe să gândească
la vocea lumii-n care bate vântul.
Azi, am aflat de văzurile mele,
închise-într-un concept de nevedere,
în care chiar și văzu-i la vedere,
în liniștea tăcerilor rebele.
L-am scos în lume din dicționare,
și din imensa lui singurătate,
în fiecare văz, sunt strânse toate,
văzute într-un tot, ca fiecare.
Dar văzul lumii uneori înșală,
nu tot ce vezi e văzul la vedere,
pălăvrăgeala e, de fapt, tăcere,
ca un cuvânt umplut c-o vorbă goală.
Doar creierul produce-n noi cuvinte,
iar inima-i vedere fără minte.
București, 13 august 2020
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FLACĂRA DIN VERS
De ce gându-mi bate-n poartă, când la poartă nu-i vreun scut,
fiindcă gardul de nuiele s-a făcut demult trecut?!
De ce partea nevăzută a văzutului din noi
face caz de văzul lumii și de cerul dintre ploi?!
Unul nu e la vedere, celălalt e-n ochiul orb,
ce confundă albatrosul cu reversul unui corb.
De ce corbul nu se duce-n nicio noapte la furat,
când culoarea-i de tăciune l-ar feri de-a fi vânat?!
De ce barza-și face cuibul, sus, pe-un stâlp de telegraf,
când pe-un plaur i-ar fi locul sau pe-un vector pantograf?!
De ce cârtița trăiește, ca o hoață, sub pământ,
când i-ar cu mult mai bine să se-ascundă în cuvânt?!
De ce greierele cântă doar când stelele clipesc
și, în lanul dinspre ziuă, numai frunzele foșnesc?!
Este, oare, domnul greier, un trimis din Univers,
care-aduce-n plină noapte verbul ce se face vers?!
E greu de răspuns la toate întrebările „de ce”,
pe ogorul lumii noastre, e posibil orișice.
Îngerii sunt apți să zboare, Soarele să facă frig,
iar angoasa lineară s-a făcut demult covrig.
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Nici un văz nu-i la vedere, nici acum, nici mai târziu,
fiindcă toți nevăzătorii au văzut, în văz, pustiu.
Numai gându-și face veacul în imensul lui atom,
aducând, în mintea lumii, Universul numit Om.
Creierul nu-l cenzurează, chiar de nu-i sentimental,
nici o oceanul nu dispare, când, la țărm, se sparge-un val.
Nici un foc nu se sfârșește, înainte de-a fi stins,
numai focul viu din inimi va rămâne-n veci aprins.
Oricât ar fi de aride focurile-n Univers,
orice flacără din inimi, prin cuvânt, se face vers…
București, 19 iulie 2020
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VIRUS VIRUSAT...
Pământul s-a închis cu mine-n casă,
un evadat, pe-o margine de gând,
ce se rotește-n sinea lui tăcând,
ca un păianjen prins de-o muscă-n plasă.
Vorbim ca două verbe exilate
din conjugări, în starea de urgență,
din competență-n altă competență,
ca două măști cu alte măști mascate.
Nu văd nimic din ce Pământul vede,
sau văd atât cât este la vedere,
vorbim ca două umbre, în tăcere,
eu, doar în gând, el, într-o cheie verde.
Pământul meu din mine nu-i o farsă
nici sclav umil în sfânta galaxie,
ci doar spion la mine-n coșmelie
și plină noapte-n zi de sărbătoare.
Dar el se simte astăzi la strâmtoare,
sub niște oameni ce-au căzut din cer,
la vremea când Pământul era fier
și ei o hoardă rău mirositoare…
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Dar înserarea peste noi se lasă
și șoarecii cu mască ies la sfat,
e vremea evadării din palat,
când bufnițele stau cuminți acasă.
La casa lor e doar paranghelie,
cu lăutari ce cântă doar când tac
și cu tăceri ce urlă din copac
aceeași mult-cântată melodie.
Pământul știe tot ce nu se știe,
din lupta sa c-un virus numit om,
ce-și poartă încă armele-n atom,
pentru-un război hibrid din galaxie.
Îmi spune-n mare taină despre sine,
ca de la virus dat la virusat,
că virusul în viruși atestat
e omul de pe el și cel din mine.
Un virus cu savanți și rațiune,
cu tunuri, turnuri și betoane,
ce pune Terrei bărbi și silicoane,
și verdelui, un escadron de dune.
Căci omul este, azi, aici, pe Terra,
un virus la vedere și rapace,
ce-acoperă Pământul cu chiștoace
și, c-un ocean de noxe, atmosfera…
De-o vreme, omul a învins Pământul,
acoperindu-i scoarța cu de toate,
cu malaxoare, drumuri și palate
și, mai ales, c-un univers: Cuvântul.
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Or, tagma asta biocriminală,
ce face totul rob pe unde-ajunge,
ar trebui distrusă pân-la sânge,
căci, pe Pământ, ea nu-i produs, ci boală.
Sau virus virusat și virusare,
ce calcă toate legile-n picioare.
București, 27 aprilie 2020
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VIS DE GHEAȚĂ
Pe muntele iernii ajung,
îmi fac din cuvinte iglu,
din foaia de cort un atu,
din creste, un strigăt prelung.
Sunt lupul ce-și caută loc
în haita din crezul de lup;
vulcanii de gheață erup,
și soarele-i ploaie de foc.
Pe brâna de aer e frig,
pitoanele cântă de sus,
acolo-i o piatră de dus,
iar câinele doarme-n covrig.
Nu-i nimeni lăsat de planton,
trei pietre-și au casca pe cap,
iar caprele-și caută țap
și urșii cei tineri, baston.
Un munte din golul alpin,
ajunge să fie ghețar,
în ochiul stilist de pietrar,
din care toți munții provin.
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Dar albul ajunge cărunt,
și stă ca ciomagul uituc,
când oile-n stână-se duc
și lupii-și pun pâine pe unt.
Dar eu mă strecor printre toți,
îmi caut un miel mai ales,
să-mi fac din blănița lui fes
și-un ou în cuibarul de hoți.
Să-mi flutur mândria de hău,
ce face din munte noroi,
din pietrele sacre pietroi,
din binele lumii gând rău.
Și strig ca oceanul aprins,
cu care odată m-am stins.
București, 06 mai 2020
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VISURI…
În focul stins în zori cu trei cafele,
s-au luat la harță visurile mele.
O sută-au emigrat în altă stare,
o mie s-au smintit de supărare.
vreo trei și-au luat în noapte doctoratul,
iar șase țin de șase-n tot rahatul…
Dar focul stins sumar se reaprinde
și-și ia din soare sacul cu merinde.
Pătrunde cu buhaiu-n catedrală,
prin verbul colmatat de vorba goală.
Îi scoate din altar pe toți prelații
și-n locul lor își mântuie confrații.
Și totul arde-n focul cel mai sacru,
ca visul meu care s-a dus la dracu…
Mai beau vreo patru și-încă o măsură,
cafeaua nu te-îmbată, ci te fură.
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Te fură cum se fură o minciună,
când furtu-i calapod de faptă bună.
În zori, la prânz și chiar în prag de seară,
axonii în sinapse se-înfioară.
Iar pulsu-și bate orele chindiei
pe toaca din cuvântul veșniciei.
Lăcustele fac grevă japoneză,
frizerul se permută în coafeză.
Coafura nu-i nici coamă, nici tunsoare,
ci doar împodobire trecătoare.
Un compliment de leu pentru leoaică,
sau șobolan placat de-o șoricioaică…
Sunt toate tot așa cum sunt de toate,
în rai, în iad, în șatre și-n palate…
S-au dus la dracu visurile mele,
decât să le visez, mai bine plec cu ele…
București, 11 iunie 2020
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VREMEA RAȚIUNII ÎNȚELEPTE
Nu-mi pasă de luminile rebele,
nu-mi fac palat și nici un chip cioplit,
rămân doar pe-o idee răstignit,
robit etern de patimile mele.
Închise-într-un concept de libertate,
în patimile mele-s pătimiri,
din vremea infinitei lor iubiri,
a inimii ce-n piept încă-mi mai bate,
Și bate cum bătea în tinerețe,
când, dintr-o floare, viața m-a privit,
și-am înțeles că timpul a sosit
să mă gândesc la altă frumusețe.
Și m-am gândit la infinitul mare
din care niciodată n-am plecat
și care a rămas la mine-n sat,
să-mi străjuiască prima-înfiorare.
Nici infinitul n-are infinituri,
iubirile din mine s-au trecut,
ca orice lucru din nimic făcut,
sunt doar iluzii, nostalgii și mituri.
De-aceea, eu nu mă gândesc la toate,
ci doar la gândul care s-a gândit,
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când inima iubirii a iubit
iluzia din amintiri uitate...
Dar rațiunea n-are rațiune,
când nu există științe de știut,
când inima-i cu gândul la trecut
și dorul arde stins într-un tăciune…
Revăd un timp ce nu se mai întoarce,
căci timpul nu privește înapoi,
ci doar în ce rămâne pentru noi,
când lâna amintirilor se toarce.
Dar omul nu e timp, ci doar o roată,
ce se-învârtește în același sens,
precum o galaxie-n Univers,
trecând mereu prin ce-a mai fost odată.
Am fost și eu, ca orice om-minune,
nebun, exuberant, inteligent,
dar am ajuns, în fine, -ntr-un prezent,
numit de toată lume-înțelepciune…
Mă tot gândesc la marile concepte
pe care-n drumul meu le-am întâlnit,
când din beția vieții m-am trezit,
la vremea rațiunii înțelepte.
Și n-am știut că știu să-îmbătrânesc,
privind o floare-n spațiul ei firesc,
în care toate florile-înfloresc
și gândurile rațiunii se iubesc.
București, 01 august 2020
116

