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LA ANIVERSARĂ         

 70 de trandafiri,  culeşi în luna lui Cireşar sunt trimişi cu drag, 
scriitorului  şi  promotorului  cultural  Al.  Florin  Ţene,   cel  care  a 
înnobilat  Cetatea  scriitorilor  români  şi  prin   alăturarea   de 
pretutindeni a creatorilor de limbă română,  atraşi de respectul său 
faţă de orice  activitate  scriitoricească  prestigioasă. S-au făcut multe 
aprecieri privind acţiunile sale. Aş dori însă,  ca urarea noastră de La 
multi  ani! a  scriitorilor  Filialei  Bucureşti  a  L.S.R.  să  se  adreseze  şi 
managerului care a ştiut să ne unească sub aceeaşi cauză,  cea care 
depozitează prin carte învăţături,  poveţe,  mărturii străvechi,  semne 
ale unei  memorii colective ce va crea istorie. Am să mai subliniez o 
altă  latură  a  creaţiei  sale,   despre  care  voi  vorbi    în  rândurile 
următoare.                    

POEZIA,  VĂZUTĂ CA O STARE DE VEGHE

Despre un scriitor nu poţi vorbi decât cu poemele şi cărţile sale 
în faţă,  urmărindu-le,  desigur,  la un alt nivel de înţelegere. De cele 
mai multe ori e greu de descifrat cheia în care s-a scris o carte,  ca să-i 
dezvălui taina. Ea trebuie  să-şi lase înţeles conţinutul.

Suntem  de  acord  că  nu  oricine  poate  pătrunde  în  universul 
filozofic al unei scrieri,  aici intervenind rolul criticului literar,  cel care 
vede dincolo de metaforă,  considerată de J. Ortega Y Casset ”cea mai 
mare putere  a  omului”.  Astfel  am gândit  despre  criticul  care  îşi  ia 
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acest rol  în  serios,   mai  ales  daca e şi  scriitor,   cunoscând ce sens 
poartă în sine arta creaţiei.  Fiindcă,   de  acest  fel  de cronicar  este 
nevoie,  fiind de acord cu H. Taine,  care îl definea ca „un intelectual 
împlinit,  filozof cu vederi largi şi complexe”. Iar un asemenea scriitor, 
un filozof ca formaţie este şi Al. Florin Ţene,  care consideră că fiecare 
carte  trebuie  să  continue  acel  „bemol  al  vieţii,   cu  toate  tonurile 
sufleteşti,  pe care le adânceşte cu o jumătate de ton” (Lucian Blaga).

Aşa consider ultima sa analiză privind „Starea poeziei româneşti 
la începutul secolului al XXI-lea „ un îndelungat exerciţiu de receptare 
a  poeziei  româneşti  în  ansamblu,   cu  aplecare  spre  tendinţa  de 
evoluţie a acestei din a doua parte a secolului al XX-lea. Şi mai apoi 
este  necesară  o  plonjare  în  panorama  poeziei  secolului  al  XXI-lea, 
căutând instaurarea eului  poetic”. Un demers îndrăzneţ,   pe care îl 
poate face numai un poet care a traversat jumătate din secolul trecut, 
cunoscând fenomenul poetic al acestei perioade şi care în al  şaptelea 
deceniu  de viaţă poate face o analiză unei  importante perioade a 
poeziei  româneşti,   cu  valorile  sale  autentice  şi  cu  acele  curente 
literare create,  în care poeţii au visat ca versul lor sa se topească în 
„Stare de veghe”. Este acea visare despre care Renard la timpul său 
spunea că e ”lumina de lună a gândirii”. Parafrazând,  istoria critică a 
poeziei  poate fi  istoria  visului  unei  generaţii  contemporane,   însăşi 
istoria lumii  poetice româneşti la care Al. Florin Ţene are un cuvânt 
important de spus.  El  scoate poezia din starea de vis  şi  o trezeşte, 
trecând-o prin starea de veghe.

Elisabeta IOSIF
 Iunie,  2012
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A  înviat Iisus

Lumea este în concurenţă cu ea
Şi mai puţin se uită spre Tine sus, 
Tu,  Doamne,  eşti Călăuza mea
Când din morţi înviază Iisus.

