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Moto: 
S-a făcut aproape ora cinci
Întunericul s-a risipit de tot
Cari în spate lucruri şi le-mpingi,
Toată viaţa, ca un idiot!

Colţu-acesta mic de râu

Dacă s-a închis zăplazul
Ne mai vedem mâine dimineaţă
Când va fi păscut izlazul
Turma oilor de ceaţă

Scade la răstoace gârla
Împrejururi saltă trestii
Că timidă şi şopârla
Exclamează: - Ce de chestii!

Clorofila, un miracol
Roua limpede pe iarbă
Se dau broaştele-n spectacol
Cu năduf c-a prins să fiarbă,

Câte-un ochi de apă sec
Muşiţele se revoltă
Că bondarii care trec,
Le mai fură din recoltă

Vin furnici privind domol
Deşelate de provizii
Mormolocii din nămol
Care-i sperie guvizii

Închid ochii şi ascult
Ca prizonier, ce vrajă
Legănată de tumult
A cuprins întreaga plajă

Parcă nici n-aş mai pleca
Nicăieri de bunăvoie
Şi mă simt mai bine ca
Ăla, Robinson Crusoe!

Echilibru dar şi pace
Fără chiar nici un adaos
Doar când vine omul face
Şi dezordine şi haos

Sunt ferice că din varii



Şi adânci motive, cânt
Dar mă năpădesc ţânţarii
Şi îmi taie din avânt

Mă pleznesc şi-mi vine-a plânge
De mărunţi ce sunt vampirii
Şi ce cotă-mi iau din sânge
Neştiutele walkirii

Mi-am dorit aici o haltă
Un izvor de sănătate
Şi-acu-mi vine să-mi las baltă
Planurile mele toate

Creşte arşiţa pe când
Mi se iar cojeşte pielea
Şi îmi crapă de plăpând
Băşicuţele acelea

Colţu-acesta mic de râu
Îl puteţi găsi oriunde
Fraged ca un bob de grâu
De lumina ce-l pătrunde

Dacă nu te superi, nici
N-ai nimica împotrivă
Aş putea să-nchei aici
Discursiva mea misivă,

Să închei şi să abdic
Iscălind verde abrupt
Ecologic, vreau să zic
Şi în dreapta, dedesubt

Un compas

Daţi-mi numai un compas
Fără să greşească gradul
Şi vă-ntorc eu lumea într-un ceas,
Mai ceva ca Stalingradul

Şi să nu mă scoateţi din sărite
Zicea săritorul la trapez
Că dacă-mi iau zborul din termite,
N-o să mai aterizez!

Eu îmi fac călătoria
La bilet cu preţ întreg
Nu ştiu cum călători ea
Cu un soţ aşa de bleg!



Masca asta mortuară
Ţi se potriveşte de minune
Îşi spuneau figurile de ceară
La bairam venind să se adune

A zburat la circ o fiară
Fără vreun amendament
Avionul tău de seară,
Este de bombardament

Dacă nu mănânci o trântă,
Nu poţi să obţii ce vrei
Şi nici pasărea nu cântă,
Altceva pe limba ei

Este ora cinci şi zece:
M-am uitat la termostat
Fierbinţeala lumii trece
Dintr-un stat într-un alt stat

Căpitane ţine ruta
Vira cârma la babord
Dacă nu rezistă guta,
Rămânem într-un fiord

Nici un lucru nu atârnă
Până la pământ degeaba
Când te-nhami să cari o bârnă,
Nu mai cochetezi cu graba

Nu mai da cu cai în mine
Când asculţi muzici de Bach,
Calul de bătaie ţine
Cât remiza la un şah

Un porumb, două porumbe
Depărtează-se cu zorii
Vin piticii şi fac tumbe
Ca să râdă spectatotorii

Ni s-a terminat vopseaua
Cu ce mai vopsim noi gardul?
Când e liberă şoseaua,
Nu mai trece leopardul

Nici un cal, nici altă piesă
Nu vor fi căluţi de mare
Adâncimea e, prinţesă
Doar o simplă adunare

Drumul jinduind plecări



Singurătate, ora patru
Tristeţea curge dintr-un râu
În care oameni pân-la brâu
Coboară dintr-un amfiteatru

Nimfele aduc elogii
Singurei peninsule
Şi pe care timpul le
Sechestrează-n orologii

Legănată înserarea
Singuratic întârzie
Că nu ştii în care zi, e
Mai aproape de ţărm, marea

Ţârâit de greieri urcă
Din păienjeniş de vrăbii
Noaptea, zăngănit  de săbii
Ne dau viselor de furcă

Drumurile jinduind plecări
Despre care nimeni nu vorbeşte -
Toate astea strâng ca într-un cleşte
Urbea dinspre cele patru zări

Oamenii se-nchid în case
Bălţile foşnesc în pipirig
Şi e atâta linişte de frig
Pe sub bolţile rămase

Căutând, ne-am întâlnit
În privighetori de rouă
Căci această ploaie, nouă,
Liniştea ne-a dăruit

Care pline de povară
Peste fluviu giurgiu-vele
Şi din care numai ele
Şi cu iele, stau afară

Amintiri ce se răscoală
Şi acoperind cu praful
Neîmplinirilor cât vraful
Şi uitarea ca o boală

Lege veche, lege nouă
Una este ce-mi închipui
Şi cu totul alta, chipu-i
În oglinzile de rouă

Am prădat o vistierie



Şi-am închis în mine totul
Delfinariul, caşalotul
Şi-o întreagă galaxie

A căzut o draperie
Parcă te-ar fi scos din noapte
Câte nerostite şoapte
Ard în tine, reverie

Toată lumea până mâine
Moare superficial
De la om până la câine,
Într-un plânset de caval

Curge ca dintr-o meduză
Întunericul de tot
Fără care nu mai pot
Licuricii călăuză

Casele topite în penumbră
Himerele coboară din înalt
Şi strigoii ocolind un alt,
Sâmbure cu strălucire sumbră

Fiecare om îşi duce
Traiul într-o alveolă
Şi visează la o yolă
Cârma când o să-i apuce

Lângă el copii, consoartă
Coborâţi şi ei în vise
Păsări mari peste abise
Zboară înspre marea moartă

Câte nu le-am dori iară
Prin perdeaua de omăt
Să pornim prin lume îndărăt
Pândiţi de-o nevăzută gheară!

Soarele cădea la orizont
Suspinau troienele cât munţii
În fiecare, cântecele nunţii
Mâzgălite cu plaivazul bont

Băteau pe dinăuntru vânturi stranii
Popas la orice niagară
Orgie-n văzduh şi, la gară,
Grămezi rânduite de cranii

Copacii cu ace şi smocuri
Ca nişte diamante ireale
Fiecare brad părea o floare



Adusă de prin alte locuri

Oricare-ar fi putut să cadă
În braţe cu păsări ucise
Pe aceste dealuri interzise,
Că păream doi oameni de zăpadă

Unde alt prilej mai bun
Pentru pierderea de urme?
De zăpadă, oile în turme
Şi lâna răsucită de vârtej

Un ochi de geam ca o privire-n cer
Se deschidea în noi nehotărât
Ne-am privit  zărindu-ne încât,
Îmbătrâneam în straiele de ger

Şi timpul peste noi s-a scurs
Împodobindu-ne pe gene
Cu străluciri de sânziene
Pe tot acest mărunt  parcurs

Plouă noaptea cu pitici

Unii dintre ei se-ntorc
După cum îi cheamă vatra
Soarele-ncălzeşte piatra
La intrare în New York

Braţe de statuie reci
Sugerând diurn căldura
De pe care cade zgura,
Cum cad boabele din teci 

Libertate – ce parolă
Care nu mai are miez
Fiecare fa diez
Un pre-text de farandolă

Câte goarne fac reclamă
Litere de-o şchioapă, sârgul
Aţi umplut pe gratis târgul
Cu vederi de panoramă!

Plouă noaptea cu pitici
Stau în cap şi se scălâmbă
Peste orice lume strâmbă
Se abate câte-un bici!

