
EIDOS
34



© 2008 by Ionu] Caragea, Montréal,
www.ionutcaragea.ro
Toate drepturile rezervate.

ISBN 978-973-8930-30-8
Editura FIDES

EDITUR| RECUNOSCUT| DE CNCSIS

IA{I, RO, UE
editura_fides@yahoo.fr
www.fides.srv.ro

De acela[i autor:

– Delirium Tremens, Ed. Stef, Ia[i, 2006;
– M-am n\scut pe Google, Ed. Stef, Ia[i, 2007;
– Donator universal, Ed. Stef, Ia[i, 2007;
– Omul din cutia neagr\, Ed. Fides, Ia[i, 2007;
– 33 bis, Ed. Fides, Ia[i, 2008;
– Analfabetism literar, Ed. Fides, Ia[i, 2008;
– Dic]ionarul suferin]ei, Ed. Fides, Ia[i, 2008.



IONU} CARAGEA

N E G R U
SACERDOT

F I DES



4



5

Ionu] Caragea
sau

Poezia ca dic]ionar al suferin]ei

Unul dintre poe]ii adev\ra]i ai noului val scriitoricesc
afirmat în ultimii 4-5 ani este, f\r\ îndoial\, Ionu] Caragea.
N\scut la Constan]a (1975), rugbist de performan]\ mon-
dial\ (este triplu campion al provinciei Québec, echipa
« Parc Olympique »), poetul [i-a urmat destinul dincolo
de ocean, în Canada. A debutat cu poeme pe internet, iar
editorial în 2006, cu volumul Delirium Tremens (Ia[i, Edi-
tura Stef).

Cea de-a doua carte, ap\rut\ tot la Ia[i, cu titlul M-am
n\scut pe Google, a impus rapid un poet de mare for]\
ideatic\, constructor de st\ri lirice, aflat pe drumul desco-
peririi marii poezii. Atins p`n\ la ran\ de civiliza]ia recent\,
de cuceririle comunic\rii, poetul spune: „m-am n\scut pe
Google/ am deschis ochii [i-am privit printr-o fereastr\/
c\tre cealalt\ lume c\reia probabil trebuia s\-i spun Mam\/
am atins-o cu degetele mele p\trate/ [i mi-a fost team\…
din p\cate/ s\ nu o r\nesc [i s\ nu m\ r\neasc\/ cuvintele
mele aveau nevoie de atingere p\m`nteasc\“ (M-am n\scut
pe Google). Sau, în poemul Download: „Doamne/ am
primit mesaj de la tine/ în timp ce m\ spovedeam pe h`rtie/
s-a înfiripat un link între cer [i p\m`nt/ prin care m\
hr\neam prin care te downloadam/ poezie// am înv\]at s\
iau totul de la început/ primul cuv`nt a fost/ amintire“.
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Poet de o for]\ debordant\, tumultuos [i temperamental,
Ionu] Caragea face ca poezia s\ ]î[neasc\ precum apa
bogat\ în s\ruri din gheizere fierbin]i. C\r]ile sale dau
impresia unei st\ri poetice neîntrerupte [i, mai ales, dau
impresia c\ poetul scrie un poem f\r\ de sfîr[it.

În 2007 a mai publicat înc\ dou\ c\r]i de hîrtie: Donator
universal (Editura Stef, Ia[i) [i Omul din cutia neagr\
(Editura Fides, Ia[i).

Poemele din cartea pe care o avem în fa]\ [i pe marginea
c\reia încerc\m aceste cuvinte de predoslovie suav\, îl
înf\]i[eaz\ pe tîn\rul Ionu] Caragea ca pe un poet proteic,
în stare s\ abordeze experimente la care autorii lirici ai
genera]iei sale nu mai îndr\znesc. Mi s-a f\cut astfel de
bucurie s\ descop\r un virtuos al versului clasic, cu rim\ [i
ritm, instalat într-o metafizic\ original\, ce st\ bine poetului
autentic. Temele sunt cele mari: Dragostea, Libertatea,
Na[terea, Exilul, Moartea.

Asemenea lui Ovidius din Tristele [i ponticele, Ionu]
Caragea, aflat la peste [apte mii de kilometri de vatra natal\,
se confeseaz\ astfel: „Exil în camera obscur\/ Acolo unde
timpul static/ Încremene[te o figur\/ Sf`r[itul unui enig-
matic// Exil în camera de gard\/ Înconjurat de reci halate/
Lumina-ncepe brusc s\ ard\/ Pupila-n ochiul st`ng se
zbate// Exil în atriu [i ventricol/ Globule ro[ii decedate/
Între magnific [i ridicol/ Se afl\ sferele p\trate// Exil în
camera de veghe/ Exil în starea hibernal\/ Exil la miile de
leghe/ Exil în groapa comunal\“ (Exil).

Sau: „m\ întâlnesc prin vise cu fostele amante/ [i ele
m\ întreab\… [i nu vreau s\ le mint;/ de la at`tea g`nduri
[i gesturi dezarmante/ voi celebra cu crucea – o nunt\ de
argint.“ (Nunta de argint).
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Ionu] Caragea iube[te poezia, a[a cum iube[te [i via]a
(chiar [i cea de exil benevol) cu patim\ de ibovnic. Spune
poetul: „tr\ie[ti singur înconjurat de libertate/ iube[ti
nespus jungla omului contemporan/ ce te mai miri c\
multe lucruri s`nt ciudate/ ai construit o lume ca me[terul
cancan.“ (Me[terul cancan).

Transmigrat prin acest volum, Negru Sacerdot, spre ade-
v\rurile simple, spre cîntecul primordial, spre dic]iunea
presocratic\ a ideilor lirice, Ionu] Caragea îmi înt\re[te
credin]a c\ prin c\ut\rile sale în care-[i poart\ harul, prima
sa problem\ este Poezia, iar ultima, tot Poezia. Nu pot s\
închei acest excurs prietenesc f\r\ a cita un poem trubadu-
resc, dar [i u[or bacovian, care m-a umplut de încîntare,
pre numele s\u Moartea n-are flec la tocuri: „de tr\it, tr\im
prin vise/ sau prin jocuri de culise;/ via]a este-un schimb
de focuri,/ moartea n-are flec la tocuri.// g`ndul mor]ii ne
apas\/ [i ne smulge o grimas\;/ s`ntem predispu[i la [o-
curi:/ moartea n-are flec la tocuri.// am r\mas f\r\ cuvin-
te…/ mor]ii strig\ din morminte:/ hai s\ facem schimb de
locuri!/ moartea n-are flec la tocuri.“

De altfel, poezia lui Ionu] Caragea e traversat\ de o
febr\ a c\ut\rii, de o cohort\ de nelini[ti, o nemul]umire
fiin]ial\ [i o angoas\ de fond, atribute ale poetului blestemat
al acestor timpuri agresive. Cum boema scriitoriceasc\ are
loc acum pe Internet, Ionu] Caragea (cel care [i-a alc\tuit
un dic]ionar al suferin]ei, cel care practic\ „sadomasochis-
mul poetic“ [i sus]ine c\ el ar fi pl\m\dit de-a dreptul „din
carnea lui Eros [i s`ngele lui Bachus“) poate fi g\sit oricînd
pe Google („m-am n\scut pe Google [i voi muri în inima
lumii“) la o mare fereastr\ luminat\: www.ionutcaragea.ro.

Daniel CORBU
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Durere-moarte-viu

M\-ndrept ca un proscris, spre ]\rmuri anateme,
Poeme [i iubiri, iubire în poeme;
Geea î[i scoate s`nul, s`nt oare al s\u fiu?
Înl\crimez p\m`ntul, durere-moarte-viu.

De ce e crud\ via]a? Cu ce-s de vin\ eu?
De ce-i ridat\ fa]a? De ce m\ mi[c mai greu?
Un an, al]i doi, al]i zece, doar foi din calendar,
Le rupi pe zi ce trece, e totul în zadar.