Am un surplus de idei şi de har
Şi la picioarele Tale le-am pus
În numele veşniciei ca dar, 
Când din morţi înviază Iisus.

Doamne , aşi vrea  să recunoşti
Din mulţi pe mine cel ce-a dus
Crucea  în fruntea atâtor oşti
Când din morţi înviază Iisus.

Erai, Doamne, Mielul sacrificat
Pe Cruce, spre Golgota,  în apus, 
Mântuieşte lumea de acest păcat, 
Când din morţi înviază Iisus.

Privesc în ochii Tăi şi-mi caut iertarea, 
Pentru ateii căzuţi în păcat, Iisus
  e “ vina „ ce luminează cărarea
 Învierii  speranţei noastre Sus.

Lumea este în concurenţă cu ea
Şi mai puţin se uită spre Tine sus, 
Tu, Doamne, eşti Călăuza mea
Când din morţi înviază Iisus.

Contemporan  cu Dumnezeu

Miroase dimineaţa însorită a mir
Tăcerile treceau pe nesimţite-n mers, 
Contemporan fiind cu Radu Gyr
Trăiam întruparea lui în vers.

Cânta amiaza tristeţea-n flori
Uitase să înbobocească şi mălinul, 
Cerul desena o cruce din cocori
Ridicând la rang de virtute chinul.
Amurgul  jelea în nuanţe închise
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Şi câmpul trimitea culorile la culcare
Pe când clipele albe cădeau ucise
Cele ne-ntoarse din nou în soare.

Şi azi noaptea mă înveleşte cu frig, 
Mă tem de visul care iată vine, 
În miezul întunericului mai strig:
Doamne,  îţi mulţumesc! Sunt contemporan cu tine!

Vioara din amiază

Ciocul cântecului de cuc a străpuns norii cenuşii
Pe sub care pădurea visează în culori verzi, 
Doar  arcuşul dorului face să vibreze pe coardele valurilor
Când râul devenise vioară în amiază.

În caleaşca cu gânduri

Îmi  este dor de ceva ce nu am, 
“ Ceva“ ce nu îl cunosc dar îl presimt, 
Doar calul alb îmi fulgeră prin somn
Cu caleaşca unde gânduri feminine
Trec peste podul din spinarea unui domn
Sub care curge sânge de feline.

Ziua lui Dumnezeu

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

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

27 aug.2011
Geoagiu

Tabloul care curge

Plouă,  plouă,  de trei zile plouă
Pe imaş crescut-a pădure nouă,  
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Umbrela mea albastră s-a ciuriut de tot
Cu stele găurile le-astup cum pot.

De trei zile plouă de-a crescut pădurea, 
O zi era un veac iar cu securea
Doar în al treilea secol a fost tăiată
La muzeu să fie pusă împăiată.

…Şi de atunci de milă nu mai plouă, 
Doar păsările caută un loc să ouă, 
Ne găsind copaci au plecat şiu ele
Cântecele transformându-se pe cer în stele.

Cântecul mierlei

Cântecul mierlei îngălbenise de emoţie pădurea
Culoarea copacilor se strecura în cântecul ei, 
Pe când în visul meu se întorceau pe rând iubitele femei.

…Până când,  până când
Au dispărut în uitare,  pe rând!

Iubita din placa de gramofon
Ziua stătea cu burta la soare
Pe marginea râului bronzându-se, 
Bărbaţii priveau la picioarele femeilor
Venind din pădure cu fragi,  pe cărare.

Iarba căzuse pe roua în care se ascunsese lumina, 
Eu îmi aşteptam iubita să iasă din placa de gramofon
Şi niciodată nu vorbeam de teamă
Să nu o ia până seara pe-un alt ton.

Moneasa
19 mai 2012

Pădurea din biserică

Dumnezeu cu degetul de aer şi lumină
A hotărît: o Biserică din lemn să fie aici!
Pădurea auzind a început să vină, 
Chiar copacii mari,  bătrâni,  sau mici.

Cei mai tineri au luat securea şi-au tăiat
Stejarii falnici,  scândură să-i facă, 
Biserica se înălţa spre cer din păcat, 
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Oscilând între certitudine şi...dacă.