Când fac mâţele şpagatul



Vrem, nu vrem, se-ngustă drumul
Nu mai e nimic ca-n tinereţe
Că rămâne numai scrumul
Din sărmanele poveţe

Ne stresează piramida
Care pare mai înaltă,
Şi obida ca omida
Sastisite stau în haltă

Unde este impiegatul
Să ne mişte de pe şine?
Când fac mâţele şpagatul,
Moare lumea de ruşine

Asta-i: nici o bucurie
Neplătită îndeajuns
Când mi-aduc aminte mie,
Nu mi-a stat bine nici tuns

Lăsaţi gluma la o parte
Domnilor, cât mai e timp
Cumpăraţi rapid o carte
De intrare în olimp!

Spuneţi-mi că nu se poate
Şi întorc lumea pe dos
Cine n-o să dea din coate,
O să dea din gură fără de folos

Ziua când îţi rupe graba
Lumea haina pe din dos
Mai bine să stai degeaba,
Decât să lucrezi fără folos

Priviţi la băiatul acela cuminte
Cum se uită la noi de sfios:
El l-a învăţat pe Arvinte,
Să-şi lege pantalonii mai jos

Şi la urma urmei, dacă
Am ajuns de tot povară
Numai vorbele de clacă,
Nu ne scot din baltă-afară

Cine otrăveşte mărul
Nici nu ştie, nici nu-i pare
Rău, dacă ne cade părul,
Ziua în amiaza mare



Sună goarna

Sună goarna, azi e turnir
Sare vata din urechi
Până la Băbenii vechi
Pe şoseaua spre Izmir

Nu vă-nghesuiţi degeaba
N-au sosit nici cavalerii
Cavaleria cu graba
Vine la sfârşitul verii

Intriga e feminină
Cherchez la femme, zice cocoşul
Când torni mierea în chinină,
Vezi şi violet  şi roşu

Pacostea e că urciorul
Zace sfărâmat în cioburi
Carul gloabei plin cu globuri
Dărâmase foişorul

Ce să-ţi fac când troncul cade
La doi in-amici de-odată?
Veşnic bărbierul rade
Prima parte, fără plată

Şi-ajungem şi la morală
Te mai frigi pân-să pui punct
Că povestea e banală
Şi amorul tot defunct

Sună goarna, azi e turnir
Sare vata din ureche
Eroina, nu mă mir
A făcut cu-al treilea, pereche

Sărăcia şi prostia

Dacă-ţi place sau nu-ţi place
Du-te unde eşti trimis
Eu nu mi-s ca orice miss
Să rup lâna din cojoace

Nu conta pe aliaţii
Ce girează doar eşecuri
Că nu-i fleac să pui la flecuri
Doamnelor cu multe graţii

Şi când vrei să calci cu dreptul
Nu porni o treabă strâmbă



Că nu ştii să cânţi la drâmbă,
Ca să ţi se umfle pieptul!

Calul nostru de bătaie:
Sărăcia şi prostia
Că pe câţi îi prosti, i-a
Socotit oameni de paie

Şi ca un ciudat deochi
Celorlalţi care-au rămas
Le-a dat public peste nas
Şi „gorilele” - la ochi!

Cine va rata concursul
Cine face fiţe, fiţe
Este bun de dat la mâţe
Şi de speriat cu ursul

Dacă-ţi place sau nu-ţi place
Du-te unde eşti trimis
Că la modă e o miss
Fără niciun vino-ncoace

Undiţele vieţii

Pendula bate 5.30
E ziua aproape trecută
Va apune soarele şi treci
Dincolo de ultima redută

N-am nici o agonisită
În oglinda serii să mă laud:
Dacă treci totul prin sită,
Ce rămâne să aplaud?

Bătrân că vârsta nu mi-o mai ţin minte
Necum din cele bune să culeg
Prin ceaţa vieţii mă revăd cuminte
Şi nu mai înţelept, mai bleg!

În fiecare zi altă faţetă
Dezvăluie-se nouă şi livresc
Naivitatea pierde la ruletă
Şansa, cât se poate de firesc

Fuge lumea, fuge după roade
Şi se pierd vocalele din grai
Molima din viaţa noastră roade,
Ca un vierme cuibărit în trai

Se-nvârteşte roata iute



Fără sporul aferent în mers
Tot mai false notele acute,
Şi noi, tot mai mărunţi în univers!

Restitutio

Daţi-mi doamnă cărţile-napoi
Ca să punem punct la partitură
Că eu ştiu: frumoasa voastră gură,
A mai dus cu mine un război

Nu le veţi găsi interesante:
Nici măcar nu pomenesc de modă
Şi-am să vă rămân dator o odă,
Pentru desfătările galante

Mai aveţi din cărţile de şcoală
Şi în plus atâtea almanahuri
Abundenţa naşte-ntruna crahuri,
Iar mania e curată boală!

Degetele voastre sunt prea fine
Pentru-o carte ce nu mai e nouă
Când se-mparte riscul pe din două,
Nu-i aşa că schimbul vă convine?

Daţi-mi doamnă cărţile-napoi
Plânge raftul gol rămas sub grindă
Şi planeta este suferindă
N-ar mai suporta un nou război:
Daţi-mi doamnă, cărţile-napoi!

Candid

Domnul acela din oglindă livid
De-o veşnicie mă priveşte candid
Ce are cu mine, să dorm nu mă lasă
Sora mea mâine este mireasă
Parcă adoarme şi cade în unde
Şi somnul l-ar duce şi nu are unde

Îl spală zefirul şi iar se întoarce
De-o veşnicie mă priveşte şi tace
Oglinda în care trăieşte se sparge
Şi el se împarte în zeci de catarge
Pe mările lumii plutind fără zor
Ca visele noaptea în somn un fior

Şi înainte şi după



Nu mai fi aşa caustic
Soda e utilă în menaj
Responsabil cu turismul rustic,
Pimarul a ieşit din peisaj

Iar ţăranii prind să zburde
Că de fel sunt cam zglobii:
Citesc Neckermann şi Burde
Şi tot  fac copii, copii

Astăzi au şi ei faliţii lor
Unii s-au firitisit de mult
Merg cu tranzistorul pe ogor
Şi înjură după ce-l ascult'

Unii, care de povară
au făcut. Alţii, avere
Primii ajutaţi de-o iapă chioară
Şi câte-o zbârcită de muiere

Tot la fel fac cuiburi rândunele
Pe la streşini, oamenilor buni
Dar se ţin de-o vreme de manele
Chefuind de vineri până luni

Dudul bătrân

Un dud bătrân. Chiase-longue-ul dedesubt
Şi meditez acolo când se poate
Şi-mi spun că am, deşi nu am, de toate
Ca Robinson, de restul lumii, rupt

Aici m-aşez când nu am chef
Dosădit de toate câte sunt
Împotriva mea şi eu le-nfrunt
Cu vârful de iridiu sau sidef

Nu mai sunt la tabieturi rob
Nu-mi ajunge-n poartă vreun talaz
O foaie de hârtie şi-un plaivaz
Şi navighez oriunde vreau pe glob

E oaza mea de linişte precară
N-aş vrea s-o schimb cu nici un şef de stat
C-aşa sunt eu mai încăpăţânat
De când m-aduse viaţa iar la ţară

Aud de atentate şi de crime,



Războaie ce se pun mereu la cale
Legenda cavalerilor în  zale
În ce mod azi a prins să se exprime.

Suntem o colonie de cobai
Cer drepturi, fac partide poponarii
Jucăm cum ni se cântă la fruntarii
S-a prins de noi sminteala ca un scai

Se răsucesc bătrânii în morminte
Sărmanii, s-ar scula să ne renege
Că darăm urâciunii chip de lege
Şi nu mai luăm la sfatul lor, aminte

Hands up!

El stătea cu puşca-ntinsă
Eu, cu mâinile în sus
Pe câmpia fraged ninsă
Şi cu faţa spre apus

El era gata să tragă
Şi de el depindea totul;
Eu, să mor ca idiotul
Că el nu ştia de şagă

N-aveam nici o variantă
Decât ochiul morţii negru
Că dintr-un conflict integru
Nu te scoate o bacantă

Un destin legat cu aţă
Ce e viaţa? Ce e moartea?
Dacă asta-mi fuse partea,
Trebui' s-o privesc în faţă!