R\m`ne doar coperta, sicriu de abanos,
Ce am ajuns cu to]ii… [i oare cu folos?
M\-ndrept ca un proscris, spre oaza de pustiu
Înl\crimez p\m`ntul, durere-moarte-viu.
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Negru sacerdot

Pe c`nd noaptea se-ad`nce[te [i în bezn\ e mai frig
{i de lacrimi fac risip\, dintre [oapte mi te strig,
Îmi apari cu chip de Lun\, peste dealul crucilor,
C\tre tine-întind o m`n\, din neant s\ te cobor.

Îmi cresc aripe de flutur, cap-de-mort cu ochii mari,
Te privesc [i iar m\ fur\ g`ndul pa[ilor hoinari,
Pe drumeagul de m\tase, visul meu urzit de dor,
Înnod capete de via]\, ve[nic tristul c\l\tor.

Pe c`nd noaptea se-ad`nce[te [i în bezn\ tremur tot,
A[tept`nd nelegiuirea unui negru sacerdot,
Îmi apari cu chip de Lun\, peste dealul crucilor,
C\tre tine-întind o m`n\ [i-nchid pleoapele u[or…
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Lacrimi de zefir

Acela[i z`mbet tainic, o [oapt\ la ureche,
C`nd Noaptea [i cu Luna s`nt suflete pereche,
Te reg\sesc sub cruce în vechiul cimitir
Cu hum\ [i durere [i lacrimi de zefir.

Acela[i dor de moarte, cu p`lp`iri de stele,
C`nd între noi s`nt alte fatidice tunele,
Te reg\sesc sub cruce, pe frunte ]i-e pus mir
Cu hum\ [i durere [i lacrimi de zefir.

Acela[i pretutindeni, un mare singuratic,
C`nd moartea se sf`r[e[te în somnul hieratic,
Te reg\sesc iubito [i-n locul t\u respir
Cu hum\ [i durere [i lacrimi de zefir.
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Deschide ochii larg

Deschide ochii larg, cor\bii se scufund\
Cu p`nzele umbrite de ultima secund\
Ce trece ca un nor gonit de o furtun\
De-l leg\na în bra]e cu fulger [i r\sun\.

Deschide ochii larg, e lini[te pe mare,
Doar valuri r\t\cite se zbat cu disperare,
S\ nu le-nghit\ calmul umilei constern\ri
C`nd ochii mei alba[tri s`nt ale tale z\ri.

Deschide ochii larg, privirea s\-]i ajung\
La z\ri de ve[nicie, nu este cale lung\
{i roag\-te la cer s\ plou\ cu memorii
Pe care le transpun în versuri autorii.
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Exil

Exil în camera obscur\
Acolo unde timpul static
Încremene[te o figur\
Sf`r[itul unui enigmatic

Exil în camera de gard\
Înconjurat de reci halate
Lumina-ncepe brusc s\ ard\
Pupila-n ochiul st`ng se zbate

Exil în atriu [i ventricol
Globule ro[ii decedate
Între magnific [i ridicol
Se afl\ sferele p\trate

Exil în camera de veghe
Exil în starea hibernal\
Exil la miile de leghe
Exil în groapa comunal\
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Moartea, muza vie]ii mele

Luna palid\ pe cer, m\-nsp\im`nt\ [i nu-i cer
s\ coboare printre ramuri [i s\ fie doar o boare,
las\ frica mult deoparte [i te-nv\luie cu umbra,
î]i s\rut [i s`nii goi, eu [i tu [i am`ndoi.

Moartea cr`ncen\ pe deal, c\l\re[te-un negru cal,
î[i salt\ coasa spre Lun\, s\ adormi în semilun\,
las\ frica mult deoparte [i te-nv\luie cu frigul
[i [opte[te-mi vorbe dulci, eu [i tu ca [i atunci.

Muza, mut\ ca [i Luna, îmi dezl\n]uie furtuna,
o n\luc\-mi taie calea [i m\ podide[te pl`nsul
[i las clipele s\ treac\, cine o s\ m\-n]eleag\
c`nd voi scrie despre Moarte, ea e Muza de departe.
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Nunta de argint

m\ înt`lnesc prin vise cu fostele iubite
[i le întreb adesea: de ce m-a]i p\r\sit?
[i îmi r\spund mirate, cu genele lipite:
noi s`ntem tot aicea, tu îns\ ai murit…

ce via]\ este asta, ca v`ntul [i mori[ca?
de ce îi spunem via]\, c`nd nu [tim ce e dup\?
de ce iubirea noastr\ se joac\-ntruna ri[ca?
[i c`nd s`ntem pe-aproape, p\m`ntul o astup\?

m\ înt`lnesc prin vise cu fostele amante
[i ele m\ întreab\… [i nu vreau s\ le mint;
de la at`tea g`nduri [i gesturi dezarmante
voi celebra cu crucea – o nunt\ de argint.
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33 bis

[i via]a mea cealalt\
s\ o sl\vesc – m\-nva]\
cu masc\ mortuar\
cu fa]\ [i postfa]\

oriunde deschid cartea
e-o inim\ ce bate
cuvintele înoat\
prin marea de p\cate

pe foaia num\rat\
identic [i cu bis
se s\v`r[e[te-o crim\
[i cine m-a ucis?

ajuns dup\ milenii
tot la aceea[i treapt\
îmi reg\sesc Golgota
în vorba în]eleapt\
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[i vezi tu, frate geam\n
din p`ntecul de mam\
tu e[ti cel mai b\tr`nul
[i nu vom fi de-o seam\

iar eu ce mi-s de dup\
sc\pata r\stignire
îmi otr\vesc cuv`ntul
ca s\ î]i dau de [tire

pe foaia num\rat\
identic [i cu bis
va curge ve[nic – Styxul
[i-o s\ m\-nec în vis.
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Vinerea Mare

Un în]elept
Cruce la piept
N-am cum s\ scap
Cruce la cap

Zilele numeri
Cruce pe umeri
M\ la[i la vatr\
Cruce de piatr\

Primesc însemn
Cruce de lemn
Ultim suspin
Cruce m\-nchin

Din miez de nuc
Crucea mi-o duc
Spre creator
Pe cruce mor
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Me[terul cancan

întreaga lume unelte[te pe la spate
îmi înnoad\ m`inile într-un nod gordian
nu mai conteaz\ dac\ am sau nu dreptate
iubi]i-m\ c\lare ca pe un breaz troian

în via]\ important este s\ ai de toate
s\ se adune multe în fiecare an
s\ faci colec]ie de juc\rii stricate
[i tot în moarte s-aluneci pe un tobogan

tr\ie[ti singur înconjurat de libertate
iube[ti nespus jungla omului contemporan
ce te mai miri c\ multe lucruri s`nt ciudate
ai construit o lume ca me[terul cancan
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Adio, nemurire

Privesc pe întuneric cum flac\ra se stinge,
Adio trist\ via]\, s\ ne murim cu bine,
Dar v\duva cea neagr\ se pare c\ nu vine,
La poart\-mi bate iarna cu patim\ [i ninge.

Privesc în dep\rtare, se troienesc speran]e,
Adio nemurire, e ocupat morm`ntul,
Voi r\t\ci prin via]\, s\-mi reg\sesc cuv`ntul
{i s\-mi cl\desc poemul înt`iei cutezan]e.