CUVINTE PE CUVÂNT

O VOCE CARE TACE CÂND VORBEȘTE…
În gândul ros de gânduri oportune,
se războiesc războaiele pierdute
și crezurile minții încrezute,
ce fac mereu ce vor, nu ce se spune.
În fiecare verb, sunt spuse și nespuse,
nămeți de veri și jungle de zăpadă,
ce ies în voci tăcute la paradă
să dea onorul zorilor suspuse.
Cohorta de intenții colportoare
se scurge sadic, ca o blasfemie,
de care nimeni nu mai vrea să știe,
căci blasfemia-i, astăzi, o favoare.
Ce ieri a fost hulit e azi vedetă,
valoarea însăși pare relativă,
ba chiar și sănătatea-i maladivă,
în timp ce viziunea-i desuetă.
E nașpa, azi, să ai vreo viziune,
să vezi în gând sau să-ți gândești vederea,
e ca și cum nu ți-ar plăcea plăcerea,
azi, cea mai înțeleaptă-înțelepciune.
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Nu mai e timp de gând și meditații,
de-acum, în lume, totu-i alergare,
sosire anulată de plecare,
și-un explicit rebel la explicații.
La naiba cu morala și măsura,
plăcerea-i cea mai mare-înțelepciune
și unica-i supremă rațiune,
când mintea face ce-i dictează gura!
Iar gândul are-o altă-înfățișare,
cu prospături, nopți albe, mici și bere,
în care eroismul e plăcere,
ce-învinge orice plan de apărare.
Războaiele-s afaceri oneroase,
sunt luxuri și mizerii ordinare,
în care nu se cântă, ci se moare,
sunt felurite, suple, numeroase.
Azi, patria eternă-i o poveste,
pământul strămoșesc e-n corporații,
iar timpul cibernetic n-are spații
și ce-a fost ieri, azi, sigur, nu mai este.
Acasă este-acolo unde-i bine,
iar casa părintească n-are casă,
e doar o amintire păguboasă,
ce costă mult și n-o poți întreține.
Istoria-i, spun unii, făcătură,
în care chiar nimic nu mai contează,
oricum, trecutul nu se upgrade-ază,
iar cel de-acum dintotdeauna fură.
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Hoția-n lumea noastră nu-i nelege,
prin drept, tot omu-învață cum se fură,
iar furtul e suprema-învățătură
ce face din nelege text de lege.
În jungla lumii, viața-i tot mai dură,
deși-i mai complicată și mai mare,
dar fiarele din oameni sunt tot fiare,
și legea-l pune-n drept pe cel ce fură.
Profitul nu-i efect de echitate,
normalul e dator la-împrumutare,
dar crede-n devenirea viitoare
și în conceptul searbăd de dreptate.
De fapt, nu știi exact de ce-ți mai pasă,
ba, uneori, ești slugă chiar la tine
și tragi ca prostul, ca s-o duci mai bine,
crezând că munca ta-i la ea acasă…
Nimic în lumea asta nu-i cum pare,
părerea-i totdeauna doar părere,
este-o cerință ce mereu se cere
și nu vreo garanție viitoare.
Iar lumea-i doar o turmă ce vorbește,
prin vocea ce i-a fost cândva lăsată,
dar care nu contează niciodată,
căci vorba spusă-n vânt se răspândește.
Gândește omul, fiindcă e gândire,
dar gândul lui prin gânduri rătăcește
și chiar de niciodată nu se-oprește,
el nu-i stăpân, ci rob la stăpânire.
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Stăpânii sunt o cloacă de putere,
asociați mereu cămătărește
ce-apucă tot ce-n ochi li se ivește
și, prin acaparare, fac avere…
A fi stăpân mereu e-o reușită,
ce pare rostuită după lege,
căci Domnul nostru știe ce alege,
în lumea asta prost alcătuită…
Ceilalți sunt toți furnici în mușuroaie,
inteligențe harnice, dar proaste,
soldați ce știu că viața lor e-n oaste
și nori ce cred că sunt patroni de ploaie.
Dar poate că așa e ea făcută,
cu-analfabeți și știutori de carte,
cu bravi patroni pe viață și pe moarte,
și cu un demos-kratos de cucută.
Cucuta e otravă, nu lăută,
iar moartea nu înseamnă înviere,
nici sfântă libertate, nici putere,
ci doar o voce oarbă și tăcută.
O voce care tace, când vorbește,
și-o vorbă care moare, când trăiește.
București, 21 august 2020
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NU-I ÎNDEAJUNS CE VEZI
De vei voi vreodată să crezi în ce nu crezi,
vei înțelege, poate, că-n văz e doar ce vezi.
De n-ai știut vreodată ce-ai învățat cândva,
înseamnă că-învățatul ți-a fost pe-altundeva.
Necrezul, ca și crezul, e-un factor voluntar,
prin care șeful vremii-ți fixează un hotar.
O limită în toate e un precept moral,
dar numai câteodată e și un fapt real.
De-ți limitezi gândirea, se cheamă că ești prost.
de nu-ți respecți menirea, ești și mai fără rost…
Bondarul nu e vultur, un vultur nu-i țânțar,
dar îi unește, totuși, un lucru necesar.
Niciunul nu se teme de celălalt, deloc,
căci zboară fiecare într-un anume de loc.
Chiar dacă niciodată nu văd același nor,
nu vor uita o clipă că viața lor e zbor.
O liniște înaltă, un bâzâit sumar,
sau doar o-înțepătură din zborul de țânțar…
Când vede elefantul, țânțarul e frustrat,
și, totuși, fiecare, c-o trompă e-înzestrat…
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La urma urmei, trompa e-un lucru necesar,
pentru mamutul junglei și pentr-un biet țânțar.
Natura-și coase sacul c-un prăpădit de ac,
în timp ce elefantul adoarme-într-un hamac.
Nimic nu-i cum apare, deși ne pare ful,
dar așii din poveste n-au povestit destul.
A mai rămas o carte palmată pe ascuns,
în care niciodată lumina n-a pătruns…
Adesea, prostănacul se crede că-i savant,
în timp ce savantlâcul devine ignorant.
Savantul și tembelul par radical opuși,
dar ambii, ni se spune, sunt cam cu pluta duși.
Savantu-și pune singur nisipul în cafea,
în timp ce prostănacul chiar uită s-o mai bea.
Un scârțâit de roată nu-i roata-n voia sa,
dar poate fi efectul nevoii de-a frâna.
De a frâna trecutul unui prezent caduc,
sau amintirea roții unui frânar uituc…
Planeta ne suportă mereu, dar cum vrea ea,
atâta timp cât omul rămâne-n banca sa.
Dar de-l apucă pohta să creadă că-i stăpân.
din toată coșmelia nici pașii nu-i rămân.
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Căci, ea, Mama Natura, îl face fum și scrum,
și-l pune la păstrare în praful de pe drum…
De vei voi vreodată să crezi în ce nu crezi,
ai să constați că-n viață nu-i îndeajuns ce vezi…
București, 22 august 2020
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REZONANȚE CU PARFUM DE TIMP
În timp, există nostalgia unui trecut ce n-a-început,
dar și efectul de-altădată dintr-un prezent ce n-a trecut.
Trecutul nu-i prezent în sine, ci în prezentul remanent,
iar noaptea-și spune zi-lumină, atunci când soarele-i absent.
Dar când prezentu-i dus cu pluta și pluta-i dusă la păscut,
trecutul n-are nicio șansă de-a exista, de-a fi născut.
Depindem toți de fiecare și fiecare-i dependent
de un trecut trecut prin sita unui prezent mereu absent.
Sunt mii de umbre în lumină, dar nicio umbră nu-i pe rug,
pământu-ar arăta ca jungla, de n-ar fi coarnele de plug.
Pădurea ar rămâne-întreagă, de n-ar fi coada de topor,
iar florile ar fi ca piatra, de n-ar fi apa de izvor.
În timp, există fluviul vremii, dar timpul nu-i făcut din ploi,
nici noi nu suntem ce vrea timpul, ci doar ce vrem să credem noi.
Nu-i important ceea ce suntem, e important ce știm să fim,
dar pentru gândul devenirii, cu soarta gândului plătim.
Când noaptea nu ne-apucă somnul, la somnul minții medităm,
deși, ne spune rațiunea, nu-n somnul minții existăm.
124