Şi atunci mi-am spus firesc:
Dacă tot trăii degeaba
Şi acum se-ncurcă treaba,
Mai bine să mă trezesc!

Şi-am deschis îndată ochii
Pe când mă-mpungea în coastă
Drăgălaşa de nevastă
Cu parfum suav de rochii:

- Ce te uiţi parcă n-ai grai?
Bea-ţi cafeaua şi te du
Până-n junglă şi adu,
Merindele pentru trai!



Frumoasele vacanţe

Mi-am fixat lâng-o sulfină
De ieri, masa în grădină
Între doi duzi peremptorii
Îmbrăcaţi în iluzorii
Şi naive vagi spernaţe
Că frumoasele vacanţe
Vor ajunge la punct fix
Ca să pun mâna pe pix
Şi-mi închipui că se poate
Chiar când n-am, că am de toate
Şi de-atuncea ne-nţelese
Bombăn că nimic nu-mi iese
Şi la urmă plin de ciudă,
Roşu ca o caracudă
Am zis: - Basta! M-am decis
Desenez un ţarc închis
Şi scriu: - M-am lăsat de scris! 

Dac-a înţeles şi mutu'

Noi nu mai avem nici o putere
Nici la cub, nici la patrat
C-o cedarăm prin mandat
Până face domnul deputat, avere

Dar nici puterea nu e prea bună
Uite câţi îşi dau cu pumnii-n cap
Că în loc să pună banii la ciorap,
Stau acum şi fluieră la lună!

Ăsta este caruselul
Cu sau fără de noroc:
Când ia păsărica foc,
Toată ziua baţi Buxelles-ul

Ne iubesc comunitarii
Cum? De ce? E treaba lor!
Dacă dânşii vor şi vor
Şi tot ei sunt ăia tarii,

Ne lăsăm iubiţi total
Că ne-au fript şi alte ciorbe
Când pentru trei, patru vorbe,
Vedeai gratis un canal!

Dar în schimb, suntem egali
Cu tot vestul la un loc:
La Versailles fără noroc,



Suntem luaţi drept papagali

Azi avem o altă poartă
Nu mai zic de cea de la Bosfor
Unde cădeau capete de zor
Într-o mare mare moartă

Viaţă, viaţă democrată
Ăsta e doar începutul
Dac-a înţeles şi mutu'
Şi-a fugit cu iapa lui deodată!

Teama de dezinvoltură

Dacă interacţiunea
Dintre litere tot scade
Faţă de reacţiunea
Oamenilor cumsecade,

Teama de dezinvoltură
Pentru fiecare treaptă
Dobândeşte anvergură
Numai în linie dreaptă

Nu mi-e mie de ce ţie
Ţi se pare verosimil
Când ajungi la-mpărăţie,
Ţi se cere un facsimil

Şi pe drum orice ispită
Se insinuă felină
Parazitul cum din pită
Cotă-ţi ia şi din slănină

Drept că dragostea dintâi
Nu se uită niciodată
Ca o rană la călcâi,
Ce-a rămas nevindecată

Însă unul e şiragul
De minuţii pe o scară
Ce-ţi împodobeşte pragul
Înăuntru şi-n afară,

Şi e altceva briz-brizul
Inutil şi contondent
Ce-ţi întunecă parbrizul
Şi te face neatent

Ai văzut? Ăsta e omul
Dacă stai cu ochii doar pe el



Îl pândeşte glaucomul
Ca pe ultimul căţel

Legea numerelor mari

Dacă n-ai vânat sitari
Nici nu vrei să te implici,
Legea numerelor mari
O deduci din cele mici

Că puterea face legea
Şi nu dreptul cum ar fi
Spus odată Sandu Blegea
Când dansa tango cu Pi

Pişicher dar campion
Omora cu pumnul musca
Să nu-i intre în zacusca
Lui, pentru revelion

Un fazan e un fazan
Dac-a învăţat să zboare
Nu mai uită până moare
Dar se teme de bâtlan

Nu numai în Columbia

În Columbia, columbofilii
Au o firmă: „Columbo et figli”
Şi fac negoţ cu armament
La modul liber şi decent:
Vrei măsline sau făină?
Mergi şi cumperi cocaină
Bussinesul e pus pe roate
Cum nu se mai poate!

Pliculeţul tău de drog
Îl achiţi şi intri-n smog;
Ceri paharul de lactoză
Faci injecţia, o doză
Şi pui ochii în tavan
Poţi să stai aşa un an
Şi absent şi concentrat
Zice lumea că eşti împăiat!

Unu-a stat trei ani întregi
Cu vreo doi la fel de blegi
Pân-a vrut să măture
Praful să-l înlăture
Slujnica din mers cu cotul



I-a atins, le-a dat pe nas borhotul
Fiindcă tremurau ca varga
De i-au luat pe sus cu targa

Arabesc

Cine să te apere
Ca să nu-ţi mai faci cucuie:
Un deştept să scapere
Sau vreun prost de bubuie?

Apărarea, spunea şahul
Este cel mai bun atac
Dacă nu ştii ce e crahul,
Joci ca mutu' fără trac

Fără trac, fără trac-tor
Ce-o să facă fermierul
Dacă vine pe ogor
Domnul vice-premierul?!

Dacă nu înveţi refrenul
Şi nici strofa următoare,
N-o să ştii când trece trenul
Dinspre vara viitoare,

Pe o pajişte cu flori
Zămislind numai arome
Eu aş da câte comori
Au dat lumii două Rome,

Citadinul meu tumult
Şi felia mea de stres
Pentru care un adult
Nu mai are interes

Toată lumea asta mare
E în fond atât de mică
Iar un semn de întrebare
Dacă-ţi pui în plus, nu strică

Eu când văd un metronom
Am, în faţa mea o floare:
Orice om este un OM,
Dacă-ncearcă să şi zboare!

Exerciţiu

Pierde lumea timpul în  zadar
La nu ştiu care exerciţiu



De când pe strada Armistiţiu
Vecinii îşi dădeau cu var

Pe pereţi, nu unu-ntr-altul
Că aşa dintr-un senin
E spitalul 9 plin,
De când sună toţi, asaltul

Dacă-ţi place să priveşti
Cum pluteşte luna-n lac
N-o să sari dintr-un copac
Drept în casă, prin fereşti

Gluma, lucrurile grave
Le priveşte din adânc
Şi cu şaua la oblânc
Merg ca să culeg agave

Nu mai pierde timpul în zadar
Acesta este doar un exerciţiu
De când pe strada Armistiţiu
La aprozar se vinde var

Numai că subînţelesul
Operează clandestin
Caii verzi se duc şi vin
Dar n-ai dezlegat eresul

Totul e s-ajungi acolo
Dragul meu, la zăcământ
Că secretul e-n cuvânt
Nu în lira lui Apollo!

Dacă nu pierzi, nu câştigi
Timpul curge implacabil
Pentru omul incapabil,
Să-şi ofere doi covrigi

Renegatul propriilor vise

Opera mea îmi stă  pe rafturi
Scriu, tipăresc şi-acum mă uit la ea
Să fac o ladă de metal cu afturi
Şi s-o arunc pe undeva

Când mă gândesc, atâtea manuscrise
Plătindu-le tot eu la tipograf
Le văd acum umplându-se de praf
Sunt renegatul propriilor vise...

În faţa mea, deschisă o răscruce



În care să mă pierd ca anonim
Jucând cu sala goală, orice mim
Mai grea îşi simte propria lui cruce

Voi coborî în mine printr-o trapă
Voi sparge şi voi zgâria oglinzi
Suflete al meu cât mai cuprinzi
Nălucirea ciutelor în apă!

Am să m-ascund ca într-un sarcofag
Cum regii egipteni plini de trufie
Coconul învelind în poezie
La adăpost de veacul cronofag

Drumul lacrimii spre oază

Liniştea din cer coboară
Peste răni ca un balsam
La bursa sorţii un Sesam
Falimentând, mai înfioară

Şi numai una din viori
Îşi frânge zborurile toate
Că doar o lacrimă mai poate
S-arate drumul spre comoară

Din înalturi priveghează
Iubirea Lui ca un Părinte:
Mijloceşte Doamne sfinte
Drumul lacrimii spre oază!