Privesc în mine însumi cum sufletul se zbate,
Adio izb\vire, s`nt blestemat de soart\
{i sor\ mi-este iarna înf\]i[at\-n poart\,
În cas\ intr\ frigul [i-l recunosc drept frate.
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Actor de pantomim\

a[ vrea s\ fiu un prunc furat de vise
s\ aib\ raiul por]ile deschise
a[ vrea s\-mi bat\ Dumnezeu la u[\
a[ vrea s\ ard [i s\ nu fiu cenu[\

i-a[ cere umbrei s\ r\m`n pe drumuri
f\r\ iubiri [i f\r\ de parfumuri
i-a[ cere [i femeii inocen]a
i-a[ cere [i pedeapsa [i clemen]a

nu vreau s\ v\d cum via]a se destram\
[i s\ r\m`n un col] din pentagram\
nu vreau s\ fiu actor de pantomim\
nu vreau s\ dau pe via]\ o centim\
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Avem nevoie?

avem nevoie de cuvinte
atunci c`nd spunem rug\ciunea?
vrem Dumnezeu s\ ne alinte
dac\-l cinstim cu plec\ciunea

avem nevoie de durere?
p`n\ la s`nge de ad`nc\?
în via]a asta r\ul piere
numai în sufletul de st`nc\

avem nevoie de credin]\?
cine mai crede în iubire?
iubirea noastr\-i o sentin]\
ce o primim la desp\r]ire

avem nevoie de iertare?
regretele s`nt prea tardive
de fiecare dat\ doare
[i vom g\si alte motive
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avem nevoie s\ fim oameni
sau vom r\m`ne doar primate?
nici nu mai [tii cu cine semeni
iubirea-n cartea de bucate

avem nevoie de minciun\
pentru-a tr\i într-o idil\?
atunci c`nd fulger\ [i tun\
ne vom trata cu o pastil\

avem nevoie de iluzii
în drumul scurt spre nemurire?
hai s\ ne facem to]i perfuzii
s\ fim droga]i cu fericire!

avem nevoie de cuvinte
pe crucile din cimitire?
poate ne vom aduce-aminte
c`nd moartea ne va da de [tire

…[i ne iubi-vom în t\cere



24

Afar\ ninge rar

afar\ ninge rar, cu fulgi de moarte alb\
[i lacrimi înghe]ate îmi s`nt lucie salb\,
iar frigul ascu]it îmi zg`rie retina,
afar\ ninge rar [i neagr\ e lumina.

afar\ ninge rar, înc\run]ind p\m`ntul,
îmi este dor de tine [i bate-n geamuri v`ntul,
la margine de drum, doi oameni de z\pad\,
afar\ ninge rar, cu gesturi de bravad\.

afar\ ninge rar [i tremur\ copacii,
[i tremur\ [i sfin]ii [i tremur\ [i dracii
[i tremur\ [i mor]ii c`nd frigul îi încinge,
afar\ ninge rar [i rar afar\ ninge.
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Alabastru

nu m\ compar cu anticii colo[i
c`nd m\ cuprinde cerul sub axile
cioplesc în alabastru un cuv`nt
soldatul neucis la Termopile

umbra-i a mor]ii stratagem\
c`nd m\ cuprinde noaptea sub axile
pelerinaj prin via]a de apoi
soldatul neucis la Termopile

arheolog prin vise [i amprente
c`nd m\ cuprinde muza sub axile
restaurez atingeri interzise
soldatul neucis la Termopile
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Amar

g`nduri amare, vorbe amare,
lungile clipe istovitoare
ce se revars\, ce se adun\
[i bun\ ziua [i noapte bun\.

g`nduri rostite, ]ipete surde,
dragostea mea le întrep\trunde,
simt doar m`nia cum clocote[te
[i o privesc [i nu m\ prive[te.

înt`mpl\tor sau poate destinul,
amar sau dulce îl sorb ca vinul,
zilele sumbre, tulbur\toare
[i oare de ce [i de ce oare.

g`nduri amare, vorbe amare,
numai dorin]e chinuitoare,
nu gu[ti amarul, nu [tii ce-aduce
[i mor ca s\ m\ satur de dulce.
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Avort

Dac\ tr\im clandestin
Sau prezent\m pa[aport,
Avem acela[i destin:
S`ntem pierdu]i prin avort.

Trage]i în noi, fra]ii mei!
C\ci am ajuns de pripas
{i în ograda cu lei,
Numai viteji au r\mas.

—

De unde vin? E firesc:
De pe planeta P\m`nt.
Nu [tii ce limb\ vorbesc?
Eu prin iubire cuv`nt…
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Boala

port în mine boala, boala m\ iube[te,
ea este fidel\ [i m\ înso]e[te,
îmi aduce-aminte c\ s`nt doar un om,
care din credin]\ a s\dit un pom

[i din el culege fructele durerii,
omul e un c`ine ce-l asmut hingherii,
scheaun\ la Lun\ c`nd îi este dor,
stelele s`nt puse pe cer ca decor.

port în mine boala ca pe-o m`ng`iere,
poate cine [tie, voi sim]i pl\cere
dup\ alte zile ce-au trecut subit,
îmi voi spune sincer, boala m-a iubit.
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într-o c\r]ulie cu coperte groase,
inima îmi bate în co[ciug de oase,
spune rug\ciune c\tre Dumnezeu,
are [i o muz\ pus\ ca trofeu.

port în mine boala ca pe o comoar\,
[tiu c\ va r\m`ne ve[nic\ fecioar\
[i c`nd bun\starea m\ va plictisi,
boala îmi va scrie alte poezii.
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Cu-acest poem…

Cu-acest poem voi st\p`ni redute
Versuri form`nd un nou triumvirat
Puse la loc de cinste [i virtute
În templul sufletului preacurat

Cu-acest poem voi dezlega p\cate
Un ultim sf`nt va fi eliberat
{i r\nile r\m`n pe veci uscate
Un loc în paradis r\scump\rat

Cu-acest poem îmi fac singur dreptate
În ast\ lume de necercetat
{i sper c\ rugii mele-n libertate
S\ îi r\spund\ domnul ocupat
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Cu-acest poem se-nchide în cetate
Un ultim g`nd ce-a fost necugetat
{i corul c`nt\ un canon [i poate
În cer va fi de îngeri fredonat

Cu-acest poem voi s\v`r[i o carte
Voi fi pe doi[pe-a patra recitat
{i voi ciuli urechea de departe:
M\car de ziua mea nu m-au uitat
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Dormeau p\rin]ii t\i în sicriu

atingeai pietrele cu nume de moarte
sim]eai r\ceala viilor care
s-au uscat ca frunze în geam\tul viu
dormeau p\rin]ii t\i în sicriu

ai aruncat c\ma[a nop]ii pe tine
sim]eai r\ceala stelelor care
s-au aprins pe cer temnicer [i pustiu
dormeau p\rin]ii t\i în sicriu

te rugai Lunii pentr-un ochi de lumin\
copacii-ntindeau crengile care
î]i m`ng`iau p\rul u[or castaniu
dormeau p\rin]ii t\i în sicriu
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Efemer

Acelea[i trepte le cobor
urc`nd acelea[i trepte iar\
le num\r încerc`nd s\ zbor
în lumea ta imaginar\

p\[esc pe un covor rulant
]esut la scar\ planetar\
timpul – cadavru ambulant
î[i r\suce[te o ]igar\

inima – groap\ de gunoi
oasele – praf în scrumier\
s`ngele – lacrimi în noroi
s`nt homosepiefemer\
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Eu la p\trat

via]a este zero, la puterea doi
[i r\m`ne zero, nuli s`ntem [i noi

via]a este unul, împ\r]it la doi
r\m`ne jumate, restul la gunoi

via]a s`ntem to]i, radicali din unul
[i r\m`ne r\ul [i în mijloc bunul

via]a este sfera, cercul [i p\tratul
scotocind prin toate, afl\m rezultatul

via]a e triunghiul, dreptele catete
[i r\m`ne unghiul, f\r\ epitete

via]a e obtuz\, p`n\-n infinit
[i r\m`ne punctul, singur [i uimit

via]a-i printre puncte, o mul]ime vid\
[i r\m`ne moartea, singur\, rigid\

via]a este zero, zero absolut
la puterea doi, un necunoscut

via]a-i geometrie – simpl\ cum s`nt Eu
îns\ Eu² = Dumnezeu
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{ahul etern

dac\ Eu² = Dumnezeu
ce se înt`mpl\ cu cel\lalt Eu?

cel\lalt Eu – fac o rocad\ [i mat
cuv`ntul meu va r\m`ne stigmat

cum pot st`rpi neputin]a din mine
s\ fiu st\p`n pe vie]i [i destine?

cum pot s-accept urm\toarea gre[eal\
dac\ cel\lalt Eu m\ în[eal\?