Dumnezeu cu degetul de aer şi soare
A hotărât: o Biserică din lemn să fie aici!
Pădurea auzind din munte a început să coboare
Chiar şi copacii bătrâni,  sau nuci.

Lăcaşul se cult a fost sfinţit într-o vară, 
Alţi copaci cu mierla se-ngân, 
Pădurea tăiată i-a drumul spre gară
Biserici să fie sufletului nostru păgân.

Copacii visează pădurea

Pâlcul de copaci au tras izvorul după el
până a ajuns pârâu  curgând prin pădurea gândită de arbori, 
au curs mai departe trăgând codru
după el de a devenit râul ce se visează
fluviu
ruginind securea, 
împingînd arborii până la malul mării.

Acolo împăcat cu soarta
izvorul s-a pierdut în nesfârşitul ocean, 
iar pădurea cioplită în corăbii
desenează şi azi în sufletul nostru HARTA.

Ziua ca o mânuşe

Ziua îmi vine ca o mânuşe-
de îmi fierbea sângele în vene.
Trag mâna din cele două zeci şi patru degete
şi soarele obosit şi plin de lene
se rostogoleşte pe coamele munţilor
pârjolind cu lumină ziua.

Rămas fără ele mă spăl în râul
ce învârteşte piua
în care pregătesc mănuşi, 
o pereche pentru mine-
şi suspin, 
următoarele pentru păpuşi
pentru iernile care vin...

Sub pielea lui Dumnezeu
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În noaptea trecută am fost o moleculă
alunecând prin venele lui Dumnezeu, 
înspre tâmplele lui încărunţite de ancestral, 
o sculă
de influenţă spre binele meu, 
tainele Creaţiei să le cunosc.
Mai târziu un ateu pe un cal
mă extrage de sub epiderma Creatorului, 
pleosc!
Ca pe o căpuşe...

Dimineaţa m-am trezit, 
Dormisem în hol lângă uşe.

Concertul Xeniei

De ce plouă,  Doamne,  în fiecare zi ?
Plouă cu melci pe pajişti înverzite, 
Iar cântecul moare-n ciocârli
Şi puii în cuiburi de aer,  părăsite.

De ce plouă,  Doamne,  în fiecare zi?
Broaştele s-au înecat de atâta apă, 
Babele la porţi vorbesc de erezii
Când râul la temelii casele le sapă.

De ce plouă,  Doamne,  în fiecare zi?
Până şi timpul s-a plictisit sub umbrelă
Mai iese şi el când în orele târzii
Luna suflă lumină pe râu într-o velă.

De ce plouă,  Doamne,  în fiecare zi?
Vioara iubitei de apă s-a umplut, 
Când ascult valsul pe ritm de poezii
Ivanovici iese din  statuia de lut
Făcând  din valuri arcuş şi Dunărea-i vioară
Pentru concertul Xeniei din această vară.

Lumina scârţâie în apus,  când...

Am simţit liniştea în valea cu nuci
Norii obosiţi se odihneau pe aripi de cuci, 
Ouole lor ecluzate în cuioburi străine
Pregăteau cenuşiul anotimpului ce vine.

Pădurea coborâse în sat pe nesimţite, 
Apusul sângera pe stânci ascuţite
Adus de mierle în cântec prin copaci, 

8



Iar seara pe râu turna ziua în saci.

Carul Mare încărcat cu lumina zilei
Scârţâia cu sclipiri sub greutatea milei, 
Sacii rupţi pe la colţuri vărsa peste noi
Stelarul cer încărcat de linişte şi ploi.

Cuibul în formă de ghioc

Zorii au extras cu mânuşi de catifea
cântecul cocorilor pe cioc
cum dentistul scoate o măsea
de a sculat pădurea
şi puii de cuc legănaţi de-o stea
în cuibul cu formă de ghioc.

Ţi-a cântat cocoşul! Spunea ţiganca, 
Suflând în scoică, 
Speriind cu preziceri pe Anca
trezită din somn de-o rază de soare, 
ce-i aluneca pe faţă ca o troică
tăind prin nămeţi de lumină,  cărare...

Dumnezeu veghea de sus
Nimic să nu-i lipsească până-n apus...

Contemporanul meu,  Iisus...