Deţinuţii scrişi cu creta

Şiruri lungi de condamnaţi
Merg ţinându-se de mână
Că-nchisoarea e stăpână
Şi pe mame şi pe taţi

Lanţuri nevăzute leagă
Bucuriile de plâns
Şi cătuşele ţin strâns
Viaţa lumilor întreagă

Înăuntru şi-n afară
O, ce mică e planeta
Deţinuţii scrişi cu creta
Varsă lacrime de ceară

Astăzi suntem liberi toţi
Dar când vine tăvălugul



Ţi-ai urcat în spate jugul
Şi când poţi, şi când nu poţi!

Şi zdrobeşte caractere
Şi destinele pe rând
Oh, ce greu se sparg plângând
Pietrele din cariere!

Nici prostia

Dacă va mai fi sau nu e
Leul o monedă calpă
Să nu ne mai batem cuie
Unii altora în talpă

Se scumpeşte megawatul
Nici prostia nu mai e pe gratis
Şi când plouă la Callatis
Nimeni nu mai face blatul

Cui îi scârţâie arcuşul

Adâncă pace. Echilibru
Ca un mesaj necunoscut
Şi pentru care noi, tribut
Plătim la trecerea pe Tibru

Jinduită anvergură
Dregătorii după rang
Ca un zbor de bumerang
Dintre toate câte fură

Nu e valea cât e piscul
Nici căderea ca urcuşul
Cui îi scârţâie arcuşul,
A plătit degeaba fiscul

Şi atunci mă-ntorc şi zic:
Vrei nu vrei, n-ai ce să faci
Dac-ai învăţat să taci
N-ai să mai păţeşti nimic

Am tăcut, tăcea-ne-ar gura
Ce ne-a dat bătăi de cap
Că de asta nu mai scap
Dac-am întrecut măsura

Pulberea aceasta subţire

Zile bătrâne



Zi-le bătrâne
Să nu mai amâne
Că până mâne
Nu mai rămâne
Decât hamul
Hamul şi praştia
Până când s-o-mprăştia
Pulberea aceasta subţire
Dintre mireasă şi mire

Caravana pleacă în amurg

Vlaga iernii s-a topit în ploi
Frigul cătrăneşte ca arsura
casele mărunte. Impostura
Zvârle peste garduri cu noroi

Stinsă amintirea ce ne  leagă
Pâlpâirea ei e doar un laţ
Bate-n geam aromă de fânaţ
Din copilăria mea beteagă

Caravana pleacă în amurg
Drumurile sunt ca nişte riduri
Toată viaţa curăţăm la bliduri
Şi visăm să cumpărăm un murg

Venica problemă: pâinea

Dacă nu e înzestrat
Nici cu geantă diplomat
Numai grija de merinde
Poartă-n traista lui, Berinde:

Legată cu şnur şi aţă
Condamnarea lui de-o viaţă;
Alţii dorm pe saci de bani
Pezevenghi şi pehlivani
Fără grijile de mâine
El asudă pentru-o pâine
Ca ocnaşii pe galere
Singura lui mângâiere
E, când poate şi munceşte,
Bogdaproste c-o găseşte!

Şoareci pe munte

Summituri lanţ
Concluzii neconcludente



Invită moartea la danţ
Cele adiacente

Rânduielile cad
Buba de sub frunte
Râul negru, vad
Şoarecii pe munte

Ştirea nu ascute dalta

Cine mă loveşte cu crampoane
Mă judecă după canoane
Şi umblă cu scobitoarea în gură
Să crezi c-a mâncat friptură

Pacea nu-i a celui care
Are pumnul cel mai tare
Şi când dă, se face praf
În cocioabă la cavaf
Şi-ţi e milă că moşneagul
Umblă să-i plătească sarcofagul;

Eu te las singur numaidecât
Să-ţi legi cravata de gât
Dac-o legi de altceva, te priveşte
lumea. Şi te beşteleşte

Ştirea-i una, ştirul alta
Ştireanu ascute dalta
Ele se transmit perechi
Ca să-ţi intre în urechi
Şi să-ţi piuie întruna
Până când răsare luna

Ne-a rămas numai argoul

Dacă mai are cineva ipoteze
Care-i bâzâie prin cap
Daţi-i voie să amerizeze
Să-şi îndrepte dunga la ciorap

Că de la Amerigo încoace
Statele ca păpuşarii
Au mania lor să joace
Într-un ar, mai multe arii

Unii cântă, alţii dansează
După cum e rolu-n piesă
Unchiul Sam pe la amiază,
Mai face un nod la lesă



Că sunt regi şi sunt regii
Pentru fiecare-n parte
Dacă n-are punct un i,
Poţi să-l iei din orice carte

Măcar gura, dacă nou
Nu mai e nimic sub soare
Forţa noastră e-n argou:
Cine vrea, cu noi să se măsoare!

Dă-mi voie

Dacă nu mă laşi să vorbesc
Dă-mi voie măcar să respir
Favoare sau chiar chilipir
După cum e livretul livresc

Am dreptul şi eu la o glumă
Când bat perceptorii la uşă
Să-mi sară cu mâinile-n guşă
Că fiscul mai vrea înc-o sumă

Atârnă o funie-n pod
La fel ca un semn de-ntrebare
De-o groază de vreme că n-are
Cine să-i facă marinăreşte un nod

Şi mierlele vremii se duc
Odată cu stele puzderii
Dacă v-aţi dat seama, un truc
Renaşte la rându-i în serii

Când te-apucă tremuriciul
Şi te ţine într-o veselie
Ăsta nu e un indiciu
C-ai să intri în Academie

Nici prin faţă, nici prin dos
N-ai tu faţă pentru faţă
Un discurs când nu-i pui sos
Vin hingherii şi te-nhaţă

Dă-mi voie măcar să vorbesc
Dacă nici să tac nu mă laşi
Oamenii care pe sfoară sunt traşi,
Mor natural şi firesc

Până-nvaţă cangurul



Lucrurile astea-s grave
Guvernanţii doar ne plimbă
Şi ne-nvaţă cum se trage
Pe degeaba clopotul de limbă

Dacă stai cu mâna-n sân
Nu dobori nici un balaur
Şi de sus n-are să-ţi cadă
Nici măcar un măr de aur

Hopa-ţopa Europa
Totul are un scenariu:
Când bolnavul e pe moarte,
Nu-l mai îndopaţi cu bariu!

Cei de sus fac iar averi
Nouă ni s-a spus: - Răbdare
Până-nvaţă cangurul
În prostia lui, să zboare

Da, dar cangurul nu ştie
Ce preţ are capul lui
Urcă-n avion şi pleacă
Şi se duce dracului!

Suntem chit

Acest capitol capital
Nu va ajunge-n capitală
Că nici Alehin şi nici Tal
N-au cum să treacă de cabală

Hotel Capitol pentr-un lot
Că LOT-ul nu mai dă bilete
Duminecile dacă scot,
Rugina de pe arblete

Fumatul domnule, ţigara
Cu ce prestanţă o aprinzi
Ca-ntr-un tablou cu Niagara 
La negustorul de oglinzi!

Şi dacă v-aduceţi aminte
Cum vă vorbeam despre prudenţă,
Nu mai rămâne nici un dinte
Ca să zâmbiţi cu complezenţă

Dacă nu vedeţi diferenţa
Dintre apus şi răsărit
Eu vă salut cu deferenţa
Onestităţii: suntem chit!