Eu te iubesc, te iubesc, [tii prea bine
îns\ cel\lalt Eu te previne

[i c`nd te scriu – te zidesc în poeme
cel\lalt Eu în van s\ blesteme

nu mai ucide, iubito, poetul
el e profetul, anahoretul

el te iube[te, iube[te-l [i du-te
s\ fi]i în fa]a mor]ii – redute

s\ fi]i regin\ [i rege-mpreun\
[ahul etern – iubirea nebun\!
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Femeia-v\rs\tor

prive[te-m\ cu ochii lipsi]i de-ngrijorare
[i spune-mi doar cuvinte de dragoste [i dor,
c`nd vei pleca departe î]i voi trimite-o floare
[i-n plic o s\rutare, femeie-v\rs\tor.

nu vreau ca toat\ lumea s\ [tie de vei  pl`nge,
prive[te doar oglinda la tine-n dormitor,
tu scrie-mi despre via]\ cu patim\ [i s`nge
[i î]i voi fi aproape, prin vise c\l\tor.

c`ndva ne vom atinge [i vom cl\di iubirea,
coloan\ infinit\ cu palmele pe cer
[i vom culege stele, s\ le sim]im zv`cnirea
c`nd inimile noastre nu vor avea reper.
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S\rut de por]elan

cum zbori peste ocean, tu, pas\re m\iastr\,
în fiecare an – la mine la fereastr\,
îmi c`n]i o melodie – a propriului destin
[i v`ntul iar adie prin florile de in.

tu aripa-]i întinde deasupra frun]ii mele,
c\ci stelele-s murinde pe cerul plin de stele,
tu, pas\re m\iastr\, cum zbori peste ocean,
la mine la fereastr\ – s\rut de por]elan.

mai este loc de-o strof\ [i-un an pe calendar,
dar curge s`nge-n cof\ [i-mi beau al meu amar
[i scriu cum se tr\ie[te cu propriul meu destin,
c`nd firul îmi urze[te prin florile de in.
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Îmi port îngerul pe um\r

am o presim]ire – sumbr\
corpul se va face umbr\
pasul va r\m`ne urm\
dumnezeu m\ str`nge-n turm\

am o presim]ire – vag\
noaptea c`inii î[i dezleag\
r\nile nu le mai num\r
îmi port îngerul pe um\r

am o neagr\ – presim]ire
ca o trist\ desp\r]ire
vorba îmi devine [oapt\
cobor treapt\ dup\ treapt\…
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am o presim]ire – una
moartea îmi va str`nge m`na
s\-mi arate lumea mare
cu [ireturi la picioare

am o presim]ire – alta
m\ vor pre]ui cu dalta
[i-mi vor dezveli portretul
ast\zi s-a n\scut poetul
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Festina lente

n\ucitoare clipe, poeme indecente
aceasta este via]a, un vis: festina lente
calvarul cu cocoa[\, copita de argint
cu fiecare vorb\, încerc s\ nu v\ mint
cu fiecare scr`[net, un g`nd se domole[te
în fiecare fapt\ o moarte m\ p\ze[te
aceasta este via]a, un vis: memento mori
adu-mi mereu aminte, pleca-vor c\l\torii
la margine de drum, doi oameni se iubesc
privindu-i cu triste]e, [i eu îmb\tr`nesc
nu-mi place vinul \sta cu gust de scor]i[oar\
nu-mi place nici izb`nda pe calea cea u[oar\
aceasta este via]a; de gustibus: nu-]i place?
tr\ie[te alt\ via]\ sub alt\ carapace!
[i crucea: ce e crucea, ce drumuri le bifurc\?
e drumul ce coboar\ [i drumul care urc\?
[i corpul: care corp se arde-n crematoriu?
[i lumea: care lume tr\ie[te-n purgatoriu?
aceasta este via]a, un veni, vidi, vici
o scurt\ nebunie cu dragoste [i vicii
tu scrie, las\ joaca, poeme indecente
aceasta este via]a, un vis: festina lente
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Jack Spintec\torul

Îndr\gostit st\p`ne de r`njetul malefic,
Atac la înt`mplare în visul con[tient
{i îmi adun cu ur\ du[manul hieratic,
Într-un morman de trupuri ucise indecent.

Alearg\ muribunzii, efortul e sisific,
Ordon s\ se opreasc\, ascult\, evident,
Demen]a unor g`nduri, ce sentiment magnific,
S\-i torturezi cu grij\ în ultimul moment.

Hipnotiza]i, st\p`ne, credin]a le-o rectific,
Rostita rug\ciune cu glasul virulent,
Obedient se-nchin\ [i î]i z`mbesc patetic,
E[ti demonul serafic din noul testament.
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Macabru

las viermii s\-mi asculte
în sunet descompus
refrenul c\rnii moarte
umplute de humùs,

las din]ii s\-ncol]easc\
prin buze germinate
[i limba s\-mi rodeasc\
în cheaguri dantelate,

las ochii s\ î[i scurg\
urdoarea printre gene
[i nasul s\-[i preling\
mucoasele perene,
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las burta-ns\rcinat\
s\ nasc\ ma]e fierte
duhoarea emanat\
s\ treac\ prin perete,

las corbii s\ le[ine
pe cripta-ng\lbenit\
[i lupii s\ suspine
de foamea r\scolit\,

las mor]ii s\ se-ntoarc\
cu to]ii în morm`nt
pe veci s\ putrezeasc\
cu n\rile-n p\m`nt.
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Migren\

Inimi se sf`[ie-n t`mple,
ochii î]i miruie chipul,
gura de draci ]i se umple,
fierbe-n clepsidr\ nisipul.

Cerul te-apas\ pe umeri,
umbra se-aga]\ de haine,
gropile nu le mai numeri,
s`nt ocrotite de taine.

Lumea te crede alcoolic,
semnele toate-o-arat\;
chipul profund melancolic:
o clon\ desfigurat\.
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Unii te calc\ pe m`n\,
al]ii î]i pip\ie fundul,
zaci fericit într-o r`n\,
reazem – ]\r`na [i prundul.

Moartea o sorbi cu privirea,
pleoapele cad obosite,
trupul î[i pierde sim]irea,
clipe-nceteaz\ tihnite…
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Reguli nescrise

M\ supun regulii nescrise
ce-mi c`nt\ doina uit\rii,
clipele mele-s proscrise

t\cerii.

Dorin]ele toate s`nt chinuri,
suav\-i iubirea ce pl`nge,
speran]ele visuri

n\t`nge.

Povar\ mi-i trupul strig`nd,
cer[ind ob[teasca-ndurare,
zadarnice lacrimi curg`nd

amare.

Destin, suferin]\ ad`nc\,
m\ legeni pe bra]e p\rinte,
adorm în suflet de st`nc\
printre at`tea…

cuvinte.