Printre arbori seculari înverziţi
Merg pe drumul meu în sus, 
Simt că-mi veghează prin ani urcuşul
Contemporanul meu,  Iisus!

Tristeţea mă cuprinde uneori
Când soarele moare în apus
Poeme mă îndeamnă să scriu
Contemporanul meu,  Iisus!

Visul se înfiripă din stele aprinse
Când Carul Mare s-a dus
Încărcat cu gânduri şi fapte triste
De contemporanul meu,  Iisus!
E vremea unui nou început, 
Zorii din pădure l-a readus
Odată cu cântecul mierlei compus
De contemporanul meu,  Iisus!

Printre arbori seculari înverziţi
Merg pe drumul meu în sus, 
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Simt că-mi veghează prin ani urcuşul
Contemporanul meu,  Iisus!

Ultimile clipe de ispită

Se târa şoseaua pe sub roţile autobuzului
reptilă cu solzi negri precum cariera, 
marmura neagră coborâse în cruci
la capul cărora părăsiseră ouăle
singuraticii cuci.

Strada obosise de atâta întindere
abandonase şi trotuarul pe care ruginise maşina, 
oamenii se târau în mâini, 
picioarele le uitaseră în pădure, 
iar în gură l-i se coceau câteva pâini.

Iisus la răscruce de drum aştepta autobuzul
răstignit pe o cruce deja putrezită, 
însă în locul lui oamenii în palme
veneau ronţăind în dinţi ultimile clipe
de ispită, 
calme...

Leandru cu pitpalac

Mă inervează atâta repetiţie a timpului nostru, 
sângele pulsa globule roşii în urechi
de nu recunoşteau sinfonia cântată de ea
cu o vioară cu coarde de trestie
pe lacul unde în bărci ne plimbam perechi.

Mă inervează atâta repetiţie a timpului nostru, 
gândul o luase razna ca o potârnichie
de nu înţelegeam poazia scrisă de ea
cu un stilou umplut cu apă din lac
lâgă leandru în care cânta un pitpalac.

Orizont captiv

S-a aşezat scaunul pe genunchi mei, 
Poarta a  închis orizontul în ogradă, 
Cuvintele treceau printre uluci,  pe lângă mine, 
Când iubitele veneau să mă vadă.
Umbra ş-a trimis nucul din uliţă
Să-mi coloreze în verde privirea, 
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Căzuseră ochelarii pe nas
Să nu mă înţeşeagă iubirea.

Pârâul îşi acorda arcuşul pe stânci, 
Eu mai sărutam iubita plecată
În gândul ce-o luase razna pe munte
În noaptea de lună înţărcată.

Cuvintele treceau pe lângă mine
Când iubitele veneau să mă vadă, 
Le aşezam pe scaunul genunchilor mei
Şi poarta închidea orizontul în ogradă.

Tablou tras la indigo

Omul picta pe pânza zilei peisajul, 
vopseaua curgea uneori în jos
denaturând realitatea din faţă.
Culorile alese după starea lui sufletească
trăgeau la indigou psihicul vecinilor, 
umblau oamenii ca nebunii
cu pelerine de ploaie când soarele
ploua cu lumină...
Omul picta pe pânză ziua care ieşise din rama
tabloului
crezându-se pictor cu o bască
pe-o ureche.
Vecinii ajunşi „ într-o ureche“
pictau şi ei pe pânza zilei ideile
adunate pe ascuns în buzunare
să nu-i vadă cei ce gândesc.

Coloana infinită a iubitelor

Pe umerii iubitei s-a urcat o altă iubită a mea, 
pe umerii acesteia s-a urcat o alta, 
o alta, 
şi aşa până în vârful ispitei, 
când s-a aprins pe fruntea mea o stea.
Apoi,  am luat din mărul din ogradă
un fruct pe care l-am dat primei iubite, 
am luat altul
şi altul, 
şi altul
să muşte fiecare femeie avută, 
până la sămânţă, 
de a rămas mărul fără fructe.
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După ce în pântecele iubitelor au înflorit din sămânţă
câte un copil, 
aşa,  ca o coloană infinită, 
am rupt frunze de pe crengi
aşezându-le fiecărei iubite câte una
acolo unde ajunge numai gândul bărbatului.
Mărul rămas desfrunzit şi-a luat rădăcinile
mutându-se în Grădina Edenului.