CUVINTE PE CUVÂNT

Dar mintea noastră cu de toate n-are-n ea destulă minte,
se pierde în hățișul nopții și se încrede în cuvinte.
Chiar dacă-întâi a fost Cuvântul, cuvintele nu sunt Cuvânt,
ci derivate din acesta, care plutesc ca frunza-n vânt.
Când unele ajung niciunde, iar altele se pierd în zbor,
e clar că mintea de pe urmă nu se întoarce la izvor.
Dar, pân-la mintea de pe urmă, atâta vreme a trecut,
că-i greu să faci, la bătrânețe, ce-n tinerețe n-ai făcut.
Și totuși, nu regreți trecutul și nici prezentul viitor,
cu un prezent și-o amintire, la viața ta rămâi dator…
Din gânduri se adună gândul, care trăiește cum vrea el,
la el, acasă, pe-o străduță, sau ca-împăratul-într-un castel.
Dar, astăzi, nu contează omul, ci noua minte de robot,
în care nu există verbe, ci doar un fel de știe-tot.
El știe tot, dar niciodată n-o să ajungă genial,
căci genialul nu e-n spumă, ci-n profunzimea de sub val.
Și, totuși gândul bate-n poartă, chiar de nu-i poartă pentru gând,
el e-învățat să intre-n casă, la poarta casei lui bătând.
Reverberat ca o idee ce vine dintr-un nou amurg,
răsare într-un un fapt de seară, când diminețile se scurg.
Și-n noaptea albă dinspre ziuă, adoarme-un vis înnegurat,
pe care, poate, niciodată, nu l-a-împlinit, ci l-a uitat.
București, 23 august 2020
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ÎN OCHI LA TINE-I LIBERTATEA MEA
Nu vreau să-ți spun „frumoasa mea”, acum,
când vinul amețește în pahar,
și scârțâie proțapul de la car,
iar boii mei se otincesc pe drum.
Mi-ar fi prea nu știu cum să-ți spun „a mea”,
când tu ești starea mea de libertate,
din creier și din inima ce-mi bate,
din ochii mei care te pot vedea.
Dar vreau să ies din starea posesivă,
al tău, al meu, al nostru sau al lui,
și să ajung în lumea nimănui,
în care și negarea-i pozitivă.
Aș vrea să vreau să nu mai vreau nimic,
nimic să nu mai fie doar al meu,
nici cerul, nici pământul, nici chiar eu,
nici crezul meu atunci când mă implic.
Ieșirea demnă din „a poseda”
ar fi, de-ar fi cu vorba, altruism,
ar fi, de-ar fi cu forța, despotism,
dar n-ar fi niciodată „a ceda”.
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C-așa-i pe Terra: dacă n-ai nu ai,
iar dacă ai înseamnă chiar că ești,
că poți, că vrei, că iei și că-ți dorești.
să-ți faci din toate colțul tău de rai.
Dar alter-ego crede altceva,
și te îndeamnă-n tine să privești,
să vezi și să-nțelegi cam cine-ți ești,
când ai în vis mereu pe-altcineva…
Gramatica rămâne-un lucru sfânt,
dar nu-și exclude verbul „a avea”,
chiar dacă mai există „a putea”
și încă mii de vorbe pe Cuvânt.
Persistă, totuși, verbul „a visa”,
oricum, în lume, visu-i, totuși, vis,
deschide totdeauna ce s-a-închis
în noi, în voi, în eu, în sinea sa.
Dar însăși stăpânirea-i stăpânită
de-un eu, de-un tu, de noi, sau chiar de voi,
ce-aduce iar posesia în noi,
ca-înțelepciune, patimă, iubită.
Și totuși sunt tentat să-ți spun „a mea”,
căci posesivu-i încă împărat,
e poarta ferecată din palat
în care se închide orice stea.
Dar nu-ți pot spune, astăzi, nici a noastră,
posesie pe-o scală pentru toți,
savanți, lăcuste, farsori și netoți,
care te pun în gratii la fereastră.
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Căci eu, în mine, -s dependent de-„a vrea”
și nu-mi pot spune: sunt al nimănui,
dar nici la voia bună-a orișicui,
ce-și are posesivu-n viața mea…
Fii liberă să pot să te iubesc,
ca vântul care nu e-n sine vânt,
ca soarele ce-n viață nu-i pământ,
ca văzul meu, atunci când te privesc.
De-aceea, nu mai pot să fac ce-aș vrea,
în ochi la tine-i libertatea mea.
București, 23 august 2020
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VERB BĂTRÂN
M-am prins demult în cui, la așteptat,
și tot invit o molie fâșneață
să-mi roadă firul plumbuit de ață,
cu care de cuvinte m-am legat.
Să scap de ele și s-o iau la pas,
pe drumul care duce unde-o vrea,
prin dâra unui fum de narghilea,
în care stau cu vorba la taifas.
Și chiar de veacul încă n-a trecut,
va trece el, că toate-s trecătoare,
în lumea asta plină de fumoare,
iar eu voi fi mai eu ca la-început…
O molie c-o coasă și-un chibrit
a mai rămas planton la amintiri,
parfum trecut prin marile iubiri,
pe care totdeauna le-am iubit.
Le mai citesc și-acum într-un tratat,
de vorbe și cuvinte călătoare,
când tot aștept o molie să zboare,
c-un verb bătrân, pe care l-am uitat.
București, 27 august 2020
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TRĂDAREA-I TOT TRĂDARE
E greu să mai știi, azi, ce e trădarea,
atâția-i fac pe atâția trădători,
convinși că soarele apune-n zori
și valul spart la țărm trădează marea.
Atâtea gânduri rătăcesc aiurea,
să-și caute un gând rătăcitor,
în spațiul orb, la care ești dator,
ca un copac ce și-a iubit pădurea.
Stejar și para-vânt la el acasă,
era acolo, prins cu rădăcini,
în curtea casei lui, dar și-n vecini,
de el dispare, alt copac să iasă…
Pădurea nu-i ogradă, ci pădure,
un fel de oaste în blindaj de lemn,
în care toți copacii au consemn
să nu devină coadă de secure.
Dar una-i viața și-alta e gândirea,
copacul însuși are-un gând pervers,
să vadă-n jurul lui un gol imens,
și să-și conjuge cerul cu privirea…
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Își vinde o crenguță pe-o țigară,
când stelele-și fac patu-n dormitor,
de-ajuns pentru o coadă de topor,
ce face ca pădurea să dispară…
Azi, nici trădarea parcă nu-i trădare,
ci-i formă virtuală-între valori,
prezentă, ca iubirile din flori,
și falsă precum vorba rânjitoare.
E, poate, grosolană sau subtilă,
e cum vrea interesu-i infectat,
să-încoroneze-un virus la palat,
printr-un atac în cheie versatilă.
Dar tot mereu trădarea-i tot trădare,
chiar dacă interesu-i fără fes,
el va fi totdeauna interes
în noi, în toți, în el și-n fiecare.
Așa că și eu însumi m-am trădat,
atunci când m-am uitat când n-am uitat.
București, 27 august 2020
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VĂZUL CONTRA VĂZ
E greu să vezi vederea din cuvinte,
da-i și mai greu să vezi doar înainte.
Vederea nu-i rețea vectorială,
și nici vreun test cu pata de cerneală.
E pentru om ce-i pentru car proțapul,
de-aceea, omu-întoarce totdeauna capul.
Să vezi acum, dar și în altă vreme,
e-n competența marilor dileme.
Vederea-i doar văzutul ce se vede
și nu doctrina-n care ochiul crede.
Toți ochii văd coperțile, nu cartea,
iar văzul lumii e mai orb ca noaptea.
O lume nu se vede-n ea pe sine,
dar vede tot ce-i place și-i convine.
Sunt, azi, în ochi, vedenii prea limbute,
ce spun atâtea lucruri prefăcute.
Spun cum se spune lucrurilor spuse
și celor care sunt cu pluta duse.
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Spun verbelor să meargă la culcare,
când mintea e cu gândul la plimbare.
Întotdeauna mintea are minte,
dar nu se știe dacă-i și cuminte.
Sunt minți considerate geniale
și minți ce stau tot timpul la taclale.
Sunt minți doar minții lumii dedicate
și minți în văzul minții dezbrăcate.
Mereu, în minte-i mintea care minte,
în sine, -n fapt, în gânduri și-n cuvinte.
De regulă, din fapte ies tot fapte,
dar ziua bună se sfârșește-n noapte.
Nu e prea rău, dar noaptea-i întuneric,
și se trezește ochiul luciferic.
Aceasta-și vede văzul în angoasă
și îngerii-n revoltă păcătoasă.
Adâncul nopții vine de niciunde
cu arca-înțelepciunilor profunde.
Cu ea se trece creieru-n sinapse
și îngerii își pun la aripi capse.
Nici văzul nopții nu e la vedere,
când noaptea bate ceasul dintre ere.
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Atâtea și atâtea-s la plimbare,
în gândul călător și-n fiecare
Dar fiecare poate fi ce vrea,
când văzul își ghicește în cafea.
București, 29 august 2020
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SIMPLITATE COMPLICATĂ
În simplitate, viața-i complicată,
complexitatea pare, totuși, simplă,
dar adevărul știe ce se întâmplă:
e doar aceeași mască reciclată.
Nu înțeleg de ce sunt tot acasă,
când mă trezesc cu noaptea-n dimineață,
ca un mosor pe firul lui de ață