Domnule redactor de revistă

Soare nou pe uliţa tristeţii
Rândunica bucuriei se arată
Face cuib la streşini. Nătăfleţii
calcă-n străchini ca şi prima dată

Domnule redactor de revistă
„Chapeau bas” se spune la Paris
Deminând această veche pistă
Drumurile noastre s-au deschis

Doar de nu ne-o paşte ghinionul
Să se rupă undiţa la peşte
Şi să ni se ducă pân-la onu,
Buhul care astăzi ne lipseşte

Picătura zilnic de cucută

Lacrimi pentru o zi pierdută
Pe care nu o mai recuperez
Picătura zilnic de cucută
Taie din Peloponez

Că se scoate din numărătoare
Şi se duce-acolo unde
Nu e nici o întâmplare
Dacă mintea noastră nu pătrunde

Că se duce, ăsta-i rostul
Pe un fir de fuior tors
Cine-şi părăseşte postul
Nu-l mai vezi la fel întors

Riduri, riduri umplu faţa
Şi ciupită ca de foc
Când ţi-a năpârlit mustaţa,
Nu mai creşte alta-n loc

Şi-am să fac lumii bezele

Îmi doresc un cal iute ca focul
Dac-o să-l câştig la loterie,
Nu mai  joc la bingo fiindcă mie,
Nu-mi surâde repetat norocul

Şi-am să fac lumii bezele,
Să mă pierd învăluit de lună



Ultima ei rază să apună
Cu un chiot aruncat spre stele

Zace în mine această boală
De când mă ştiu, necunoscută
Şi mă frământă ca o răscoală
Nimic la care nu mai ajută

Să-i spun: - Măi calule du-mă-ntr-o lisă
Câmpie, de voie sau chiar cu sila
Eu sunt acela pe care şi l-a
Dorit o carte încă nescrisă

fluturi, fluturi

cine mai adaugă ceva
la această nouă teorie
după care fluturii învie
numai între cinci şi şase
dimineţile frumoase
după care merg să se înscrie
că şi asta este o manie
pentru opţiuni electorale
fie scrise sau verbale
în ghirlandele florale
şi când pun ochii pe-un lider
nu-l mai lasă deloc liber
bâzâind pe câte-o lampă
iar acesta dă din clampă,

pân-ajunge la putere
şi la putina cu miere;
o obsesie şi-un ţel
luând şi fluturii cu el
care nu ştiu unde-i duce 
şi nici cine ne conduce:
nopţi cu vise, oşti cu scuturi
sau aleşii plini de fluturi?

seminţe sau paraziţi

memoria nu mai dă greş:
acest calculator nici nu există
decât în mintea noastră ca o pistă
de pe care zburător, un preş
te duce-n orice galaxie
după fluturii din colivie
în ursa mare, lebăda sau alfa
că nu mai este ignorantă calfa



faci comandă, gratuit
dai cu banul, tragi la fit
nu te costă nici un sfanţ
ăsta  zic şi eu bilanţ:
să ştii numai alfabetul
restu-l face internetul
vezi ce simplu e? un fleac
depinde ce-ai în dovleac:
seminţe sau paraziţi 
asta este, auziţi?

Mustaţa barocă

Rade-ţi mustaţa aceasta barocă
Şi după ce-ţi creşte perucă
Mai deasă ca blana de focă,
Priveşte la show-ul lui Tucă

Tu n-ai nimic comun cu Dalli
Lasă-l săracul, să doarmă în pace
Când i-a apus cariera, Ali
A-nceput în faţa oglinzii să joace

Ce să mai vorbim despre talent
Care e nu ştim noi ce e
Şi-a venit din orient,
Ca atâtea alte obiceie

Embrionul când se naşte
Stă la locul lui cuminte
Nu se vede da-l cunoaşte,
Cine vrea să ia aminte

Şi dacă nu vrei de focă
Ia-ţi de papagal Co-co
Rade-ţi-o pe cea barocă
Şi lipeşte-ţi una rococo

Doamna mea de pică

Bate ceasul şi un sfert
Tu n-ajungi să termini treaba
Că asculţi prea mult la abba
Şi pierzi timpul la concert

Şi nici apa nu e bună
Dimineaţa după chef
Că strănuţi numai sidef
Şi cu... hâc, miros de prună



N-am ce-ţi face stopere
Dacă afli prea târziu
Că nu orişice crochiu,
Naşte capodopere

Şi e rău când gura spune
Doar ce trebuia să tacă
Şade unul prost pe cracă
Şi mai cere şi alune!

Dac-a fost după cum zici
El, Dalli, avea o scuză:
Nici o muză nu se-amuză
Să trişeze cu birlici!

De aceea fă-ţi bagajul
Ai vapor mâine la cinci
Ca să poţi ieşi din clinci
Până nu-ncepe tangajul

Rău de mare, rău de mică
Ce mai tura, ce mai vura
Cine-a întrecut măsura
Tace, doamna mea de pică!

Bună dimineaţa

Liniştea pe grind
Ca un lucru vechi
'mi-ntră-n urechi
Numai ţiuind

Stelele pe cer
Una câte una
Se sting ca şi luna
Şi pe urmă pier

Patru şi un sfert
Cântă iar cocoşii
Tare. Ticăloşii,
Ce să fac? Îi iert.

Cu sau fără vină
Un nesomn mă bate
Pân-la şi juma'te,
C-apoi e lumină

Eh, dar între timp
Liniştea se lasă
Ca o pânză deasă
Pe orice olimp



Şi n-auzi lătrând
Nicăieri vreun câine
Că e deja mâine,
Şi mă scol flămând

S-a dus noaptea. Ceaţa
Zboară de pe gene:
- Servus, Diogene!
- Bună dimineaţa!

Davai zemliu

Vin cazacii, car' cu sacii
de-a-ndaratelea ca racii
suduind pe deşelate 
ce le-au pus muscalii-n spate:
a.g.-uri şi kalaşnikov
pentru ţarul lor, smirnov
ca să fure adunate
de la nistru şapte sate
până nu e prea târziu: 
asta fac de când se ştiu!
Lasă hanul atamanul
i-a făcut cu ochiul banul:
rublele promise, solda
să calce-n Moldova holda
gospodarilor, ograda
pentru zvezda şi nagrada;
mercenari cu bani străini
ce scot repede pistolul
cum sunt câinii de haini
dacă nu le dai obolul

dar să nu uite ei, veneticii
că şi nomazii şi toţi „tăticii”
ce-au luat altora pământul
i-a bătut Domnul, i-a bătut vântul
până şi-au aflat mormântul
spulberaţi în zări năuce
n-au nici azi la cap o cruce!
Nici amintire, nici lumânare
bogdaproste pentru uitare!
Totul e simplu ca un totem
osânda le vine dintr-un blestem

Vin cazacii, car' cu sacii
de-a-ndaratelea ca racii
numai ură şi venin
dar cu faţa spre kremlin



Domnul în togă verzuie

Domnul acela în togă verzuie
I-au spus contemporanii că nu e
Că nu a fost, că nu va fi
Decât un mod suav de a privi
Privirile indiferente
Din sufletele transparente
Şi să le-arate fiecărui,
Când eu mă nărui şi tu te nărui

Domnul acela în togă verzuie
E singurul din ei care nu e
În lumea aceasta figură de ceară
Fiindc-a ieşit de mult în afară
Cu acte, bagaje şi plin de mister
Un domn decupat întreg în eter
Pe care zadarnic îl cauţi la fisc:
Domnul acela de mult e un pisc!

Himere

Himere noaptea mă aşteaptă
Că mi-e teamă să mă-ndrept spre pat
Dac-aş putea sări această treaptă
A morţii aparente, vinovat,

Aş lucra de astăzi pentru mâine
Câte datorii am eu curente
Ca un somnambul pentru o pâine
Avocat al părţii recurente

Dar plonjează lumea-n întuneric
Volens-nolens eu mă voi supune
Aşteptând să-mi treacă pe generic
Strigoi cu feţe de cărbune

Şi totuşi mi se pare că-i cunosc
Îmi taie somnul şi mă asaltează
Arome vagi cu iz latent de mosc
În noaptea vieţii mele trează

Scherzo

Tăia-ţi-aş nasul mă' Tase
Adriatica nu-i de vânzare
Nu chemi ciuvica la parastase
Şi pui orchestra să cânte tare



Ce să fac? La dus-întors
Cercul musai e rotund
Torci ce ţi-a rămas de tors
Şi p-ormă zici: Hai să ne dăm la fund?

Un argou e un argou
Plin de legi şi paragrafe
Cassanova la tangou,
Nu dădea autografe

Ce-o să faci tu, dacă mâine:
O să spui cu tot firescu':
- Alunecai pe-o scârnă de câine;
De vină e tot Băsescu?!