Eu am rămas în partea mea
de vină, 
lângă coloana infinită, 
care se mai înalţă,  încă,  în lumină.

Contradicţie

Clipele vin,  tu atunci pleci
Azurul hrăneşte tăria
Iar marea înghite biblioteci
Când se scaldă-n ea Maria.

Toate tainele celeste
Le ascunde în adâncuri Dumnezeu, 
Tu te strecori în poveste
Odată cu marea,  mereu...

La fereastră marea se frământă
Şi te văd venind dinspre vâltori
Beţia în mine încă mai cântă
Când,  cu paharul,  sorb marea în zori.

Inima mamei

Avea băiatul mereu un dor de casă;
Iubirea mamei îl aştepta cu mângâieri:
Însă o clipă din ancestral rămasă
Atingându-i pasul se prefăcea în ieri.

Cum raiul revenirii năştea aşteptarea
Calul sub şa de dor i s-a uscat, 
Un gând rebel i-a întunecat cărarea
Când mama îl vedea,  de-acum,  îmbrăţişat.

O, de-ar fi ştiut  ce fiu se-întorcea!
La poartă  oprise un bărbat schimbat.
Nu mai era cel căruia,  seara,  când torcea, 
 Îi depăna poveşti cu fete de-înpărat.
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“-De ce m-ai născut în această lume?
M-ai întrebat dacă doresc?
Botezat am fost,  fără să ştiu,  cu-n nume;
De ce legea voastră s-o împărtăşesc?”

...Şi pentru  toate acestea şi alte multe
Băiatul i-a smuls mamei inima din piept, 
Aruncând-o în mărăcini s-asculte
Tânguiala lumii ca ceva nedrept.

Bărbatul se şterge de sânge în grabă
Cu-o aripă de corb în zbor, 
Din tufă,  îndurerată,  inima întreabă:
“Dragul mamei, mâinile te dor?

Dragule,  mâinile te dor?
Mâinile te dor
Te dor
Dor...”

Înţelepciunea Limbii Române

Patria îmi este Limba ce o vorbesc
pe care am supto de la mama
cu ochii blânzi
ca Mioriţa.
Când îmi aplec urechea de sânul pământului
aud lucrînd Meşterul Manole
 ce, încă, modelează ţara
pe care o numim
Limba Română.

De bat la porţile cerului
şi iau o cană de lut
cu apă
simt sufletul izvoarelor
din adâncurile munţilor
acolo unde inimile rămân
pe oale de Horez.

De iau în palme un bulgăre
din marginea câmpului unde zarea a îngenunchiat
lutul îmi seamănă.
Poate-s oasele străbunilor mei
ceva din înţeleptul suflet respirând
în conturul măsurat.
Mă simt rudă cu acest bulgăre cuminte
şi-l pipăi simţindu-i respiraţia
în acea dimineaţă nerăbdătoare când bobul de grâu plesneşte în lutul
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cu străluciri solare.

Când mănânc pâinea, urcă până la mine
neamurile noastre toate, 
seva înţelepciunii
adusă până la noi
de limba ce o vorbesc.

Patria îmi este Limba Română
în ea bobul de grâu
germinează
verbele poemelor eminesciene.

Ascuns în cuvinte

Din când în când mă ascund într-o gară
De teama trenului de cuvinte dus,  
Aşa îi spun convins că (E)-senin afară
Şi ea-mi răspunde că-i poet rus.

Iar când ies tiptil din ascunzătoare
Ea mă urmăreşte ca o umbră prin cuvinte, 
Însă eu o iau razna pe (că)-rare
Îmi sunt  evadările în verbul care minte.

Când doresc şi eu să gust dintr-un cuvânt, 
Căci foamea îmi macină dorinţa de scris, 
 Pun pe el (s)-are,  şi puţin vânt, 
Dar mi-e teamă că sensul l-am ucis.

Cu-vântul am călătorit  întotdeauna
Pe corăbiile cu vele  pe marea de (f)-raze, 
Suflând dinspre pupa,  având la bord luna
A turnat în gânduri,  uneori,  şi  raze.