și-un papagal ce-mi spune că nu-i pasă…
E noapte-n sensul ei de întuneric,
nu văd nimic din ce vedeam odată,
când mai credeam că noaptea-i luminată,
de mintea unui geniu luciferic.
Când crezi că tot ce vezi e la vedere,
o iei cu văzu-n nota optimistă,
la care nicio umbră nu rezistă
și crezi în marea ochiului putere.
Doar la vedere-i văzul ce se vede,
și spusa lui de spuse garantată,
pe care nu există nicio pată,
ci doar imperativul lui „a crede”…
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A crede-n ce se vede la vedere,
dogmatica supunere la dogmă,
eidetica încrederii în formă
e tot ce astăzi minții i se cere…
Nu vreau s-ajung din nou cu ochii-n ceață,
într-un război c-un piolet și-o farsă,
în focul stins în zori la Piatra arsă,
în horn, pe-un ramonaj în dimineață.
Mi-e greu să fac partaj la partajare,
atâta eu, atâta miezul nopții,
ce-așteaptă ca vițelu-n fața porții
să pună văzul lumii la-încercare.
Aș prefera să-mi iau din nou pietroiul
și să mi-l prind cu soarele-n spinare,
să-încep pe gând o nouă cățărare
din văzul meu pe Muntele Negoiul.
S-ajung în zori unde m-o duce vântul,
când pleacă-n misiune prin ponoare,
c-un fals tratat de anti-poluare,
ca să mânjească cerul cu pământul.
Dar misiunea mea e tot ingrată:
să fac o simplitate complicată.
București, 30 august 2020
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CERC ÎNCERCUIT
În gura lumii, verbele-s steril,
ca bătrânețea-n ochiul juvenil;
sunt bune de tocat în malaxor
și puse-ntr-un cuvânt la purtător.
Ca să devii la orice verb imun,
vorbești în somn cu salvele de tun,
îți bagi în minte creierii rebeli,
iar somnu-l pui planton la decibeli.
Și-n liniștea tăcerilor din vânt,
îți scrii o simfonie pe cuvânt,
o orchestrezi cu sute de viori
și-o dăruiești concertelor de ciori…
Mai cochetezi în taină c-un stilou,
acum, pe-o etajeră, bibelou,
dar, mai demult, un fante literar,
și ornament, pe piept, în buzunar.
Atunci era un fel de ca-și-acum,
un vers pe gând și-un univers de fum,
un of tăcut și un cuvânt limbut,
în care nici el însuși n-a crezut.
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Dar, între vorbă și cuvântul scris,
la mine-i iad, în vorbe-i, paradis,
la mine-i un copac bătut de vânt,
cu trunchiu-n cer și frunzele-n pământ.
Din frunze ies pe ramuri rădăcini,
din rădăcini cresc marile tulpini
și chiar dacă n-ar fi adevărat,
rotirea-i totdeauna surogat.
Încercuiesc un cerc cu un pătrat,
și-aștept să văd cuvântul transformat,
când s-a trezit, la margine de scris,
din circumscris, într-un pătrat înscris.
Dar cercul e rotund și-orgolios,
pătratu-i linear și colțuros.
București, 31 august 2020
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VREMUIRE
Se întoarce lumea cu capu-n picioare,
Africa vrea gheață, Polul Nord vrea soare,
Soarele vrea umbră, umbra vrea lumină,
un ghețar vrea ploaie, norul, zi senină.
Patru capre negre pasc la Piatra Albă,
greierii își poartă noaptea albă-n barbă.
Gândul o ia razna, razna-și duce gândul
unde rânduirea-și pierde-n gânduri rândul.
Haosul atacă unde-i rânduială,
rândul stă la coadă, când i-e traista goală.
Însăși mintea crede că-i trebuie minte,
celui care fură, celui care minte.
Mintea-i omni-minte peste tot și-n toate,
și când e posibil, și când nu se poate.
Dacă nu-i posibil, face și pe dracul,
iar când e posibil, își dublează sacul…
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…Intră-n carantină libertatea minții,
sus, pe cerul gurii, stau de vorbă sfinții.
Mințile rebele tac și se răscoală,
tot dicționaru-i plin de-o vorbă goală.
Mintea omenirii e multicoloră,
și când e bolnavă, și când intră-n horă.
Strânge totdeauna tot ce-i cade-n mână,
și când slugărește și când e stăpână.
E tot timpu-n priză, iute și isteață,
știe să înnoade orice cap de ață.
Dar când nu-i acasă, vai de acea casă,
norii și prostia peste tot se lasă…
Boala-îmbolnăvirii intră-n metastază,
muritorii lumii mor când înviază.
Viața, ca și moartea, este muritoare,
dar și nemurirea, câteodată, moare…
Câte unul, seara, strigă ca turbatul,
că i-a murit moartea, când i s-a dus leatul.
Omul nu-i ca timpul, trecător și rece,
urma îi rămâne, chiar de vremea-i trece.
Dar și-atunci când moare, îi rămâne neamul –
un pustiu de doruri care-i duc aleanul.
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Moartea nu-i o coasă; este doar o cruce,
care nu cosește, ci-n alt timp te duce.
Viața-i o ulucă-n gardul de la casă,
prima care moare, ultima rămasă.
Dar, mai sus ca toate-i vocea armoniei,
care duce dricu-n moartea veșniciei.
București, 05 septembrie 2020
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POL ȘI MONOPOL
La Polul Nord, e stare de alertă,
se-așteaptă un atac major la bord,
iar Sudul lumii emigrează-n Nord,
când soarele-i la plajă pe covertă.
Un urs polar se-îmbarcă pe-o banchiză,
e grav că Polul Nord se dă de gol
și pleacă din zăpadă la nămol,
crezând că astfel va ieși din criză.
Dar ursul alb trăiește în zăpadă,
nu peste tot, ci doar la el, în Nord,
cu apa rece înnodată-n fiord
și dorul de zăpada din ogradă.
A fost și el cândva-într-o ursărie,
cu tați, cu fii, nepoți și chiar surori,
cu geamul casei înghețat în flori
și c-un concept în alb de ierarhie.
De-aceea îi mai vine câteodată,
în noapte, pe banchiză, singuratic,
să urle-n gând deșertic și romantic,
dintr-un alt timp ce n-a mai fost vreoodată…
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Nici focile nu par prea încântate,
oricum, la Polul Sud e tot un Nord,
dar nu semnează nici un fel de-acord,
să se transfere-n altă libertate.
Peștimea-și face veacul în mișcare,
acolo, jos, oriunde-i casa ei,
dar peștii nu sunt, totuși, pui de lei
și nici măcar n-au nas de lupi de mare.
Ei n-au nici țări, nici imn, nici frontiere,
sunt apatrizi, nomazi și migratori,
cu carnea lor la toți le sunt datori
la peștii cei mai mari și la himere.
Plătesc cu viața dreptul lor la viață,
sunt buni de saramură și momeală
și dau la toți pescarii socoteală,
când hula-i saltă pe vreun val de ceață…
E multă neschimbare în schimbare,
nordiștii-s mai nordiști când sunt sudiști,
sudiștii-s tot sudiști când sunt nordiști,
de mii de ani, aceeași transformare.
E-un os de ros în drept la fiecare
și nu contează dacă Nordu-i Sud,
nici dacă-n val sirenele se-aud,
oricum, și ele sunt fără hotare…
Și, totuși, nu există mono-poluri,
oricare pol, de fapt, e bipolar,
de-i pol geografic, sau de-i panglicar,
în funcție de vremuri și de roluri.
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De e magnetic, face ca magnetul,
creează-n jurul lui magnetosferă,
atrage ce-i metalic și prosperă
și mută-n vorbărie Internetul…
De e geografic face-acrobație,
șe-afundă în platformele subduse,
se concentrează-n veacuri suprapuse,
și-și scrie-n frunte: pol de geografie.
De-i pol de lei, nu are greutate,
căci leul nostru nu mai e valoare,
de-aceea și-a scos coama la vânzare,
să lase loc la alții în cetate.
Geograficul are un cerc și-o cruce,
Magneticul e-un nod mobil de unde,
nimic la ei în curte nu pătrunde,
oricum ar fi și-n orice timp s-ar duce.
Dar mono mai înseamnă și avar,
stăpân pe tot, etern și singular.
București, 08 septembrie 2020
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UN EL ȘI-O EA
Un el s-a-îndrăgostit de-o ea-n Jurasic,
o dragoste de mii de ani fondată,
dar care nu se-întâmplă niciodată,
în nici un mediu antic sau romantic.
E-o dragoste cu rimă și măsură,
cântată de sirene și de iele,
și-închisă-n intervalul dintre ele,
în nopțile când verbul n-are gură.
Dar ea cuprinde mii de universuri,
și zboară-n noi pe aripi infinite,
ca un cuvânt din cele răsplătite
c-un loc viran dintr-un volum de versuri.
Maidan c-o piatră arsă și o floare,
ce-a mai rămas din lumea de-altădată,
când stânca era casă și durată,
iar floarea, o fetiță-înfloritoare.
Dar dragostea-i al naibii de discretă,
cu inimi și cuvinte se-înfioară,
în lacrimi și suspine se strecoară
și picură oceanu-n eprubetă.
145