…T\cerii n\t`nge,
amare cuvinte,
p\rin]i de st`nc\,
morminte.
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Azi iarba cre[te-cre[te

azi g`nduri se înfrunt\
în coliseul mor]ii

azi pleata e c\runt\
[i iarba nu-i cosit\

privirea ta senin\
apune istovit\

miros de naftalin\
în cimitirul vesel

pr\pastia ad`nc\
vrea s\ imite cerul

[i iarba cre[te-cre[te
adoarme temnicerul

sub talpa ta p\m`ntul
nu se b\t\tore[te

azi carnea nu e carne
[i florile nu-s flori

arhanghelii durerii
te vor l\sa s\ zbori
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Creatoarea de co[maruri

Creatoarea de co[maruri
Vine noaptea pe la gene
Printre g`ndurile valuri
Ea teroarea ]i-o a[terne

Te treze[ti în bezna crunt\
Fa]\-n fa]\ cu o h`d\
Ce privirea [i-o încrunt\
{i începe calm s\ r`d\

M`lc în taini]ele mute
Ochi de fiare nev\zute
Moartea col]ii î[i ascute
Mald\r de cadavre ciute

Din abis r\sare Luna
Av`nd rochia p\tat\
Latr\-ntruna ca nebuna
Printre nouri coco]at\
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Ceru-[i leap\d\ urgia
Pielea ]i se încre]e[te
Întunericul, magia
Î]i cresc aripi, solzi de pe[te

Lupii-[i preg\tesc festinul
Corbii cronc\nesc furio[i
Orb în lupta cu destinul
Te adulmec\ – miro[i

Transformat într-o n\p`rc\
Te ascunzi într-o sp\rtur\
Gheara ]i se-nfige-n c`rc\
{i p\m`ntului te fur\

Arde focul lum`n\rii
Somnul este loc de veci
Noaptea-n clipa condamn\rii
Te cuprinde-n mreje reci
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Frig în taini]ele nop]ii

Frig în taini]ele nop]ii
Rece curge igrasia
Lum`n\rile [i mor]ii
Ne umbresc copil\ria

Sc`r]`ie din balamale
U[ile deschise-n tind\
Mugete de animale
Amintirea ne colind\

Arde ultima dorin]\
Taie v`na v`n\taie
Lent cuprin[i de neputin]\
F\r\ v`lv\ v`lv\taie
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Retr\im mereu co[marul
Cel din prima tinere]e
{i ne înghi]im amarul
C`nd d\m anilor bine]e

Cuget plin de calomnie
În timpane zv`cnitura
Ne provoac\ insomnie
{i ne blestem\m f\ptura

Frig [i nu exist\ vracii
S\ usuce igrasia
Ne-mprietenim cu dracii
{i-l ucidem pe Mesia
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Moartea n-are flec la tocuri

de tr\it, tr\im prin vise
sau prin jocuri de culise;
via]a este-un schimb de focuri,
moartea n-are flec la tocuri.

g`ndul mor]ii ne apas\
[i ne smulge o grimas\;
s`ntem predispu[i la [ocuri:
moartea n-are flec la tocuri.

am r\mas f\r\ cuvinte…
mor]ii strig\ din morminte:
hai s\ facem schimb de locuri!
moartea n-are flec la tocuri.
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Pe ultimul drum

a[ vrea s\ visez dar visul revars\
prin genele zilei [i ultima fars\
îmi scutur costumul de praf [i de scrum
[i merg cu triste]e pe ultimul drum

încerc s\ g\sesc r\spunsul la toate
[i cad – m\ ridic – [i m\ t`r`i pe coate
a[ vrea s\ [tiu ce se afl\ la cap\t
s\ [tiu ce-am pierdut [i ce n-am s\ recap\t

din c`nd în c`nd îmi mai scap\ o rim\
aceasta îmi este materia prim\
tu[esc [i mai trag din ]igar\ un fum
[i merg cu triste]e pe ultimul drum
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S`nge

S`ngele-albastru
cerul sucomb\
inimi senine
p`ntecul seu,

S`ngele galben
chinuri mocnite
r`ncede visuri
Soare ateu,

S`ngele negru
fiar\ viclean\
moarte fl\m`nd\
crez panaceu,
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S`ngele verde
ierburi orfane
trup r\d\cin\
umbletul greu,

S`ngele ro[u
crud\ iubire
frate de cruce
Om-Dumnezeu,

S`nge de molii
foaie velin\
sufletul zace
plumb minereu.
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Moartea-n patul meu
se-a[terne

Moartea-n patul meu se-a[terne
Este v\duv\ b\tr`n\
{i m\ roag\ Doamne, Doamne
S\ m\ culc cu ea pe-o r`n\

Str`ng în palme restul vie]ii
{i-mi s\rut Moartea cu ur\
Poate voi m`nji pere]ii
Cu s`nge [i cianur\

Z`mbetul dement înghea]\
R\t\cit la col]ul gurii
Moartea foarte iub\rea]\
Vrea s\-[i etaleze nurii

Inima tuberculoas\
De at`ta tuse seac\
Bate tare, nu se las\
{i pe Moarte o îneac\
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Moartea-n patul meu se-a[terne
{i îi dau un br`nci din coate
{i n\p`rca Doamne, Doamne
Scoate coasa de la spate

S`nt acoperit cu pudr\
Plou\ cu extract de mil\
Praf s`nt oasele-n clepsidr\
Via]a fil\ dup\ fil\

Cre[te-un arbore din mine
Ce rode[te amintire
Doamne, b\tr`ne]ea vine
Straturi, straturi de satire…
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Umbra vie]ii

ai pus m`inile belciug
peste trupul l`nced
duhne[ti suflet în co[ciug
sloi, cadavrul r`nced

jelesc vocile-n solfegiu
totu-i chin [i vaier
h`d în mijloc de cortegiu
r`njetul giuvàier

c`nt\-n cor un recviem
preo]ii-n altare
umbra vie]ii o-nviem
moarte, salutare!



59

Nu s`nt singur
mamei mele

nu s`nt singur, am o umbr\ fug\rindu-mi zilnic pasul,
am [i-un tunet rupt din ceruri c`nd îmi obose[te glasul,
am [i Soarele [i Luna, am [i bolta înstelat\,
am [i-o poz\ cu o fat\ cu rochi]a dantelat\.

nu s`nt singur, am oglinda încruntat\ riduri-riduri,
am speran]e-n dep\rtare, am [i ziduri dup\ ziduri,
am [i-o muz\ ce m\ doare printre vise f\r\ num\r,
am [i stropii grei de ploaie picur`ndu-mi rar pe um\r.

nu s`nt singur, am credin]a argintat\ într-o cruce,
am [i vise colorate, am [i lacrime caduce,
am [i-o inim\ ce bate, bate-ntruna ca o toac\,
am [i-un înger [i un demon îndemn`ndu-m\ la joac\.

nu s`nt singur, am un suflet r\t\cit printre cuvinte,
nu s`nt singur, nu s`nt singur, strig\ mor]ii din morminte,
nu s`nt singur, nu s`nt singur, strig\ valul c`nd se sparge,
nu s`nt singur într-o mare scufundare de catarge.
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Nu s`ntem animale

intimit\]i [i vicii,
prejudec\]i, capricii,
atacuri sexuale,
nu s`ntem animale.

iubim prin del\sare,
pe r\ni pudr\m cu sare,
apuc\turi normale,
nu s`ntem animale.

priviri libidinoase,
femei simandicoase,
b\rba]i în pijamale,
nu s`ntem animale.



61

uz\m prezervative,
doar sarcini prezumtive,
anticoncep]ionale,
nu s`ntem animale.

mai credem în religii
ca surse de litigii
[i [tim, nu-i nici o cale
s\ fim [i animale.
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P`ntecul matern

Am\ge[ti cumplita via]\
Cu un vis de nemurire.
Dup\ noapte, diminea]\…
Dup\ moarte, fericire?

Mergi încet spre cimitirul
Vie]ilor de-odinioar\
{i te-nt`mpin\ sictirul
Unui cronc\nit de cioar\.

Tot ce-n jurul t\u va na[te,
Nu va înceta s\ moar\,
Învierile de Pa[te
Î]i fac via]a mai u[oar\.

}i se interzice visul
{i te-ndrep]i c\tre infern,
Fericirea, paradisul
S`nt în p`ntecul matern.
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Sfertul de Om

Am iubit sfertul de Om
Mai mult dec`t trei:
Tat\l, fiul, sf`ntul duh
Farmecele ei

Am iubit sfertul de Om
R`u, p\m`nt [i nor
F\r\ gravita]ie
Suflet c\l\tor

Am iubit sfertul de Om
S`nge [i eter
F\r\ respira]ie
Z`mbetul – mister

Am iubit sfertul de Om
Ca pe un întreg
F\r\ explica]ie
Tot nu în]eleg
De ce l-am iubit

Amin



64

Poetul sufletelor triste

S`nt eu poet al sufletelor triste,
jertf\ îmi este versul s`nger`nd,
pe-altarul clipelor nepre]uite,
la pieptul t\u a[ vrea din nou s\ pl`ng.