Aripa de guguştuc

Paşii îmi aleargă pe uliţa aburului de toamnă, 
Tăcere,  nu se aude pe nicăieri
sorbitul paharului întins de-o Doamnă, 
sunt împins ca o remorcă cu proţapul frânt
în accidentul pe autostrada numelui de ieri.

Azi sunt altul,  nu mă salută cunoscutul, 
Îşi aduce aminte după plecare, 
Eu nu l-am văzut,  mi-am luat scutul
să mă apăr de anonima lui cărare
ce n-o recunoaşte chiar nici lutul.
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Pe creanga bătrânului  nuc
mai cântă –n toamnă un guguştuc.

Cercul timpului nostru

Suntem născuţi pentru două lumi paralele, 
E una cu o clipă mai înainte,  cealaltă mai apoi, 
Prima venind suspect de nevăzută dinspre stele, 
Cealaltă născându-se,  aici,  în noi.

Suntem uniţi prin vise,  un puzzle de schele,  
Chiar dacă prin vreme nu ne mai vedem
Cu universul ce alunecă  împins de vele
Deşi în ancestral pornisem în tandem.

Trecem prin timpul nostru pe care-l bem
Cum soarbe apusul curcubeul îndepărtat
Şi chiar dacă de tăcere eu mă tem
N-am să zăbovesc niciodată în păcat…

Iar când v-a veni timpul invizibil şi chiar mat
Urmându-şi decalajul temporal
N-am să mai fiu de mult la mine-n sat, 
Voi fi departe înspumând un cal…

Chiar dacă voi fi obosit întins pe brazdă lat
Tu vei veni chiar şi a doua oară 
Prin harul divin al timpului curbat
Să crească iarba în brazda mea din vară.

Priviţi cum furnica din trupul meu cară
Părţi nevăzute de cer lăsate pe pământ, 
Să mai zidească o casă frumoasă şi rară
În  lungi versuri cioplite din CUVÂNT.

Cineva SUS mă iubeşte

Sus,  norii au aşezat fotoliu pentru mine
din aburi de vise şi culori astrale, 
m-aşteaptă să-mi urc gândul ce vine
pe aripa de timp, îndrăzneţ şi agale... 

Maşinile scoteau pe nări smog, 
Eu mă simţeam în vis pe fotoliu din nori , 
Verbele de bine îmi erau drog
Când adjectivele se-aşternuseră covor în zori.
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Cineva Sus m-a trimis în cuvinte, 
 în înalturi ca un zmeu din poveste.
De atunci rătăcesc şi caut un Părinte, 
aşezat pe-un fotoliu dincolo de creste.

Încă aştept fulgerul să-mi dea de veste...

Clipa inefabilă

Îţi circulă sunete prin vene
Beethoven te aşteaptă lângă un fa diez
pe când pianul îşi trage coada
pe scenă alene

Stai răzmat de nota  Do, 
sala trage scaune sub noi, 
de sus curge fluviul de tăcere
când tu evadezi cu-n cal maro
pe când din oul roşu iese un soare şi ploi

clipa e Cuvântul din care izvorăşte miere…

Cei doi gemeni-timpul şi spaţiu

Alunecând,  se interferează spaţiu cu spaţiu
Încrucisându-se în timp se prelungeşte
Până în adâncuri de timp, până la Horaţiu, 
În noi cu voia undelor se-nţelepţeşte.

Şi tot ne integrăm în hăul lui deschis
Încrucişându-ne cu vetuste spaţii şi istorii
Până când şi el cade ucis
Între cele două clipe unde pier şi norii.

Un singur timp cât universul
Proclamă o necunoscută definitivă...
Spaţiul nostru nu cunoaşte viersul
Şi nici muzica celestă relativă.

Gândul  vânător

Sunt un vânător de păsări,  împătimit, 
Vânez şi cântecul lor nupţial în pădure, 
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Mă bucur când le văd căzând de pe crengi
Spre cerul înalt desfăşurând aripi sure.

Dimineaţa când ziua se freacă la ochi
Îmi iau arma gândului în spinare
Cu cartuşiera plină de metafore
Şi plec prin desişuri la vânătoare 

Pe o crengă în pădure un cocoş de munte
Frumos colorat cum numai Dumnezeu ştie
Îşi chema perechea,  o mică puicuţă, 
Şi dragoastea lor a fost o frumoasă poezie.