Gheorghe Văduva

Un el și-o ea nu sunt o entitate,
sunt doar un el și-o ea, două zăbrele,
care-și dispută spațiul dintre ele,
întreg, văzut de ochi pe jumătate.
Întregul ei e-un el care-o privește,
întregul lui e-o ea care-l măsoară ,
de-aceea spațiul care-i mai separă
e doar un interval care-i unește.
Un Eu al ei și-un Eu al lui nu-s unul,
nu le convine pactul, nici măsura,
de-aceea nu mai pot să-și țină gura,
ei sunt doi Eu, sau nu mai sunt niciunul!
Un el și-o ea nu pot să fie totul,
căci fiecare-i, totuși, fiecare,
el, un uituc și ea, pe cer, o floare,
iar Eul lor nu poate pune botul.
De-aceea, -n fiecare zi cu soare,
vor face cercetări introspective,
să-i scoată din cuvinte abuzive
și din sublima lor interpolare.
Un Eu este-o esență ce contează
în el, în ea, în toți și-n fiecare,
din rațiuni de-înaltă cugetare,
ce scoate orice gând din metastază…
Ce vezi nu-i sinonim cu ce se vede,
în ochi mai trage inima cu tunul,
iar ce vezi tu, nu-i focul, ci doar fumul,
și fumul în alt fum mereu se pierde.
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Iubirea nu e-n oameni vreo minune,
e doar un foc de inimi și de sânge,
pe care rațiunea-l poate stinge,
când Eul, ca esență, se opune.
Dar totuși, Eul, astăzi, nu-i acasă,
când Europa-i mire și mireasă…
București, 08 septembrie 2020
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PĂMÂNTUIREA LUMINII
Pământul este de un miliard de ori mai mic decât Soarele, dar Soarele îl vede.
În ochiul Universului, Soarele este atât de mic, încât nu se vede.