S`nt un izvor secat de neputin]\,
al contempl\rii ve[nic autor,
prin poezii de dor îmi fac zapise
între prezent, trecut [i viitor.

S`nt un sihastru-al zilelor r\mase,
destin îmi este moartea a[tept`nd,
pe un t\r`m de z`mbete umbrite
doar amintiri de[arte pot s\ str`ng.

S`nt g`rbovit de timpul f\r\ mil\,
încet îmi t`r`i pa[ii spre sicriu,
prin cimitir de cruci ad`nc zidite
te reg\sesc iubito într-un t`rziu…
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Baba-oarba

bruma b\tr`ne]ii nu-ndoaie copacii
cum îndoaie omul p`n\ la p\m`nt
îns\-i taie fierul [i pe ei s\racii
c`nd le vine vremea s\ intre-n morm`nt

dalta b\tr`ne]ii nu ciople[te-n piatr\
cum ciople[te-n omul t`n\r [i frumos
p`ntecul de st`nc\ va fi loc de vatr\
pentru oseminte f\r\ de folos

umbra b\tr`ne]ii nu cunoa[te nume
dar le recunoa[te dup\ calendar
zile dup\ zile în întreaga lume
joac\ baba-oarba [i d\ moartea-n dar
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Lupoaica

te-nt`lnesc c`nd vine-o vreme, inima o simt cum geme,
am s\ mor încet, cum nimeni n-a murit, tremur\tor;
încle[tare, nici o clip\, doar de lacrimi fac risip\,
te iubesc, cu ce ardoare, mai ca-n luna lui cuptor;
printre g`nduri se-nfirip\ o-ntrebare, de-am s\ mor,
moart\ m\ vei ]ine-n bra]e, s\ m\-nve]i din nou s\ zbor?
am s\ zbor doar cu-o arip\, cu cealalt\-am s\ cobor.

m\ închin la umbre noaptea, noaptea-n cuibul acvilin,
[i adorm încet, cum nimeni n-a dormit, [uier\tor;
amintire, un destin, în p\m`nt se scurge lin
curcubeul [i suspin; din senin, tulbur\tor,
lacrimi stinse, de rubin; Luna o s\-mi ia cu m`na,
febra rece [i de dor am s\ te visez lupoaic\
În ]inutul lupilor.
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Pot s\?…

pot s\ respir ca pe[tele-n ap\?
sau ca un vierme s\ cresc în p\m`nt?
s`ngele curge-n vene degeaba
sufletul meu e o pal\ de v`nt

pot s\ [terg cu buretele totul?
sau s\ revendic iubirea ce-a fost?
timpul trece [i trece degeaba
eu îmi zidesc prin credin]\ un rost

pot s\ privesc din spate de pleoape?
sau s\ adorm [i cu ochii deschi[i?
inima-[i bate gura degeaba
s`ntem cu to]ii t\cerii promi[i
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S\ credem cu to]ii-n minunile lumii

s\ credem cu to]ii-n minunile lumii
în prime majore, în nun]i fastuoase
în jocuri cu cifre mereu norocoase
pomana din ceruri s\ cad\, s\ cad\
s\ fac\ nebunii cu regii rocad\

s\ pl`ng\ degeaba preasf`nta icoan\
c`nd frica de via]\ ne pune pe goan\
c`nd moartea ne-arat\ o singur\ cale:
spre cruce se merge-n picioarele goale

[i st\m picior peste picior
genunchii-s slabi [i tot ne dor
[i st\m cu pumnii str`n[i în sus
amenin]`ndu-l pe Iisus
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s\ credem cu to]ii-n minunile lumii
în filme science-fiction, în trucuri frumoase
în prima iubire cu hainele scoase
s\ aib\ [i orbul minunea: s\ vad\
[i-apoi s\ se-arunce cu ochii la prad\

[i totu[i s\ facem de dragul de-a face
r\zboaie cu mor]i odihnindu-se-n pace
s\ [tim c\ pe lumea cealalt\ cu to]ii
vom fi cople[i]i de iert\ri [i emo]ii

[i st\m picior peste picior
genunchii-s slabi [i tot ne dor
[i st\m cu pumnii str`n[i în sus
amenin]`ndu-l pe Iisus
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{i semeni printre semeni

{i iat\-l cum p\[e[te
E mai b\tr`n cu-o treapt\
A fi este – lume[te –
O pild\ în]eleapt\

{i iat\-l cum se-nal]\
La cer f\r\ s\-l doar\
E plin de cutezan]\
Ca [i înt`ia oar\

{i iat\-l cum gr\ie[te
Prin c\r]ile cre[tine
De mori este lume[te
{i voi ve]i fi ca mine

{i iat\-l cum coboar\
În tot se reg\se[te
E cronc\nit de cioar\
{i arip\ de pe[te
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{i c\i necunoscute
Culegi ceea ce semeni
{i vrute [i nevrute
{i semeni printre semeni

{i iat\-l cum [i-ascute
Privirea pe-ndelete
{i suflete pierdute
Te h\ituiesc în cete

{i iat\-l cum domne[te
În via]\ [i în moarte
Lume[te nelume[te
Aproape [i departe

{i iat\-l cum p\[e[te
Poet printre poe]i
Lumescul nelumescul
M\ vre]i [i nu m-ave]i…
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Dragoste de heruvim

a[ vrea o stea s\-mi dai,
at`t î]i cer, o stea.
din baldachin de stele
coboar\ c\tre mine
un fulg de nea.

pe-al razelor drumeaguri,
din ceruri de bazalt,
culege-mi o cr\ias\.
fuiori de nouri înconjor
a mirelui aleas\.

pe trepte de topaz
un heruvim se scurge.
psalmodic avatar,
cu clinchet de aram\,
la el m\ cheam\:

iubitul meu teluric,
ce dragostea fierbinte
în înger îl preschimb\,
ofer\-mi fruntea dalb\
s\-]i pun cunun\.
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c`nd soarele ive[te
sting`nd patima nop]ii,
din vremuri reg\site,
pe miticele plaiuri
tu m\-nso]e[te.

iubita mea divin\,
prive[te-n jos altarul
umbrit de lapidarii.
blestemul ce m-apas\
e dat uit\rii.

de st`nc\-mi este fa]a,
nicic`nd nu voi tresare,
iar glasu-mi e pecete,
[uvoaie de t\cere
m\ împresoar\.

în murmur de ceasloave
cu foi de pergament,
cu iz de palisandru,
un c`ntec se aude,
de copilandru.
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cu bra]ele întinse,
prolog de incanta]ii
spre demiurg purced,
iar corpu-mi prinde aripi,
spre tine zbor.

a[ vrea o stea s\-]i dau,
at`t a[ vrea, o stea.
cadoul nun]ii noastre,
a dragostei f\clie,
pe vecie.
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Renun]are

Opre[te-]i clepsidra, timp orbit de uitare,
nisip mi-este inima pierdut\-n [oapte hoinare.
Pl`ng. Se-a[tern amintirile potec`ndu-mi durerea,
în p`ntecul lini[tii se na[te iubirea

ce moare.