Am ochit cu arma gândului încărcată
Cu multe metafore,  aşa ca o toană, 
 cocoşul ,  cu bucuria vânătorului, 
Dar ţeava armei s-a îndoit ca o macaroană.

De atunci nu mai vânez nici măcar cu gândul
De teamă că-n poezie mi se frânge rândul.

Lipsa unor răspunsuri

N-ajunsese oceanul planetar de nume
Lipsea o conştijnţă de răspunsuri, 
Aşteptând întrebările mării  ce spune
Rătăcim şi astăzi printre cursuri.

Şi citim tratate alambicate
Cu sufletul bântuit de îndoieli
Dând hăului distanţe îndepărtate
Distanţe răscumpărând cu decibeli.

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

Lumina pietrelor de moară

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

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

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

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

Luna cât mămăliga

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

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

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

Mă dor umerii...

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

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

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

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

Mama,  fiord al apelor liniştite

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

Acolo,  memoria mea, închisă, 
 umple cu durere un alt gol, 
Când căprioara a căzut ucisă
 Tristă intră mama  în simbol.

Vulnerabile stări de lună şi de soare, 
Sub care alunecă fregate de idei, 
Le dedic mamei, din păcate tot mai rare, 
Când plâng în mine cohortele de miei.

Mânăstirea din Bobota

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

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

Pântecul cuvântului

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

Pasărea zborului imaterial

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

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

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

Păşind pe lumină

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

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

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

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

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

Sunt seva poemului meu

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

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

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

TABLOU

După ce lumina a plouat
cu amiază
pădurea şi-a lăsat papucii
pe pragul orizontului
plecînd desculţă spre margine de sat
unde  guguştucii coloraseră cu cântec
nucii

Înţepându-se în călcâiul
rădăcinii 
sângera  codrul de înroşise
apusul 
şi se ciopliseră în catedrală
pinii 
când luna  îşi îmbrăcase
rochia  de gală...

Ţara mea de nicăieri

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

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

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

Timpul ca un proverb

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

Timpul meu

Se scurge implacabil timpul,  inverse numărări, 
Spre finalul coborârii mele în pământ, 
Pe o mişcare-n cifre se mai găsesc anumite zări
Să pot îmbătrâni încă în pământ!

Ca într-o oglindă de apă- o scară de vremuri
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Mă face în ea să mă privesc spre sfârşit, 
Iar dacă,  tu,  iubito,  pentru mine tremuri
Să înţelegi că e timpul să  plec spre infinit.

Tot ce-a fost- duse-s câte-au fost, 
Tot ce vine e numai nesfârşire…
La spaţiul nou flori să n-aduci e fără rost
Că moartea mea e resemnată la nemurire!

Trenul cu şapte vagoane

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

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

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

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

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

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

Urcare în metafizic

Era vremea viermilor de mătase şi frunze
dispăreau în implozii pe crengile zilei, 
o luasem pe sub scoarţa pământului după muze
 trăind din ce pusese natura în cutia milei.
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Din când în când îmi toceam coatele urcând 
în rădăcini şi mai departe în crengi, 
eram un miriapod viermuind în gând
şi-n frunzele unei păduri întregi.

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

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

Uvertură la timpul meu

Eu:  Sunt un cuvânt cu sens divers
E-atâta loc să fie infinit!

Iubita: Iar dacă noaptea se strecoară-n vers
Eu mă simt un verb de locuit!

Eu: Cu tine se-ntorc şi pietrele-n munte
Pe coame de valuri cu vârful în sus...

Iubita: Pe înserate stâncile au început să cuvânte
Din care adjectivele  s-au compus.

Eu: Mă simt un interior consacrat
Dulci sâmburi de iubiri, 

Iubita: Tu să-mi fi locuinţă,  eu să-ţi fiu un sat
Vrăjiţi în ecouri de sperate nemuriri...

Ziua de ceară

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

Frunzele se topiseră de atâta culoare
Se scurgeau ca un fluviu în parc pe poteci
Iar noi eram lumânări aprinse de soare
Să-ţi luminăm drumul când prin ziuă treci.
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26 august.2011
Geoagiu

`Ziua lui Dumnezeu

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

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

27 aug.2011
Geoagiu
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