E splendidă lumina când se stinge,
angoasele-și iau ochii la plimbare,
iar noaptea se declară anti-soare,
deși de Soare nimeni nu se-atinge.
Patronul zilei, rezervat și rece,
își ține sateliții la distanță,
dar nu dă distanțării importanță,
căci focul îi rămâne, apa trece.
Dar și lumina se readaptează,
(când soarele se duce la plimbare),
iar liliecii, aripi zburătoare,
așteaptă clipa când se decolează.
Pe șest, își face toată noaptea-n baruri,
se-aprinde și se stinge când dansează,
și stă pe gânduri negre când visează
că va fi iarăși exilată-n faruri.
Să umble, jos, pe Terra, ca năucă,
pe drumuri lungi, prin ger și prin noroaie,
pe șantiere, -n fabrici și-n războaie,
sau ca planton la dorul ei de ducă…
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Șerpimea va porni la vânătoare,
cu arme hipersonice cuplate,
și radarele nopții activate
pe sateliți și drone târâtoare…
Lumina nopții-i mult mai complicată;
nu-i pentru toți, ci doar pentru noptatici,
bravi vânători abili și singuratici,
cu steaua nopții-n beznă arborată.
Albimile, în noapte, sunt delicte,
vizibile în spectrul invizibil,
într-un semnal complet inteligibil,
din armonia marilor conflicte.
Ce-i negru n-are-n sine vreo culoare,
în ROGVAIV, bec negru nu există,
iar albu-i o idee optimistă
a unui gând ce vine de la Soare.
De aceea, noaptea-n viață-i doar ca noaptea,
opusă integral conceptului de Soare,
când astrul zilei ține-o cuvântare,
iar ea își joacă liniștită cartea.
De fapt, în noapte, Cerul se arată,
ferit complet de armia solară,
și-încoronat de aura stelară,
pavoaz ce nu se stinge niciodată…
Iar noaptea-i ca sclipirile stelare,
în raza lor doar negrul strălucește,
când soarele din văzul ei lipsește
și sensul ROGVAIV, din ea, dispare…
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O floare neagră cu polen de stele,
ce n-o să fie, -n viața ei, mireasă,
aprinde, noaptea,-n fiecare casă
un foc al libertății-ntre zăbrele.
Un ing și-un iang, lumină și-întuneric,
contract secret între Pământ și Soare,
dar, în adânc, un foc din închisoare
privește-atent, prin ochiu-i luciferic.
Iar eu, eonul care-i păstorește,
voi ști vreodată ce se pregătește?!
București, 09 septembrie 2020
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PE MĂGĂREȘTE...
Un brav măgar trăgea la o cotigă,
cu coama-n vânt și-urechile în vogă,
în hamul lui, laptop, plaivaz și togă,
se și vedea ca un blazon de ligă.
În timp ce se-opintea să-și care soarta,
îl măcina un gând de libertate,
de care auzise-într-o cetate,
când un soldat îi deschisese poarta.
Cătana i-a șoptit: „Hai liberare!”
iar el l-a perceput într-o ureche,
adică doar c-un sfert dintr-o pereche
de-ajuns pentru a nu-i da ascultare…
Dar, azi, între hulube, -și amintise
de-acel mesaj uitat: „Hai liberare!”
și nu-l mirase semnul de-întrebare
pe care în copite îl strivise.
Îl de-strivise, totuși, într-o seară,
când câinele lătra senin la lună
și-o vorbă îi spusese: Noapte bună!,
când el visa să cânte la chitară.
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Atunci o întrebase pe o clanță,
ce-înseamnă, în măgară, liberare,
când totul este azi o-încuietoare
în care orice hoț e-n siguranță.
Iar clanța, clănțănește, -i clănțănise
că libertatea este-o nouă cușcă,
cu vânt în lanț și greieri care mușcă
și cu visări care trăiesc din vise…
Ce-i și cu omul asta care-înhamă
un urecheat sfios la o cotigă
și-o vorbă în tăcerea care strigă:
să intre libertatea într-o ramă!
Sensul are-un sens, vremea-i în schimbare,
măgaru-i un concept în libertate,
adverb ajuns director de cetate
și-un verb ce duce timpul la plimbare…
Dar un măgar cu cai de călărie,
cu Mercedes, cu bani și cu avere,
nu poate să mai simtă vreo plăcere
decât atunci când face-o măgărie…
Orice măgar e astăzi în palate,
dar nu-i de-ajuns, ar vrea ceva mai tare;
și-a fost trimis din nou la reciclare,
s-ajungă șef de verbe virusate.
Era cu mult mai mult de un hatâr,
și-atunci măgarul s-a făcut catâr.
București, 10 septembrie 2020
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BINE ȘI RĂU
În gândul gândului de bine,
nu-s nici angoase, nici ruine.
În gândul gândului de rău,
e totdeauna rău și hău.
Un gând de bine-i la vedere
și-și face treaba în tăcere.
De-i gând de rău, mereu se-ascunde
în orice loc unde pătrunde.
Ce-i rău nu-i bun ca rău în sine,
nici când mimează-un rol de bine.
Un rău nu este-alteritate,
ci doar un pol de răutate.
Așa a fost de când se știe,
așa rămâne pe vecie.
Un gând de bine nu se scrie,
nici pe copac, nici pe hârtie.
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Un gând de bine-i ce se face,
iar lauda de sine tace.
În bine, gândul nu se-ascunde,
dar nici cu forța nu pătrunde.
Un rău nu este-o veste bună,
nici cer senin, când e furtună.
Și nu-i nici faptă altruistă,
în vreo idee optimistă.
E doar un gând ce-și mușcă prada
când șarpe-și înghite coada.
Dar, uneori, și rău-i bine,
când se descoperă pe sine.
București, 12 septembrie 2020
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DRUMUL CUI?!
În prima zi a unui drum ratat,
s-a spus c-a fost o simplă întâmplare,
dar, și la întâmplarea următoare,
s-a consemnat același rezultat.
Ratarea unui drum nu-i pierdere de sens,
nu-i nici izbândă fără de măsură,
ci doar o altfel de încurcătură,
un fapt mărunt din vastul Univers…
Un drum pe care-l văd doar cei ce vor,
când nimeni dintre noi nu poate ști,
de unul mai cu moț s-o pomeni
din Drumul lui, pe drumul tuturor.
Chiar de nu mergem pe același drum,
ci fiecare-și are drumul lui,
există, totuși, drumul nimănui,
pe care trec coloanele de fum.
O viață-întreagă suntem tot pe drum,
în cete, singulari, rătăcitori,
bogați săraci, cinstiți sau profitori,
pe drumul sorții, mergem toți, oricum.
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Sunt mii de drumuri ce se duc și vin,
altundeva și, într-un fel, la fel,
chiar dacă nu există drum-model,
ci doar drumeți care de drum se țin.
Dar fiecare drum, cu soarta lui,
la fel ca orice drum al nimănui.
București, SMC, 23 septembrie 2020
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PUSTIU DE HIPERSONIC DOR
Am pus un dor de ducă-ntr-o firidă,
dar, între timp, firida s-a zidit,
iar dorul meu de ducă s-a topit
într-un parfum de toamnă aguridă.
Cădeau pe gând frunzarele pierdute
și-n simfonia toamnelor din noi,
mai murmura doar frunza de trifoi,
un verde printre frunzele căzute.
M-am strecurat la mine-n bătătură,
să-mi ostoiesc un gând rătăcitor,
de apă ce se-ntoarce la izvor,
când bate-un vânt din nord fără măsură.
N-a mai rămas nimic de astă vară,
căci vara-n toamna vieții a trecut
și ce-a fost ieri e azi necunoscut,
iar timpul în ce trece se măsoară.
Din curtea casei, văd mai bine casa,
dar și ea-mi pare c-a îmbătrânit,
pe coastă, fânu-i încă necosit
și, din păcate,-a ruginit și coasa.
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Nimic din ce a fost, azi, nu mai este,
dar totu-n viață este trecător,
rămâne doar pustiul dintr-un dor
și minunata timpului poveste.
Dar și ea se topește în uitare,
ca ploile de toamnă dintr-un nor,
ca pașii unui suflet trecător
în lunga infinitului chemare.
Străbatem viața asta într-un zbor
la manșa hipersonicului dor.
București, 20 septembrie 2020
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SĂ TOT AȘTEPȚI...
Nimic nu-i mai cu moț ca așteptarea,
într-un sofisticat limbaj de lemn,
în care nu există vreun consemn
s-aducă iar aproape depărtarea.
Dar încă n-a căzut din cer minunea,
a aștepta nu-înseamnă să te-aștepți
să plouă într-o zi cu înțelepți,
ca semn c-a-nvins vreodată înțelepciunea.
A aștepta e-un fel de închistare
pe-un interval nerealmente-închis,
în care și precisu-i imprecis,
în cod de bucurie și-întristare.
Există-o așteptare punctuală,
la data de ..., se va întâmpla nimic,
dar și o așteptare loz-în-plic,
sau una-într-un ocean de traistă-goală.
Dar cea mai tare așteptare-n viață
e cea trăită-n hol la un spital,
un fel de mare-închisă într-un val,
cu soarele generator de ceață.
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Aștepți și tot aștepți ce se așteaptă,
s-auzi în clar, chemat numele tău
și totuși, încă să-ți mai pară rău
că așteptarea trece-n altă treaptă.
Te-aștepți să facă nimeni o minune,
să-ți dea-n final ce nu ți-a dat nicicând:
o altă așteptare și-un alt gând,
să poți să-ți spui ce nu se poate spune.
Și chiar de infinitul nu-i prea mare,
deși de nimeni nu a fost văzut,
și nici din cer pe gânduri n-a căzut,
e clar că el înseamnă așteptare.
Deci știm că-n lumea asta nesfârșită,
ne așteaptă-o așteptare infinită.
București, SMC, 28 septembrie 2020
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HAOS HIPERSONIC, BUIMĂCEALĂ PURĂ…
Apa sparge piatra, piatra spală apa,
cerul sare gardul, sapa neagă sapa.
liniștea vuiește, vuietul șoptește,
culmea precizării-i cum se nimerește.
Prunii stau la coadă să primească prune,
unicu-n dileme ține să se-adune,
certă-i siguranța magistral ratată,
roata se rotește și când e pătrată.
Noaptea face grevă de acces la soare,
fluturii-o-învață, ziua, cum să zboare,
cad pe gânduri negre, întristați, bufonii,
ionosfera cere să-și transforme ionii.
Ionii vor să fie, toți ca unul, Gheorghe,
Gheorghele-i mai Gheorghe de se cheamă Horghe,
nicio făcătură, azi, nu se mai face,
sinele-i o vorbă care-n sine tace.
Iar tăcerea lumii-i doar o altă vorbă,
care-o reprezintă ca măraru-n ciorbă,
lumea tot învață vorba s-o vorbească,
și când e titrată și când e de iască.
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Totul e posibil, chiar de nu se poate,
căci puterea-i, astăzi, mai presus de toate,
nu contează timpul, banii și averea,
ci doar ce înseamnă-n viața ei puterea.
Nimeni n-o să afle încotro s-o duce,
când nu știe drumul, când e la răscruce,
certul nu e totul, e doar opțiune,
una-i ce există, alta-i ce se spune.
Vrabia visează să devină cioară,
gândul fără gânduri e doar pierde-vară,
focul arde-într-una, chiar și când se stinge,
uneori și vara, sus, pe munte, ninge.
Dar și-n graiul nostru, vara-i tot de gheață,
când ne-întoarce gândul pe o altă față:
sus, pe Himalaya, -n crăpătul de soare,
jos, în Mariane, c-oceanu-n spinare.
Iar gândirea-i, astăzi, tot harababură,
haos hipersonic, buimăceală pură…
București, 05 octombrie 2020
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FOȘTI…
N-aștept, în nici un fel, vreo așteptare
și nici un semn c-ar mai avea vreun rost;
în lumea asta, nu mai ești ce-ai fost,
ești doar un fost ce n-are căutare.
Dar sunt și foști care mai au valoare
în piața vechiturilor de-acum,
ce poartă-n ei zidirile de fum
din vremea când erau stăpâni pe soare.
Ei sunt stăpâni și-acum pe amintire,
pulsați de vrerea trompei de mamuți,
din vremea pașilor cândva pierduți
și regăsiți în noua rostuire.
Stăpâni eternizați de stăpânire,
fosile umblătoare ce-au rămas,
s-aducă-n creieri noul parastas,
de regăsiți din marea regăsire.
Nerozi ce vor s-omoare omenirea,
sau s-o reducă drastic la un rol
de indivizi titrați, cu creier gol,
ce nu-îndrăznesc să-înfrunte stăpânirea.
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Sunt foști și foști care-au mai fost odată
și-au revenit mereu pe avatar,
precum o zi de iarnă-n calendar,
să-și ceară dreptul sacru la răsplată.
Conspirativi, gomoși, la patru ace,
ei, foștii, nu sunt foști, ci actuali,
bancheri bogați, veroși și criminali,
etern sistem temeinic și rapace.
Puterea, -n mâna lor, e-o șmecherie,
un joc de orbul lumii acceptat,
sistem ce se hrănește din furat,
precum credința-n sacra veșnicie.
Sistemul lor e-o candidă minciună,
de un simplism extrem de complicat,
în care mai nimic nu s-a schimbat,
cum nu se schimbă timpul în furtună.
În primul rând, e-o simplă păcăleală,
dar și o horă-n care joacă toți,
bancheri, guverne, hoți și mafioți,
într-o superbă mare-înghesuială.
Cândva, demult, o bancă s-a-încarnat,
un fel de gardian la cei bogați,
să aibă-n grijă banii nespălați,
dar și pe cei ce-n timp s-au adunat.
Dar și un ban cinstit, trudit din greu,
de marea turmă de bogați sărmani,
de-împrumutați pe zeci și zeci de ani,
la bănci, la cămătari, la Dumnezeu.
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N-ai cum să-ți ții toți banii la saltea,
în lumea asta plină ochi de hoți,
și nici să te lipsești de ei nu poți,
că, fără ei, ești ultima belea.
Iar băncile sunt marea rostuire,
de servitori și cămătari de drept,
în vortexul haotic și-înțelept,
ce poartă-n el întreaga omenire.
E bine că sunt bănci și bancomate,
poți să te-împrumuți la banul tău,
acesta nu-i un lucru foarte rău,
ci doar o altă față de cetate.
Dar tu nu vezi ce nu e la vedere,
ești cetățean și ești pe veci dator
la dreptul tău, al lor și-al tuturor,
dar mai ales la dreptul la putere.
Nu poți să schimbi nimic, așa-i sistemul,
să crezi în libertatea cu zăvor,
să te târăști convins că ești în zbor
și să-ți repeți în gând, mereu consemnul.
Să fii complex în marea simplitate
și-un liber fost în noua ta cetate.
București, 05 octombrie 2020