M\ lep\d de umbra ce-mi ]ine sufletul viu,
de urmele pa[ilor r\t\ci]i în pustiu.
M\ fr`ng. Ghea]\ mi-i templul de vise [i g`nduri,
n\luc\ pribeag\-n de[ertice v`nturi

s\ fiu.
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Lui Eminescu

ne priveam am`ndoi într-un lac de cle[tar,
s\lciile suspinau la maluri,
a[ mai pl`nge din nou dar ar fi în zadar,
te-am pierdut printre ani – printre valuri.

ne odihneam reg\si]i sub teiul b\tr`n,
din flori î]i împleteam o cunun\,
flori muritoare – nemuritoare r\m`n
sus pe cer – [i Luceaf\r [i Lun\.

lacrimi se alunec\ [uvoi pe obraz,
amintindu-mi de înt`iul s\rut,
inima fream\t\ de at`ta necaz,
noi te-am pierdut, te-am pierdut, te-am pierdut.
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Sp\rg\torul de cruci

colind str\zi pustii [i aprind felinare,
iubirile mele prin g`nduri hoinare,
memorii ascunse de trecerea vremii,
c`nd via]a acord\ distinsele premii.

colind c`t e lumea de mare, p\m`ntul
iubirile mele trecute ca g`ndul
[i umbra î[i pune în mine credin]a,
s-o port spre-ntunericul ve[nic – sentin]a.

colind cimitire, aduceri aminte,
iubirile mele cu somnul cuminte,
strigoii danseaz\ – Sp\rg\torul de cruci,
în lini[tea nop]ii te dezgrop, m\ seduci.



78

Vigor Mortis

{i pietre aud pietre cr\p`nd de jale seac\
{i lini[tea a[terne la t`mple promoroac\
{i b`ntuie-o stihie prin col]urile nop]ii
{i mor]ii s`nt cu viii [i viii s`nt cu mor]ii

{i c`inii-[i mu[c\ limba [i limba li se-nnoad\
S`nt javre h\mesite ce [uier\ din coad\
{i corbii se adun\, m\n`nc\ dintr-o m`n\
Cadavre aburinde, c\zute într-o r`n\

{i s`ngele e negru [i s`ngele încheag\
{i moartea-i viguroas\ [i via]a este bleag\
{i viermii se îndoap\ din le[uri putrezite
{i por]i spre izb\vire ce stra[nic s`nt p\zite
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Te-am dorit

Te-am dorit dintotdeauna,
Te-am dorit la pieptul meu,
Tu s\ fii a mea iubit\,
Eu s\ fiu al t\u, mereu.

E[ti cu mine pretutindeni,
Chiar [i-n visul cel ad`nc.
Te doresc a[a cum nimeni
Te dore[te pe p\m`nt.

Fii cu mine nimf\ blond\,
S\-]i v\d chipul sur`z`nd,
S\-mi plimb palma mea prin p\ru-]i
Perlele s\ ]i le str`ng,

S\ te-alerg pe malul m\rii,
S\-]i spun [oapte dulci de-amor
{i în clipa s\rut\rii
S\ sfid\m natura-n zbor…
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Tu, Sfinte Lauren]iu

Tu, Sfinte Lauren]iu, nu ai acelea[i vine
Ca ale mele bra]e ce-au îndurat m`nia,
N-ai cunoscut Carpa]ii, c`mpiile Rovine
Sau Marea mea cea Neagr\ ce scald\ Rom^nia.

Tu, Sfinte Lauren]iu, nu e[ti un cheag de s`nge
La margini de imperii [i n\v\liri barbare,
N-ai cunoscut durerea rom^nului ce pl`nge
Lovit de patru v`nturi cuprinse de turbare.

Tu, Sfinte Lauren]iu, nu vei afla vreodat\
De sora ta b\tr`n\ ce curge-n r\s\rituri,
Dar vei cunoa[te dacul cu fa]a sa br\zdat\
{i ochii s\i alba[tri, lipsi]i de lic\rituri.
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Ultimul cuv`nt

Am scris în piatr\ numele de-o [chioap\
{i versuri rupte file din poveste
Tot ce-a r\mas din via]\ este-o groap\
{i crucea care-mi d\ de veste

Frunze se-a[tern pe iarba ofilit\
Anii adorm pe ale t`mplei creste
Inima se zbate-n piept mototolit\
Pl`ng cear\ lum`n\rile neveste

Ceasul r\m`ne stan\ pe perete
Cu limba prins\ într-un cui
Privindu-m\ ca o pecete
Isc\litura nim\nui

Patul m\-mbrac\ în ve[minte
Croite lungi p`n’ la p\m`nt
Albe ca neaua pe morminte
{i reci ca ultimul cuv`nt

Adio
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Un oarecare

prea încremenit de timpul
ce s-a scurs f\r\-ncetare,
oare voi avea puterea
s\ ajung la tine, oare?

suferind o via]\-ntreag\,
trup pe-un caldar`m de oase,
[i purt`nd am\r\ciunea
pe c\r\ri misterioase,

am decis s-aleg speran]a,
tu, speran]a vie]ii mele,
oare cine [tie drumul,
trec\toare printre stele?

oare cine [tie visul
din ce lume se ive[te?
eu te aflu-ntr-o icoan\,
m\ iube[ti dumnezeie[te…
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prea încremenit de timpul
ce s-a scurs f\r\-ncetare,
fiara î[i înfige gheara
[i m\ doare [i mai tare.

suferind o via]\-ntreag\,
o confund cu fericirea…
oare cine [tie leacul
care-mi vindec\ iubirea?

întreb\ri f\r\ r\spunsuri,
s`nt doar vorbe trec\toare
[i vor trece anotimpuri
s\ r\m`n un oarecare…
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O pat\ de culoare

poetul e în verv\ [i verva e poetul
ce oare îi rezerv\ din ceruri alfabetul?
deschide cartea groas\ cu foile virgine
[i scrie epopeea tiparelor aldine
ce titlu s\ îi pun\ triste]ii f\r\ nume?
pe care dintre muze, în vers, s\ o sugrume?
poetul e în v`n\ [i v`na e poetul
[i s`ngele ne spune: acesta e profetul
durerii nu-i va pune cea mai frumoas\ masc\
[i foamea ancestral\ n-o va hr\ni cu pasc\
[i lacrimi el va curge, ca s\ sfin]easc\ glia
din negurile vremii îl strig\ Rom^nia
fi]i gata, e momentul, s\ vin\ sf`nta moarte
din taini]ele nop]ii se-aude de departe
un sc`ncet de copil [i-un urlet decibelic
[i inima ofteaz\ în spa]iul interbelic
[i Luna î[i arat\ cadavrul pe fereastr\
o palid\ f\ptur\ ce intr\-n casa noastr\
poetul e pe moarte [i moartea e poetul
[i ve[nic, peste toate, î[i pune epitetul
a fi sau a nu fi, aceasta-i întrebarea
r\spunsul îl afl\m odat\ cu turbarea
coper]ile se-nchid, poetul se rezeam\
de ultima secund\ [i nu mai are team\
deschide ochii larg, c`t via]a s\ încap\
în spatele retinei se ad`nce[te-o groap\
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[i trupul se aga]\ de ultima suflare
[i tot ce i-a pl\cut – acuma i se pare…
[i tot ce i se pare – îi place [i mai mult
nu-i nici o îndoial\ în spa]iul cel ocult
o flac\r\ se-aprinde [i-un muc de lum`nare
ne spune cald adio – cu cear\ [i cu fum
[i s`ngele r\m`ne o pat\ de culoare
e urma unui scrib ce a plecat la drum
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Dreptul la nemurire

dreptul la nemurire începe cu numele mic

pe lume un Om s-a n\scut, în Cer nemurirea a[teapt\
ca numele Omului – mic –  s-apuce pe calea cea dreapt\

dreptul la nemurire începe cu prima durere

pe lume un Om s-a r\nit, în Cer nemurirea a[teapt\
ca Rana s\ doar\ ad`nc [i Crezul – mai sus cu o treapt\

dreptul la nemurire începe cu prima iubire

pe lume un Om a iubit, în Cer nemurirea a[teapt\
ca toate cuvintele lui s\ fie o singur\ Fapt\.

dreptul la nemurire începe cu prima poezie

pe lume un Om a mai scris, în Cer nemurirea a[teapt\
ca toate poemele lui s\ fie citite în [oapt\

dreptul la nemurire începe cu prima moarte

pe lume un Om a murit, în Cer nemurirea a[teapt\
ca-n ciuda dorin]elor lui, s\ aib\ o moarte-n]eleapt\

e dreptul meu s\ cred în nemurire

e dreptul meu s\ fiu nemuritor
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Vorbe

Vorbele, pietre grele de moar\,
macin\ timpul f\r\ s\-l doar\;
vorbele, pietre de temelie
pentru casa aflat\ sub glie.