Febra lumii

Zace lumea, face febră
Eu mi-am pus un termometru,
Pălăria mea de fetru
Şi-o carte veche de algebră

La algebră n-am fost bun
Viaţa nu intră-n formule
Când nu le digeri, nici nu le
Recunoşti, nimic nu spun;

La ce bun dar, pălăria
Când dovleacul s-a stricat?
Câţi călări călări ea,
Făceai un oraş şi-un sat

Ăsta-i doar un subterfugiu
Fiindcă n-are să-mi ajute
Iluzoriu vreun refugiu
Şi nici dragostea de ciute

Zace lumea, e bolnavă
Nu-mi cătaţi mie pricină
Când e maladia gravă,
Nu e medicul de vină!

Insula

Această insulă în care
Mă simt ca peştele în apă
O crede lumea drept atrapă
Dar se înşeală fiecare

E oaza mea de disconfort



Ce mă proteguie de lume
Cu ziduri mari făcute-anume
Precum popasul într-un port

Incognito ca lujerul de mosc
Adorm cu stele căpătâi
Şi când mă scol, întâi şi-ntâi
Mă dedublez, că nu mă recunosc

Ajuns la ţărm c-un ultim val
Într-o frumoasă condamnare
Nu-mi mai doresc nici o schimbare,
Ca-ntr-un tablou de Rosenthal

Şi nu m-a lepădat curajul
Imaginându-mă nabab,
Pipând solemn sub baobab
Şi admirându-mi tatuajul

Departe stresuri citadine
Mă simt mai bine ca o loază
Căzut stăpân pe nu'ş ce oază
Şi tare încântat de sine!

E-atâta linişte şi pace
C-o aud cum ţiuie-n urechi
Şi mă gândesc la un dicton mai vechi
Gravat în mine ca-ntr-o carapace

N-are preţ asemeni echilibru
De parcă m-am născut a doua oară
În toamna vieţii-o altă primăvară
Urcă-n maluri, apele pe Tibru

Alţii cred că poate-am fost depus
Ca sediment de râurile vieţii
Şi măcar de-ar înţelege bieţii
Că steaua mea pe boltă, n-a apus

Războaie, greve, altele mai grave
Trec pe de lături, nu mă mai ating
Şi observ alăturea de ring
Cum cântă lumea (şi cui cântă):  - Ave!

Trăim o curbă subversivă
Pe care singuri plantăm mine
Şi cine-atunci să ne submine
Prostia noastră agresivă?

Această insulă în care
Mă simt ca peştele în apă
Mi-e şi acvariu şi, supapă



La orişice intoxicare!

Reţetă de succes

Fabricăm vedete la comandă
Muzica uşoară e la modă
Că dacă iese o zurlie pe verandă,
Nu se-ntoarce făr-a scri o odă

Când are-un microfon la îndemână
Urlă parcă şi-a ieşit din minţi
De mai multe ori pe săptămână
Iar tu taci, te uiţi în sus şi strângi din dinţi

Cântă o iubire disperată
Şi îşi saltă fusta tot mai sus
Că te-ar face praf la o serată,
La care dacă, soarta te-ar fi dus

Şi nu vine nimeni s-o înhaţe
Că cere de la toţi, numai atât:
S-o strângă şi pe cineva-n braţe,
Că-ţi vine s-o strângi tu. Însă de gât!

Momentino

Sâmbătă după amiază
iarăşi nu ştiu ce să fac
parcă dorm cu mintea treză
şi mă tot trezesc buimac

am ce am eu împotrivă
singur contra lumii-ntregi:
dacă semeni, nu culegi
dacă vrei, nu poţi s-alegi
toată lumea în derivă
fără bărci, fără colac
eu dacă nu lucru, zac!

Dar nimic nu merge strună
nici o rună de arvună,
nici răbdarea nu se-ndură
să m-aplece spre lectură;
ala, bala, portocala
e mai rău ca în zicala:
trândăvia mea de soi
mă scufundă în nevoi;

Tot ce fac, e fără haz
că nu văd nici un macaz,



nici cum aş putea s-o-ntorc
firul meu tihnit să-mi torc
că nimic nu-mi intră-n voie
sunt mai rău decât nea Goe
juniorul senior
fără lână pe fuior
doar eu n-am la lucru, spor!

Gânduri, gânduri de pribeag
trec aşa prin mine, vag
şi se duc, se duc, se duc
o armată de cocori
după câte-un somn caduc
care parcă l-am furat
cu chirie într-un pat
că o altfel de chirie,
bate-n tâmplă: poezie!

Dragul meu

Dragul meu, dezagreabil
Îmie să-ţi dau o veste proastă:
Dacă vrei un dirijabil
Trebuie să ai nevastă!

Şi nu pentru testament
Deşi are importanţă
Fiindcă fără postament
Nu mai ai nici o prestanţă;

Şi dac-o fi să se întâmple
Crăpături pe partea stângă
Şi să-ţi bată moartea-n tâmple,
Are cine să te plângă

Certificatele de geniu
Nu mai elimină prostia
Nici te cheamă Eugeniu,
Pe cât ştiu, nici Irimia

Când alergi, să mergi la pas
Când te culci, să cauţi nordul
Ca un ac de la compas,
Care jinduie fiordul

Auzi, cântă ciocârlia
Bine că nu cântă cucul;
La un cot al gârlii, ea
Învăţă pe ceilalţi trucul

Cea mai bună din metode,



Este să nu ai niciuna
Pălăria de custode,
Cade când răsare luna

Noaptea asta pe plantaţii 
Nu va fi nimeni de pază
Vin sirene şi fac graţii,
Peşti exotici şi dansează

Nu te mai mişca pe scaun
Ăsta nu e ring de dans
Cronometrul nu e claun,
Şi pe tine nu te cheamă Hans!

O licoare absolută
Îţi va lua toată puterea:
E destulsă bei o sută 
Grame zilnic, ca să-ţi pierzi averea

La dans, un domn în redingotă
Avea cu el o parteneră
Frumoasă şi deşteaptă ca o botă
Dar niţel mai rea ca o panteră

Jocul de picioare dragul meu
La un boxer este firesc
Şi la amândoi, mai greu
Dacă nu se mai opresc

Noroc că de la pupitru
Li s-a aruncat ştergarul
Unul gras şi chel, arbitrul,
Se făcuse alb ca varul

Ne place jocul

Că e pace sau război
Cântă-ni-se din cimpoi
Şi din flaute străine
Să jucăm cum e mai bine

Că la asta suntem meşteri
De când am ieşit din peşteri;
Ni se câtă din Bizanţ?
Ne pornim cu toţi la danţ;

Am dansat şi cazacioc
Şi nu ne-am oprit deloc
Până n-a tăcut orchestra
Astăzi ni se cântă: Extra,



Nato şi Comunitate
Bine e să ştii de toate:
Învăţarăm rock-and-roll-ul
Să ne cadă bine rolul

Cântă fanii, cântă fanţii
Lăcrimează sicofanţii
Cad regii, cad elefanţii
După cum le e norocul
Că nouă ne place jocul!

Fiecare mim

Această briză ce mângâie
Păduri de fragedă răcoare
Şi telegarii fără frâie
Zburdând ca razele de soare,

De unde vine? Ce ţinut
va mai străbate? Ce mister
În gheara lui ne-ar fi ţinut
Prizonieri în falanster?

Când nu ştii alfabetul got
Şi nici cui aparţine potul,
Mai bine pierzi un caşalot
Ce se dă dragostei cu totul

Dar caşalotu-n sinea lui
Schimbând onoarea cu ofensa
N-ar fi putut şi dumnealui
Să nu accepte recompensa?!