165

Gheorghe Văduva

SĂ BAGE VÂNTUL LA ÎNCHISOARE
Atâta timp cât bate vântul
și-i prea mult gând în vorba aia,
se răsucește-n gol cuvântul
și trece clasa hărmălaia.
Un monstru-n viață este viața,
când moartea-i dusă la-închisoare,
și-adoarme-n hamuri dimineața,
strigând în somn: eliberare!
Se bate-n gongul de pe scenă,
ca să priceapă spectatorul
că intră teatrul în arenă
și-și uită replica actorul.
Dar viața nu e ca la teatru,
nici teatrul nu e ca în viață,
iar după trei urmează patru
și, după noapte, dimineață.
Dar, câteodată, rânduiala,
venită poate de niciunde,
e frate bun cu mântuiala,
care pătrunde orișiunde.
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Tot rânduitul pierde rândul
și-l caută în altă parte,
pe unde-l duce noaptea gândul,
când se trezește-n altă carte.
Alt univers și altă lume,
alt gând cu gânduri regândite,
alt mapamond și alte nume,
și alte frunze ne-înfrunzite…
Strigoii noi se iau la ceartă
cu alți strigoi din altă ligă,
când își împart aceeași soartă,
în care și tăcerea strigă.
Dar strigătul e azi tăcere
și embargoul undă verde,
iar ce e gând ca gândul piere,
când dreptul în alt drept se pierde.
Degeaba cauți căutarea,
în ce-ai pierdut în tinerețe,
când nu-i aproape depărtarea
și nici urâtul frumusețe.
Degeaba vrei să zbori cu carul,
când boii nu-s făcuți să zboare,
și nici nu-i poți lovi cu parul,
să-și facă coada aripioare.
Mai bine suni la vrăjitoare
să bage vântul la-închisoare.
București, 06 octombrie 2020
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ARTA VICLENIEI
Trec viclenii lumii-n pas de defilare,
au în creieri stele și pe gând vipușcă,
cântă libertatea în parfum de cușcă
și, în ritmul tobei, bat din aripioare.
Farsele-s delicii, ochii sunt de toate,
nu știi niciodată unde-i duce capul,
carul cel mai mare și-a pierdut proțapul,
roțile din stele sunt, de fapt, pătrate.
Viclenia-i lege -n junglă și-n palate,
una spune ziua, alta cere noaptea,
asul, pus în mâneci, măsluiește cartea,
munții vicleniei par câmpii curbate.
Iernile-s de gheață reciclate-n vară,
verile sunt toamne încă ne-întomnate,
toamnele-s amurguri peste veri lăsate,
totul este altfel decât vrea să pară.
Orice plinătate umple-o traistă goală,
chiar de golul lumii nu e traistă-n sine,
golul autentic din prea-plin provine
iar viclenii vorbei au mustăți pe oală.
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Azi, inteligența-înseamnă viclenie,
foc de artificii, când nu-i naturală,
chiar de-și doarme noaptea, tot la prânz se scoală,
fiindcă-i merge mintea și în lenevie.
Sus, pe Himalaya, soarele-i de gheață,
c-o privire rece, nudă și vicleană,
ca războiul păcii, când îl pui pe rană,
mintea, care-i minte, vede și prin ceață.
Viclenia-n lume-i cartă milenară,
cinste prea cinstită ce-a-învățat să fure,
voce a minciunii-n adevăruri pure
și principiu sacru-n arta militară.
Viclenia-n lume nu e-întâmplătoare,
o cultivă școala, viața și gândirea,
cinstea și hoția, ura și iubirea,
e doar stratagemă, plan și… vânătoare.
E prezentă-n toate, la rău și la bine,
este-n toți, pe Terra, gând și fapt de viață,
nimeni n-o iubește, însă toți o-învață,
chiar de-i ancestrală ca un sine-n sine.
Viclenia, astăzi, este la vedere,
luptă în formule, umbre și dosare,
marketing cu sensuri scoase la vânzare
și tot ce înseamnă pe pământ putere.
Dar rămâne, totuși, o sirenă rară,
ce plutește-n viață precum o monadă,
niciodată, nimeni n-a putut s-o vadă,
dar există-n toate, chiar de n-o s-apară.
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Toți condamnă-n lume hoții și hoția,
dar păstrează-n sine, mitic, viclenia.
București, 08 octombrie 2020
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CU PORT-CAPUL LA PUTERE
Vorbele se iau în coarne,
vor sintagme cu sclipici,
și-n gramatică să toarne,
un port-cap cu licurici.
Să trezească-n noaptea minții
zilele, de ziua lor,
să-și sfințească Sfinxul sfinții,
sus, la Babele, -n pridvor.
Să se bucure gonacii
de pădurile de brazi,
să se convertească dracii
în drăciile de azi.
Să nu fie nicio pată
pe onoarea lor de lemn,
să primească drept răsplată
sigla-îndemnului nedemn.
Să se ducă unde-or duce
verbele de vreme rea,
unde crucea-și face cruce
și luceafărul, cafea.
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Să se-întoarcă la sintagme
cocoțate-n vârf de pix
și să ardă-n alte magme
focul soarelui din Sfinx…
Verbe vechi, cu barbă sură,
conjugate la proțap,
să gireze-o trăsătură
fără coadă fără cap.
Să devină iar concrete,
în non-sensul contra-sens,
cu silabele-n cornete
și morfemele-n consens…
Nicio vorbă nu-i prea nouă,
nicio pată nu-i curată,
tot se face pe din două,
când pisica se arată.
Și de n-am vedea, întruna,
ce se-ascunde la vedere,
am rămâne totdeauna
cu port-capul la putere.
București, 09 octombrie 2020
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CRIZĂ VOCALICĂ
Clopotele bat ca dracu
pe un soare fără dinți,
dulcele Zefir e acru,
mințile se scot din minți.
Somnul lumii se trezește
și se-întoarce pe o parte,
cerul spre pământ privește
și visează mai departe.
Noaptea se transferă-n ziuă,
ziua n-are spor de noapte,
stelele bat apa-n piuă,
gândurile trec la fapte.
Ciorile își reiau zborul,
toate-s îmbrăcate-n negru,
din senin, apare norul,
un complet complet integru.
Ochii văd fără să vadă,
e mult soare în pupile,
frunzele încep să cadă,
într-o carte fără file.
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Nici un nimeni nu apare,
un confrate-l suplinește,
urlă-n val un lup de mare,
haita încă nu-l primește.
Este singur ca o muscă,
într-un val de libertate,
nici nu latră, nici nu mușcă,
e cu labele curate.
Verbul și-a găsit momentul
să se-împartă în silabe,
și să vândă alfabetul,
unui moft cu plete albe.
Dar, în planurile sale,
ancorat în trei pitoane,
l-au fentat vreo cinci vocale
și-a rămas doar în consoane.
Iar când n-ai sonorizare,
pleci cu î-ul la plimbare.
București, 10 octombrie 2020
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CLANUL VERBELOR
Verbele-s ca scaiul când se țin de tine,
unele-s prea multe, altele-s puține,
însă niciodată nu lipsesc de-acasă,
nici când sunt plecate pe la altă casă.
Lumea lor e rece, dar și-înfierbântată,
când se iau la harță, seara, pe la poartă,
uneori sunt, toate, foc de vijelie,
alteori sunt salve-n liniștea pustie.
Nimeni nu le-întreabă, nimeni nu le vede,
ele sunt ca iarba într-un spațiu verde,
cresc ca buruiana, chiar de sunt cosite,
și ies din cenușă, când sunt pârjolite.
Câteodată pleacă, vara la plimbare,
chiar de sunt ucise-n crăpătul de soare,
uneori, o ploaie printre nori pierdută,
le îmbracă seara-n noua lor ținută.
Ele țin controlul în orice vorbire,
la Academie și la mănăstire,
în mitocănie și în lucruri sfinte,
în figuri de ceară și chiar în cuvinte.
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Uneori, fac zarvă-n melița din curte,
alteori, fac mutre-n cuta de pe frunte,
însă niciodată nu la tace gura,
nici când sunt în priză, nici când schimbă tura.
Verbele-s ca apa, se strecoară-n toate,
și când au putere, și când nu se poate,
plămădesc nirvana și-întrețin blestemul,
cântă în biserici, măsluiesc totemul.
Ele-s acțiune și-n inacțiune,
spusa lor e lege, și când nu se spune,
pot să fie ferme, dar și delicate,
sunt subiective chiar și-n predicate.
Sunt pe limba vorbei spuse în poeme,
și n vociferarea marilor dileme,
fie că e scrisă, fie că-i orală,
fie că-i prea-plină, fie că-i prea goală.
Niciodată verbul nu e la strâmtoare,
el e totdeauna-n vorbă cel mai tare.
București, 10 octombrie 2020
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PIXUIRE
Pixul nu e filosof, dar e-o mare făcătură,
face lina covrig și stiloul cască-gură.
Nu mai are nici un haz să-ți scrii viața c-un stilou,
pixu-i ieftin și, pe bune, totdeauna-i ca și nou.
Face totul ca la carte, chiar de nu-i sofisticat,
iar când nu mai are pastă, -i tocmai bun de aruncat.
Altu-i gata să-i ia locul, rolul nu rămâne gol,
fiindcă-n lumea noastră nouă, pixul face orice rol.
Are faimă de vedetă, -i bun la toate și isteț,
lingușește pe oricine, geniu, rob sau nătăfleț.
Cumpără și vinde-într-una, este hoț, chiar de-i cinstit,
dă cu barda în cuvinte, duce clipa-n nesfârșit.
Uneori, le lingușește, alteori le-o taie scurt,
când e vorba de cuvinte, pixul suflă și-n iaurt.
E atent la orice nuanță, mai ales la cum se scriu,
în memoria-i uitucă sau pe-o dună din pustiu.
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Dar își face treaba-n toate, contra-stil și fără cod,
chiar și când se-învârte roata, el desface orice nod.
Astăzi, când eternitatea e pe cale s-o dea chix,
însuși infinitul mare poate fi finit din pix.
E unealta folosită de savant și cerșetor,
și pistolul care trage în erou și-n dezertor.
N-are mamă, n-are tată, e doar el cu el și-atât,
are trompă, câteodată, alteori, are doar rât…
Zboară, râmă, ară,-împunge, face tot ce-i de făcut,
dacă timpul nu-i ajunge, o reia de la-început.
Chiar de-avem ordinatoare, cu programe de dictat,
într-o lume de cuvinte, pixu-i rege și argat.
Un factotum bun la toate, fiindcă totul e cuvânt,
și când mintea joacă poker, și când soarele-i pământ.
Pixul tace, nu crâcnește, ci doar scrie ce-i de scris,
e sensibil ca mimoza și eteric ca un vis…
Uneori, e coate-goale, alteori, e mare boss,
are stil când e-n palate și obrazul veșnic gros.
În războiul fără margini, care zboară la punct fix,
nu-i nevoie de armate, e de-ajuns să ai un pix.
București, 28 octombrie 2020
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CA UN BONDAR CARE-A INTRAT ÎN VRIE
N-am nici un gând trimis la reciclare,
și nici un orb orbit de orbul vremii;
când vara se permută-n toamna iernii,
mă duc cu Universul la plimbare.
Îl pun în zgardă, ca pe-un gând de câine,
și-l port cu satelitul pe-o orbită,
rămasă din vreo navă părăsită,
ca un mesaj din alte vremi spre mâine…
În orice clipă-s mii de universuri,
din alte universuri infinite,
de-aceea-i greu să cauți noi orbite
cu verbe complicate-n ne-înțelesuri…
Plutesc pe cer c-o velă sărăntoacă,
lăsată, în impas, de vreo cometă,
mascată într-o piatră de brichetă,
ca un ocean de vise-într-o băltoacă.
Și-n gând, mă tot rotesc prin universuri,
ca un bondar care-a intrat în vrie,
din care, cum să iasă, nu mai știe
și-așteaptă redresarea-n patru versuri.
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Dar focul care arde tot mai zboară,
în lumea lui nimic nu-l mai surprinde,
chiar de se stinge, tot se reaprinde,
din zbor pe cer, în Univers coboară.
În fiecare zbor sunt mii de ruguri,
ce curg pe orizonturi mișcătoare,
ca ploile din stele căzătoare,
ca razele luminii din amurguri.
Dar gândul meu se zbate-n ce nu știe,
ca un bondar care-a intrat în vrie.
București, SMC, 11 decembrie 2020
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SINGURA ISPRAVĂ
Uitarea-i singura ispravă,
care te scoate din visare
și te trimite la plimbare
pe-un alt vulcan ce n-are lavă.
Acolo-n crater uiți de tine,
de toți și, mai ales, de toate,
de tot ce poți, dar nu se poate,
de tot ce-i rău, de tot ce-i bine.
Dispare vocea-ți egoistă,
iar lucrurile complicate
sunt pe vecie anulate
sau, pur și simplu, nu există.
Uitarea-înseamnă primenire,
un hard ca nou, un soft posibil
și-un mod de viață disponibil
în noua ta re-rostuire.
Dispar iubirile trecute,
ardente, reci, neconsumate,
dispar și roțile pătrate,
din cele vrute și nevrute.
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Dispar prietenii de-o seară,
dispar și verbele acide,
prea-plinurile mult prea vide,
se duc și pietrele de moară.
Renaști din propria-ți cenușă,
ca focul care n-are vatră,
ca piatra dintr-o altă piatră,
ca mâna scoasă din mănușă.
Nu știi nimic, dar știi de toate,
precum acela ce se-încrede,
în Eul care nu se vede
și-n marea sa seninătate.
Ești fără pată, fără jenă,
curat ca lacrima uscată
și pur ca vorba reciclată,
dintr-o idee endogenă.
Dar, uneori, când bate vântul,
și simți, în gând, din nou, răcoare,
ai vrea să știi de ce te doare,
difuz și complicat, pământul.
Și te sugrumă disperarea,
când uiți că ți-ai uitat uitarea.
București, 12 decembrie 2020
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LUMEA EI
Lumea-i miez de vorbă goală,
mult prea plin de făcătură
de păcat și dat din gură,
care fac din verbe smoală.
Lumea-i vocea ei din lume,
un cuvânt fără cuvinte,
păcătos din lucruri sfinte,
nume propriu fără nume.
Nicio lume nu-i ca lumea,
toate lumile-s ca ele,
libertăți între zăbrele,
culmi care-și ignoră culmea.
E abstractă și concretă,
ca un sine scos din sine,
ca un rău ce sună bine,
ca moderna desuetă.
Face caz din orice vorbă,
cu urechile ciulite
și cu verbele dogite,
fierbe ca măraru-n ciorbă.
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N-are gust, dar gustă vremea,
fapte, zvonuri și cuvinte,
nunți, botezuri și morminte,
viața, hărnicia, lenea.
E fluidă ca ideea
care nu suportă forma,
ordinul și uniforma,
nici bărbatul, nici femeia.
Toate sunt amestecate,
chiar de ordinea-i perfectă,
curățenia-i infectă
și esențele secate.
Are gura infinită,
mintea cât mulțimea vidă,
logosul – o cărămidă
și fațada lustruită.
Fără gând, fără gândire,
lumea asta scornitoare
poartă creieru-n picioare,
ca pe-un drept la fericire.
Nicio lume pământească
n-are vreme să gândească.
București, 07 ianuarie 2021
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CE E VAL CA VALUL TRECE ȘI TE LASĂ…
Azi, valea mare urcă sus, pe deal,
pietroaiele din noi devin fluide,
se strepezesc câmpiile aride,
și bate-n poartă noul ideal.
Femeia, astăzi, nu mai poartă fustă,
esența apei trece-într-o băltoacă,
iar bogăția-i vorbă sărăntoacă
și cobra bate palma c-o mangustă.
Un gând se-împotmolește-într-un cuvânt,
vocalele-și iau nasul la purtare,
apune totdeauna ce răsare,
dar vântul, care-i vânt, rămâne vânt…
De-i uragan, zefir sau vânt solar,
interstelar, galactic, plasmă, undă,
va fi mereu nimicul ce inundă
imensul nostru spațiu planetar.
Nimic sau tot, intim sau areal,
de-i spațiu dens, de-i vid sau ciberspațiu,
de-i infinit, ascuns, sau cognospațiu,
va fi mereu concretul ideal.
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Și chiar de idealul nu-i de piatră,
și nici pietroiul nu-i vreun ideal,
un ideal rămâne totdeauna val
și arde-n noi ca focul de pe vatră.
Dar când nici vatra nu mai e acasă,
ce-i val ca valul trece și te lasă…
București, 15 ianuarie 2021
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TĂCUTA LOR STRIGARE
Contează-n verbe verbul care tace,
în rest, chiar roata-n colțuri se-învârtește
și numai ce trăiește-îmbătrânește,
iar facerea-i ce-n viață omul face.
Dar a trăi înseamnă să ții drumul,
cu gloata, cu gândirea și cu sine,
să vezi în rău măcar un strop de bine
și, ca reper de bază, să-ți iei fumul.
De ți-ai ales demult o cale-n viață,
sau ai urmat ce-a hotărât norocul,
când ai ajuns unde te-a dus sorocul,
mosorul tău va fi un ghem de ață.
Ai mult de mers, pe drumuri fără zare
și nu știi ce surprize te așteaptă,
în viața asta scurtă și nedreaptă,
în care zaru-i ultima-încercare.
Ajungi mereu unde te-o duce vântul,
pe mări și în slogane infinite,
cu pași de lemn și gânduri ponosite,
acolo unde-s cerul și pământul.
187