Zv`rle pietre departe cu ur\,
arma crimelor este în gur\;
trupul amnar [i s`ngele iasc\,
pe to]i du[manii s\ îi loveasc\.

Vorbele, pietre ponce din lacrimi,
cur\]\ m`ini asprite de patimi;
vorbele, spuse ca vorbele-n v`nt,
întorc [i fra]ii culca]i în morm`nt.

Zv`rle pietre departe cu ur\,
nu va mai curge lacrima sur\;
trupul amnar [i s`ngele iasc\,
nu vor afla nicic`nd s\ gr\iasc\.
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S`mbete maligne

Mai las\ din crepuscul s\ plou\ cu rugin\,
s\ cuib\reasc\-n palm\ crucea vie]ii,
mai las\ heruvimii s\ zboare-n plastilin\,
s\ cad\ în caverne, unde-au murit asce]ii.

Mai las\ s\bii-aripi s\ spintece lumin\,
nechezul galben-v`n\t, apocaliptic c`ntec,
mai las\ iarba rea s\ pl\m\deasc\-n p`ntec,
sc`ncetul lunii sterpe, urlet de lun\ plin\.

Mai las\-a patra parte de foamete sangvin\,
m\sura: gr`u [i aur, la poart\ o jivin\,
mai las\ pe jertfelnic un miel abominabil,
[apte pece]i pe suflet, blestem inevitabil.

Mai las\-mi ziua [apte
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Zeii s`nt de hum\

din p`ntece de cer un fulger crud tr\sne[te,
cu limba sa t\ioas\ t\cerea o sugrum\,
tu, înger dec\zut, oare-mi aduci de veste
c\ zeii s`nt de hum\ [i to]i se-adun\-n turm\ ?

mirosul de morm`nt în suflet îmi duhne[te,
cadavre pretutindeni [i-un gust amar de s`nge,
tu, înger dec\zut, oare-mi aduci de veste
c\ rug\ciunea noastr\ la Domn nu mai ajunge?

din p`ntece de cer o pas\re coboar\,
cu limba sa t\ioas\ t\cerea o sugrum\,
tu, înger dec\zut, oare-mi aduci de veste
c\ moartea-i o durere care nu las\ urm\?
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A mea aleas\

Pe sear\ te s\rut cuneiform iubito,
Deja te-nghesui într-un g`nd.
Statornici-voi r`nd cu r`nd
Pe zb`n]uiri de s`nge-cear\.

Î]i voi cl\di columne, piramide
Scurg`ndu-se în cerul f\r\ fund.
Vulcanii noroio[i fi-vor sorginte
Dorin]elor ascunse-n suflet-prund.

La noapte-înaripa-te-voi mireas\,
În dimine]i la piept am s\ te str`ng.
Surpa-vom zile-n vise de p\m`nt;
Sub luna plin\, ambrozia culeas\

Ne va uni sub leg\m`nt.
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M\nunchi de iubire

tu, Doamne
cum vrei inima noastr\ servit\
mai fraged\ sau mai lovit\
în s`nge, pr\jit\ sau fiart\
s\ fie [i vie [i moart\
stropit\ cu vin sau cu bere
cu dragoste sau cu durere
s\ fie-afumat\, s\rat\
s\ fie de lacrimi udat\
s\ aib\ [i trup –  garnitur\
mai mic\, s\-ncap\ în gur\
mai mare, t\iat\-n buc\]i
sau dou\ la fel –  jum\t\]i
tu, Doamne
cum vrei inima noastr\ servit\
mai liber\ sau mai strivit\
s\ fie uitat\ de soart\
s\ bat\ din poart\ în poart\
cer[ind un m\nunchi de iubire
primind un noian de-am\gire
s-ajung\ la sf`ntul cel – Petre
s-arunce degeaba cu pietre
[i-n ultima sa zv`cnitur\
s\-[i verse amarul cu ur\
s\ n-aib\ nimic ce s-o doar\
[i-apoi, lini[tit\, s\ moar\…



92

S\ nu fiu

prima vorb\ spus\ la venire
s`nt c-un pas în groap\
nemurire

dumnezeu î[i r`de-n barb\
dracii [erpuiesc
prin iarb\

r\nile nu le mai num\r
îmi port îngerul
pe um\r

rug\ciuni pr\p\stioase
cancerul roade
la oase
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ca un c`ine vagabond
moartea face înc-un
rond

ultima nedumerire
s\ nu fiu nu-mi st\
în fire

[i în nop]ile senine
eu r\st\lm\cesc
destine
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Vrei s\ g\se[ti poezia?

versul cu rim\ sau alb, ce mai conteaz\ rom^ne,
tot ce-i scris cu tr\ire, tot poezie r\m`ne,
suflet, curaj, izb\vire, ultimul zbor c\tre cer,
dor, reg\sire, iubire [i mai presus un mister.

vrei s\ g\se[ti poezia? strig-o tare pe nume,
bate neobosit\ într-o c\mar\ anume,
d\ cu pumnul în coaste [i n\v\le[te prin vine,
nu întreba poezia unde-i [ade mai bine.

las-o s\-]i fie st\p`n\, tu ascult\-i doar glasul,
te va-nv\]a cu r\bdare cum s\ ]ii cu ea pasul,
vrei s\ cuno[ti [i cuv`ntul care te face poet?
nu c\uta-n manuale cel mai frumos epitet.
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scrie pe pagina alb\ ceea ce sim]i [i ce vrei,
spune-]i cu drag rug\ciunea, chiar [i în groapa cu lei,
las\-]i iubirea s\ plece [i nu privi cu necaz,
tot ce ai dat te va face mai fericit [i cu haz.

versul cu rim\ sau alb, ce mai conteaz\ rom^ne,
chiar [i pe lumea cealalt\, tot poet vei r\m`ne,
scrie cu lacrimi [i s`nge [i vei compune mereu
via]a din simple cuvinte, cum le-a l\sat Dumnezeu.
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Soarta poe]ilor

nu crede]i c\ poate acum e momentul
s\-i cerem iubirii [i devotamentul?
nu crede]i c\ ast\zi cuv`nt\ profe]ii?
cu cine se lupt\ întruna poe]ii?

cu umbre, cu demoni, cu muze par[ive
cu versuri în s`nge [i lacrimi tardive
cu vise cumplite-n secundele care
idilele nop]ii ne s`nt mai precare

cu gesturi mocnite-nainte de vreme
cu divinitatea uit`nd s\ ne cheme
cu lumea gr\bit\ r\mas\ perplex\
în fa]a g`ndirii at`t de complex\
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cu via]a [i moartea – iluzii obscene
cu pornografia impus\ pe scene
cu transcendentala dorin]\ de-a trece
în dimensiunea obscur\ [i rece

cu boala [i viermii – agnostice farse
cu plata în rate [i suflete arse
cu sprijin în c`rje, merg`nd c\tre ceea
ce ne-alieneaz\ de tineri – ideea

ideea c\-n lumea aceasta atroce
poe]ii-mpreun\ însum\ o voce
menit\ s\ schimbe iubiri [i destine
nu vre]i s\-n]elege]i, r\m`ne]i cu bine!…
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Pietre de hotar

}i-e dor [i dac\ te întorci – dispar
Eu s`nt sortit ca pe acest p\m`nt
S\ te r\nesc [i s\ nu ai habar
C`nd s`nt purtat pe buze [i cuv`nt

}i-e dor [i dac\ te întorci – presar
Nisipul urmei tale pe morm`nt
{i voi cinsti cu via]a un pahar
F\r\ s\ sper [i f\r\ s\ mai c`nt

}i-e dor [i dac\ te întorci – tresar
Noi ne-am promis cu s`nge – jur\m`nt
C\ ne vom pune pietre de hotar
{i-or s\ ne fie florile ve[m`nt
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