Aceasta e vedeţi, dilema
Din care nu puteţi ieşi
Iar dintre toate ceea ce m-a
Pus pe gânduri, mai e şi,

Eroarea ca un cerc sublim
Sau chiar parabola cu mărul
Din care fiecare mim
Ar vrea să afle adevărul

Debarcarea aliatului

Pietre, pietre fără i
Dacă nu ştiai, să ştii
Când ţi s-a umplut paharul
Vrei nu vrei, îţi iei samarul
Fără ei şi fără iele



Şi le faci la toţi bezele;
Fără iele, fără ii
Şi te duci oriunde-oi şti
Dacă ei nu au nevoie
La ce bun să mai ceri voie?
Nici nuvelă, nici roman
Doar aşa un paravan,
Apartid sau apatrid
Şi să dai cu capu-n zid?
Dacă lumea spune: du-te,
Coborârea e mai iute

De-o vreme

M-aşez mai greu de-o vreme în fotoliu
De parcă joc un rol plin de prestanţă
În faţa unui juriu în instanţă
Şi când mă scol, mi-ar trebui un troliu

Pensionar şi fără portofoliu
Îşi iau din trup puterile vacanţă
Şi mor de ciudă pentru câte-o stanţă
pe care-o pierd. De parc-aş purta doliu

Copil fiind, visam un patrimoniu
Cu umerii de trese şi galoane
Stăpân peste domenii, galioane
Azi mă trezesc cu săruri de amoniu;
Periplu drag cu-atâtea auspicii:
Când pleci la drum, să nu visezi delicii!

O floare la butonieră

Toată lumea vrea lumină
Noi ne batem pentru întuneric
Cum să vină, cine e de vină
Dacă eşti aşa choleric?!

Tu ţii cu unii pentru carieră,
Eu nu ţin cu nimeni dacă-mi place
Pentru o floare la butonieră,
Nici un partid n-are ce-mi face!

Taie strada omul cu chitara,
Alţii taie numai fleici
Oricum ai răsturna în viaţă scara,
Peste tot sunt caţaveici!

Merge tenorul bombănind, la pas
Fiecare-ar vrea o buca' de os



Pentru o notă falsă la contrabas,
Ţi se dă în cap, fără folos

Viaţa-i dură. Şi durează
ca oflacără. Atât
Nu fugi când vezi o piază
Căşi noi am stat altora, în gât!

Ziuă lungă, zi-o scurtă
N-avem vreme de pierdut
Ni se-opreşte traiu-n burtă,
Între rebus şi rebut

Că de când aştept să vină
O vedetă pe generic
Toată lumea vrea lumină, 
Noi ne batem pentru întuneric

Hurdubaia

Dacă n-ai ser în seringă
Nu mai poţi să faci injecţii
Şi cu teama de infecţii,
Suie Karl într-o carlingă

Că de sus, ce avantaj:
Vede-se lumea mai mică
Dar să nu pui în picaj
Hurdubaia, că se strică,

Intri-n casă prin tavan
Care poa' să se dărâme
Te adună din fărâme
Şi te-aşează pe divan

Dar să fii atent că multe
Ar putea să ţi se tragă
Dintr-o şagă sau vreo şpagă,
Ori motive mai oculte;

Nu te duce nicăieri
Stai mai bine la fereastră
Să nu-ţi cadă-n cap vreo glastră
Să se spargă, să ai neplăceri

Viaţă uşoară

Sunt sătul de tras la rame
Şi ofer un loc la schimb
Amatorul pentru blam, e



Aureolat de-un „nimb”

Vreau relaţii mai subtile
Să-mi duc traiul în huzur
S-ajung dacă mai am zile,
Şi pe Coata de Azur

Vreau şi eu ceva protecţii
Dacă nu se vând la chil
Fiindcă vara arhitecţii,
Se retrag la Guayaquil

Vreau un loc mai la căldură
Şi să nu mă bată vântul
Cu muieţi posmagii-n gură
Că m-a părăsit a-vântul

Fără muncă voluntară
Nici de frică, nici de voie
Că de golul din cămară,
E sătul şi tata Noe

Facă alţii sacrificii
Nici lozinci nu vreau să strig
Fiindc-am ars la toţi indicii
Combustibilul, de frig

Dar mi-e teamă de sirene
Dimineţile când sparg
În lagune pe carene
Faţa apelor în larg

Trista lumii sarabandă

Se-adună iar 7 plus 1
Care nu pot să dea 8
Greii lumii vin cu tunu'
Că cireşele s-au copt

Nu-i mai lasă pregetul
Cum dă toamna rod în poame
Arătând cu degetul
Unde-n lume va fi foame,

Care stat se-mparte-n două
Sânge cât, pentru tribut?
Corbii lumii scot iar ouă
Cu venin de împrumut

Trista lumii sarabandă
Melodia e mai veche



Un război de contrabandă
E o floare la ureche

Şi se-arată plini de râvnă
Nimeni n-are ce le face:
Cu cât au mai multă ţâfnă,
Vorbesc  mai mult despre pace!

Bate vânt

Bate vânt, vântură ciorbe
Şi se fac piftie fapte
Judec oamenii pe vorbe
Şi iaurtul după lapte

Că e nouă partitura
Dar orchestra cântă fals
Şi iar dăm cu munţi de-a dura:
Nici în sârbă, nici în vals

Curge apa dedesubt
Şi pătrunde în decor
Nu mai sunt pisici de rupt
Şi nici praguri de picior

vorbe, vorbe

spulberate vise fumul
evadări pe unde nu-s
altceva decât un cumul
de cuvinte la apus

lacrimi false, jurăminte
la-ndemâna orişicui
se bat oameni pe cuvinte
spre folosul nimănui

vorbe nasc şi mor din colburi
sub hlamida nopţii strânse
apele crescând din volburi
şi pe mal, mirese plânse

Vise, vise

De câte ori nu m-am sculat târziu
Convins că cineva mă strigă
Şi supărat că toate mă intrigă
Am adormit la loc fără să ştiu



Şi am visat şi chiar văzut ades
Misteruri care se destramă
Cum zboar-aievea scamă după scamă
Vrăjite pânze care-n somn se ţes

Şi m-am trezit în zori cu ele-n minte
Imagini doar fugare mai păstrând
Şi limpede acelaşi ultim gând
Pentru care nu găsesc cuvinte

O altă lume după legi aparte
Cu vagi reflexe ce compun castele
Din care n-aş fi vrut să plec. Şi ele
Destănuie-se fiecare-n parte

Cu lucruri ce le ştii. De unde oare?
Cu undele luminii străvezie
Venind din ceruri diafane. Şi e
Inutilă orice întrebare

o altă lume dincolo de noi
Cu ape ca o pânză translucidă
Că mintea ne rămâne tot lucidă
Din care nu poţi lua nici un altoi

Şi-aştepţi cu teamă noaptea următoare
Explorator al visurilor albe
Din câte strângi buchetele în salbe
Să te-ntorci trezindu-te, cu-o floare!

În fiecare zi

Când trece ziua fără nici un rod
Mă simt ca alter-ego eşuând
Mă judec aspru, niciodată blând
De parcă m-am născut schilod

Infirmitatea derizoriu
Deşi e pasageră, mă irită
De parcă-mi atentează la o pită
La care-aş avea dreptul, iluzoriu

Şi totuşi zile-ntregi în care-alerg
După-ale gurii, fără nici un spor
O piesă cunoscută c-un decor
Pe care-l face ţăndări, un iceberg

E timpul care macină absurd
Precum rugina fără milă fieru'
Că-mi explica şi domnul Calinderu
Când plouă tare, e niţel cam surd



Am dat din cap, avea dreptatea lui
Dar mă ţinea de haină să nu plec
Că are treabă vizavi la cec,
Să dea un telefon şi, n-avea cui

O nouă zi, un nou asalt
Ce-a rămas din fostele averi
Umbra şi ambiţiile de ieri
Că plafonul nu e mai înalt!

Insomnie

Adormit şi, după zece
Noaptea se transferă greu
Când să vină, când să plece,
Somnul ca un panaceu?

Stau atunci şi-mi trec prin faţă
Oştile perechi, perechi
Până-mi ţiuie-n urechi
Greierii de dimineaţă

Că de linişte se tem
Să mai latre chiar şi câinii
Ghemul vieţii, un totem
Ca misterul greu al pâinii

Ce să fac? Reprize scurte
Nici tu lucru, nici repaos
Ignorat cum un iaurt, e
Între mese ca adaos

Înc-o noapte, şi-ncă-o zi
Curg mărgelele pe aţă
Din vocabula a fi
Câte mai avem în faţă

Furtună

Bate vântul de răsună
Tabla goală de pe case
Noapte neagră fără lună,
Când îţi intră spaima-n oase

Ce viteji, ce Făt Frumos
Se-ntreceau în buzdugane
Şi-ntorceau lumea pe dos?
Eu mă tem de uragane:



Că stihia-mi stă la uşă
Şi mi-e teamă să n-o isc
Imprudent ca pe-o mătuşă
Căutată de la fisc

Tremurând în aşternut
Cu parola: Vai de mine
Şi c-un sentiment acut,
Simt că nu miroase-a bine!