Gheorghe Văduva

Și chiar de n-ai puteri să-ți cari o cruce,
pe drumul tău din viață către moarte,
un cineva în buni și răi ne-împarte,
pe drumul care duce unde-o duce.
Pelerinaj spre ultima chemare,
un strigăt lung, un nechezat de zori,
sau un amurg ursit de ursitori
ca avanpost la noaptea următoare.
Trăiești o certitudine bizară,
în mii și mii de verbe sedentare,
o vastă permanență trecătoare,
iluzie perfectă și amară.
Te duci mereu unde te duce valul,
un orizont de dune reciclate,
într-un deșert de verbe dezosate,
cărâdu-ți în desagă idealul.
În ochi, în gând, în vise, în cuvinte,
o lume-n altă lume se dospește,
în care nicio clipă nu clipește,
ci doar privește-n haos, înainte.
O lume partajată-n infinituri,
în ciber și în spații cognitive,
în libertăți mereu imperative
în adevăruri, fabule și mituri.
În fiecare om, trăiește-o lume,
o lume-a lui, o lume-atât de mare,
ce n-are vreme, lege, nici hotare,
și nici măcar un amărât de nume.
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E-o lume ca un haos scos din sine,
o lume-n gând, proiect și fantezie,
precum în ochi de cal o herghelie,
și-n cel plecat, o vreme care vine.
În haos, armoniile perfecte
se cuibăresc în spații infinite,
în definiri de nimeni definite,
și-n certitudini seci și desuete.
Dar lumile din noi sunt precum vântul,
statornice ca vremea schimbătoare,
vremelnice ca dorul de plecare,
adânci cum este-n om, mereu, Cuvântul.
Și, în clepsidra lor cuvântătoare,
răsună-n van tăcuta lor strigare.
București, 22 ianuarie 2021
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GÂND NĂUC
N-am de gând să-mi fac perfuzii,
cu branule expirate,
și nici gânduri ancorate
la o dană de iluzii.
Mai bine mă rog la stele,
calde, reci sau căzătoare,
să îmi facă o favoare,
să-mi dea OK printre ele.
Să mă plimb prin galaxie,
în papuci de ani-lumină,
c-un motor fără benzină
și c-o foaie de hârtie.
Să adun semnificații,
din procesele stelare,
pentru era următoare,
pe dorsala interspații.
Să mă joc de-a cosmo-vântul,
în cuvinte-încrucișate
și, cu stele reciclate,
să-mi re-eșapez Pământul.
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Să iau Soarele de mână,
să-l trezesc cu noaptea minții,
când și-arată, iarna, dinții,
la sfârșit de săptămână.
Să-l port prin Calea Lactee,
fără cușcă, fără zgardă,
când sunt creierii de gardă,
și la cârmă-i o Idee.
O idee zburătoare,
fără tocuri, fără fustă,
camuflată-într-o lăcustă
din roiri interstelare.
Să-i dau un bănuț de aur,
și să-l port prin ex-hotare,
unde îl așteaptă-o floare,
o stea Alfa din Centaur…
…Năucit de-atâta gânduri,
gândul meu, o ia la vale,
ca un lanț ce n-are zale,
ca soldatul scos din rânduri.
Gândul nu-i palat de piatră,
nici planetă rociferă,
nici vreun ion din ionosferă,
care n-are drept la vatră.
Gându-i gând și n-o să știe
nici ce-a fost, nici ce-o să fie.
București, 24 ianuarie 2021
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VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT?!
Ce e scris, în veci, contează,
spune-o vorbă de-altădată,
dintr-o lume așezată,
unde mințile veghează.
Scrisu-i vorba-mărturie,
din cerneală sau din piatră,
din palate sau din șatră,
ca știutul să se știe.
Să reziste la uzură,
la ce-i rău și la ce-i bine,
la onoare și rușine
și la orice dat din gură.
Să nu cadă în uitare,
în furtuni sofisticate,
în procese virusate,
și uitate în dosare.
Dar e-o treabă delicată
arondarea datoriei
la imensul veșniciei
dintr-o lume complicată…
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Legi, slogane și înscrisuri,
patrimoniul fanteziei,
pe frontonul veșniciei,
unde verbele-s abisuri…
Datoriile n-au oase,
nici morminte, nici sicrie,
ci doar drept la veșnicie,
în formule planturoase.
Unele sunt agramate,
note reci, îngălbenite,
altele sunt doar cuvinte,
spuse, scrise sau uitate.
Dar când lumea-i făcătură,
chiar și scrisu-i dat din gură…
București, 24 ianuarie 2021
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OCHIUL CLIPEI
Te tot te-aștept, chiar dacă n-ai durată,
nici chip cioplit, nici șarm, nici importanță
și nici măcar un strop de eleganță,
în lumea asta rea și complicată.
Nu știu de ai sau nu identitate,
de știi sau de nu știi ce e cu tine,
pe intervalul dintre rău și bine
și chiar în scurta ta eternitate.
Poate provii din altă galaxie,
din alt sistem de cvasi-referință,
în care și prostia-i chibzuință,
iar existența nu e-n drept să fie.
Vederea ta e, poate, nevedere,
văzutul, validat în invizibil,
posibilul, creat de imposibil
și vorba, din monada de tăcere.
E greu să te cunosc, ești camuflată
în ochiul meu orbit de strălucire,
și clocotești ca focul din privire,
ce arde-într-o retină-întunecată.
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Sau poate ești eonul luciferic,
redus la forma lui inițială,
din universul stelelor de smoală,
ce definesc conceptul de-întuneric…
Și, totuși, clipă, ce ești tu în mine,
când roata șansei tale se-învârtește
și ochiul tău în ochiul meu privește
să afle ce văd eu în ochi la tine?
În ochiul tău eu văd ce nu se vede:
nimicul devenit eternitate,
robia camuflată-n liberate,
credința sucombată-n cel ce crede.
Iar tu ești, poate, forma fără formă,
din infinita lumii căutare,
în care se găsește fiecare,
în carapacea-i rece și informă.
Esența ta-i lumina cea mai pură,
din care se hrănește cel ce-îndură.
București, 26 ianuarie 2021
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VOCAȚIA VOCABULEI
Cât de vocală-i bula din vocală,
când vorba-i, în esență, vorbă goală?
Există oare-n ea identitate,
între nimic pătrat și jumătate?
Vocabula în sine are masă
semantică, eidetică, frumoasă?
Vocabula e verbul în mișcare
sau doar un substantiv ieșit din conservare?
Viteza ei normală-i o moșie
sau viețuiește-n drumuri cu chirie?
Vocabula e-o bulă vorbitoare,
sau doar o aparență trecătoare?...
Din care tagmă bula face parte
și-n câte alte bule se împarte?
E greu să pui vocabula-n tipare,
esența ei stă-n masa umblătoare.
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Și totuși, și mișcarea-i sedentară,
în toamnă, iarnă, primăvară, vară.
Eternitate-i tot ce nu există,
nimicul cu eternul coexistă.
Esențele-s simboluri încifrate,
păstrate în sticluțe sigilate.
Le au în grijă cerul și pământul,
din ele se hrănește numai vântul…
Eidetica-i reducere la formă
normală, complicată, uniformă…
De-aceea, lumea trece în cuvinte,
din care-și face case și morminte.
În case, se ferește de robie,
în moarte, se ascunde-n veșnicie…
Vocabulele, strânse-într-un dosar,
ajung, într-un final, vocabular…
București, 26 ianuarie 2021

197

Gheorghe Văduva

EUL MEU
Rămân adesea-n poarta fără casă,
încătușat în ieri, în azi, în mâine,
și-aud, în gând, lătratul unui câine,
din epoca venirilor acasă.
S-a dus pe copcă vechea rânduială,
în lume-i astăzi altă rostuire,
și-un alt concept de drept la fericire,
la viață, la prezent, la traistă-goală.
De-aceea-mi fac un nou contract cu mine,
într-un înscris în mii de exemplare,
în care batem palma la-întâmplare,
eu, Eul meu din mine și din sine.
Când haosul domnește-n lumea mare
și fericirea-i ultima angoasă,
eu tot mai cred că viața e frumoasă
în ochii ce privesc în ochi o floare.
De-aceea-încerc să fiu din nou cu mine,
în Eul meu, în gând și în cuvinte,
în ce-am uitat, în ce-mi aduc aminte,
în toate câte sunt, în rău și-n bine.
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Și chiar de viața-n sine nu-i monadă,
ci doar o rostuire kantiană,
atom într-o cutie craniană.
esența-i nu se scoate la paradă.
Esența se păstrează în cuvinte
și se creează-n ani de-nțelepciune,
esența e un soare ce n-apune,
esența-i diamant produs de minte.
Și totuși, Eul pare-o făcătură,
concept dubitativ de viețuire,
brav muritor în drept la nemurire
sau vorbă pronunțată fără gură.
În universul meu fără de margini,
se zvârcolește-o vorbă infinită,
idee-n zarea minții stivuită
într-un glosar cu mii și mii de pagini.
Un Eu al meu și-al său, un Eu în sine,
un Eu modern, cuprins de-alteritate,
un Eu eon și-o inimă ce bate
croiesc anxietatea-n gând la mine.
Anxietate fără de măsură,
prezentă într-o latură absentă,
absentă dintr-o ancoră prezentă
și vorbă pronunțată fără gură.
Aș vrea să văd, în Eul ce privește,
acel proces ce nu e la vedere,
pilon care susține în tăcere
un Eu al său ce-n sine se gândește.
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Un eu, un el, o ea, o așteptare,
speranțe care bat la orice poartă,
visând să aibă-n viață altă soartă
decât a unei clipe-întâmplătoare.
Dar Eul, astăzi, n-are vreo valoare,
rămâne o istorie trecută,
dintr-o gândire-n sine revolută
din care se hrănește cel ce moare.
Sunt totuși eu, chiar și-n genunchi, la rugă,
pentru că am, oricum, identitate
și drept la gând, la rost, la libertate
și, mai ales, la viața mea de slugă.
De slugă la tot neamul din cetate,
la viață, la palate, la bordeie,
la ochi, la gând, la mine, la idee,
și, mai ales, la verbe expirate.
Pe Eul meu nu-l dau în judecată,
și nici nu-l duc în piață, la vânzare,
nici nu-l mănânc, când caut de mâncare,
și nu-l alung din mine niciodată.
E Eul meu din mine și din sine
gândire și coloană vertebrală,
esența mea internă și morală,
ființa-mi denumită ființare.
Din Eul meu, eu îmi extrag natura,
dreptatea, datoria și măsura.
București, 30 ianuarie 2021
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CUVÂNT PENTRU CUVÂNT
Chiar dacă mai întâi a fost Cuvântul
compus sau simplu, solitar, în gloată,
neprelucrat sau modelat de-o roată,
ogorul său a fost, mereu, Pământul.
Și-a tot trecut, pe șest, din gură-n gură,
zburând divin din floare-n altă floare,
când n-a dat colțu-n cărți și în glosare,
dar a avut durată și măsură.
Nu știm de are ochi, de-i la vedere,
de vine din neant, cu acte scrise,
nici de ascunde lucruri interzise,
sau dacă face totul în tăcere.
Ne-o fi creat pe noi doar pentru sine,
un fel de purtători volanți de vânturi,
ce văd în tot, în lume și în gânduri,
spre de demult, spre ieri, spre azi, spre mâine?!
Cuvântu-i Universul nostru mare,
compus din miliarde de cuvinte,
ce penetrează ținerea de minte,
iar noi doar partea lui mediatoare?
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Dar poate că nici asta nu contează,
nu-i important ce ești în ierarhie,
nici dacă-așa a fost sortit să fie,
cuvântul de-i Cuvânt, înnobilează.
Dar e Cuvântul forma cea mai pură,
semantică sticloasă în lumină,
creată de esența sa divină,
în care nu există vreo fisură?
De-o fi așa, n-ar fi nicio problemă,
Cuvântul este-n Om perfecțiune,
eternă și frumoasă-înțelepciune,
în care nu există vreo dilemă.
Deși Cuvântu-i forma lui perfectă,
cuvintele sunt salahori pe viață,
în flori, în hecatombe și în piață
în liniștea sterilă sau infectă.
Căci sunt cuvinte pentru fiecare,
savant, erou sau hoț de buzunare,
în case și-n cortegii funerare,
în piață, pe maidan și pe trotuare.
O clasă de cuvinte elegante
creează-n lume mode și elite,
în timp ce alte verbe murdărite
distrug alcătuirile galante.
Dar, uneori, chiar în aceeași gură,
se mestecă vocabule stricate,
din care nu rezultă nestemate,
ci vorbe grele ce rânjesc și-înjură.
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În lume, Omul, pare o virtute,
Cuvântu-i Universul în mișcare,
prezent mereu în toți și-n fiecare,
de-s lorzi, sau doar cuvinte prefăcute.
Există, între ele, Everestul,
și-n noi, câștigă buna lor măsură,
dar vorbele-s făcute pentru gură,
prin care trec esențele și… restul.
Cuvintele sunt, azi, prea complicate,
se vor, cu toate, vectori de cogniții,
cu sensuri multirol și intuiții,
de universul Hiper validate.
E foarte clar că nu mai vor vocale,
ci doar formule simple și ușoare,
codificate-n semne transportoare,
care deschid în DEX o altă cale.
În cognospațiu-s semne-întrebătoare,
semnale, radicali și ecuații,
pierdute-n universul dintre spații,
în lupta pentru clipa următoare.
Iar clipele-s esențe efemere,
care-însoțesc, într-un cuvânt, Cuvântul
și apără, în contratimp, Pământul,
de verbele din conul de tăcere.
Căci verbele tăcute-s dușmănoase,
vorbesc prin semne, chiar de n-au ce spune,
menirea lor e-n liniște s-adune
amprente din cuvintele rămase.
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Cuvintele devin furtuni tăcute,
imagini liniștite pe ecrane
și fluvii ce dezvoltă în oceane,
limbaje niciodată cunoscute.
Cuvintele-s cuvinte pe Cuvânt,
dar, uneori, sunt aripi pentru vânt.
București, 31 ianuarie 2021
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