Nici sugestia n-ajută
Cum ai cade-ntr-o atrapă:
Toată casa ca o plută,
Leagănă-se ca pe apă

Dar încet furtuna scade
Şi-mi revine iar curajul
Evadat din acolade
Cât m-a zgâlţâit tangajul

Uf, ce bine că s-a dus
Cine ştie ce paragini
Mai frământă la apus
Vânturile, alte pagini!

Totul e o curgere

Trece timpul fără spor
Zilnic mai sărac în zestre
Loviturile, maiestre
Nu sunt la-ndemâna tuturor 

Cum s-ajungi la bunăstare
Când pui lipsă peste lipsă
Şi povara pe cel mic, să
Nu iasă din ascultare?!

Ce folos că ai o floare
Dacă n-ai butonieră
Cum să faci tu carieră,
Dacă stai cu ochii-n soare?

Lipsă ici, lipsă acolo
Că tot schimbi una cu alta
Dacă n-are peşte balta,
Daţi-mi scripca lui Apollo

Nici altiţe, nici alteţe
Umblă canguri după ranguri
Şi când ies din ganguri granguri,
Se opresc şi-şi dau bineţe



La nevoie, nu ai voie
Să te plângi că o duci greu
Dacă nici un cimpanzeu
Nu-l cunoaşte pe nea Goe

Şi nici legea nu permite
Nimic fără aprobare
Că-i mai  bine, la rigoare
Să n-ai foc de pus sub plite,

Să n-ai oala ta de ciorbă
Că motivele sunt varii
Şi când chemi de la avarii,
Fără bani, nu scot o vorbă

Şi cu toate astea, totuşi
Domnii noştri tot prosperă
Lăcomia de panteră
Nu e un buchet cu lotuşi

Lumea noastră se adapă
Din mai multe legi deodată
Pentru care viaţa toată,
La un semn, curge pe apă
 
Ne-aţi făcut viaţa fărâme:
Nimeni nu ne ocroteşte!
Unii merg să cate râme,
Alţii, merg să dea la peşte

Nimeni nu ne dă dreptate
Ce-am furat, am furat singuri
Chiar şi corzile de ringuri
Şi râvnim la echitate

Şi atunci mă-ntorc şi zic:
N-ai prinţip, n-ai nici morală
Că ce-am învăţat la şcoală
A rămas un mizilic!

Onor sonet
                lui Ovidiu Constantinescu

Te văd maestru, prof la vreo catedră
Dând sfaturi la nevârstnici să urmeze
Chemări înaripate de simeze
Ori să iubească-n taină câte-o Fedră

Dar libertinii nu ştiu de asceze
Eu n-am la poliedru, poliedră



Iar mulţumirea pentru un aed ră-
mâne doar cât ştie să vibreze

Şi, cum să mai iubească ei sonetul
Când ţi l-ai asumat ca integrală?
Mă uit la apa ploii cum le spală
statuile. Şi-mi vine să plâng, bietul
Că scot batista şi le şterg în pripă
Terorizat să nu facă vreo gripă

Întâlnirea

Gară liniştită îndeajuns
Grevă. Călătorii sunt mai rari
Un muşchetar cu muşchii tari
Cu golul din privire, m-a pătruns

Parcă i-am văzut undeva mutra
Pe-afişele-alea pentru recompensă
Licheaua dedulcită la ofensă,
Se admira într-o oglindă, cutra

- Vreau să fumez. Cinsteşte-mă c-un kent
Ni fi zgârcit, adaugă şi-o bere
Că-ţi dau eu banii înapoi, mă' vere
Când o să mă întorc din orient

Am rămas de vigilenţă treaz
I se zbătea a teamă ochiul stâng
C-am zis în sinea mea: - Sunt un nătâng
Dacă-l ascult, oricât ar fi de breaz!

- N-ai nimerit în ziua cea mai fastă
Scoate-ţi bine vata din urechi:
Cătuşele se poartă doar perechi
Te calcă până-n seară, o năpastă!

Grăbeşte-te cât mai atârnă
De tine să-ţi iei zborul într-oclipă
Fâlfâie din blânda ta aripă;
La ce bun, s-ajungi din nou la zbârnă?!

- Barosane, greu când n-ai lovele
Dar nu mă lupt cu oamenii subţiri
Că e plină lumea de fachiri
Adio. Salutare. Temenele!

Anunţă megafoanele un tren
Pentru care-mi iau şi eu bilet
Muşchetarul s-a-ncuiat într-un closet
Şi eu m-apuc să scriu primul catren



Linia vieţii

Dacă tot ce spun, se ştie
Dacă tot ce scriu, s-a scris
Ce mi-ar mai rămâne mie
Ca să nu mor de plictis?

Dacă tot ce fac, un altul
După mine va mai face
Cum să mă gătesc de saltul
Dincolo de carapace?

Că ea, linia există
Până unde pot s-ajung;
N-o văd veselă sau tristă
Şi nici drumul: scurt sau lung

Avantaj sau handicap?
Mi s-a dat un rol? Dar care?
Nestemate, câte-ncap
Într-un car, mărgăritare?

Dac-ajung sau eşuez,
Dacă nici nu plec la drum
Lângă digul din Suez
Toţi am plâns, unde şezum

Poate nimeni nu mă crede
Dacă lămuresc misterul
Că-ntr-o lacrimă se vede,
Foarte lămurit tot cerul

Dar ea, linia – eu pot
Să o mut: mai sus, mai jos?
Niciodată un complot
Nu mi-a fost mai de folos!

Poate am de dus în cârcă
O povară. Ori de mână
Vreun nevăzător. Ce hârcă
Mi s-ar vrea din nou stăpână?

Toate astea şi mai multe
Noaptea liniştea mi-o fură
Că puterile oculte
Se întorc unde mai fură

Văduvit de somn, cu ele
Îndelung stau la taifas
Şi cer ajutor la stele,



Să mă scoată din impas

Este ea, bătută-n cuie?
Pot să-mi joc eu singur, cartea?
Că dilema vieţii nu e
Clipa când te prinde moartea

Ea-i doar trecere şi-atât
Dintr-o lume în cealaltă
Zboru-i zbor, aşa încât
Să prinzi treapta ei înaltă!

La doi paşi

La doi paşi de noi, de fiecare
Un izvor ascuns de apă vie
Şi din care nopţile învie
Zânele ascunse-n câte-o floare

Peste patru, ora jumătate
Urcă dealul zorilor mai greu
Aşa cum o furnică-şi duce-n spate
Traiul ca un bob de minereu

Jur împrejur înconjurat de frig
Ghemuit sub pături, e mai cald
Mantia speranţei ca un fald,
Mai presus de orişice câştig!

Îmi spun atunci că de nimic nu-mi pasă
Că am de toate şi, că joc la bursă
Că speculez orice cădere-n cursă
Şi viaţa pentru toţi, este frumoasă

Corabia, o coajă doar de nucă
Pe marea aceasta în spume
Orbeşte ne poartă prin lume
Şi, nu ştim unde-o să ne ducă

Am pierdut pe drum ruşinea

Nu cerifica valori
Nici valori certificate
Dacă nu ştii, Sarazate
Iubea care fel de flori

Floricele de porumb
Care nu plac la porumbe
Că piticul face tumbe
Pe-o băncuţă sau un bumb



Nu privi maimuţa-n faţă
Ca să nu-ţi întoarcă dosul
Că nu eşti tu Făt frumosul
Şi nici dânsa, o paiaţă;

Dânsa e o miss pe care
O vei vede mâine nudă
În gazeta-aia zăludă,
Fără falsa ei pudoare

Şi va ţine răsfirată
Palma cu degete şuie
Unde vrei să vezi ce nu e
Altceva, decât o pată

Ce mai tura, ce mai vura
Am pierdut pe drum ruşinea
Când plecară ruşii, ne-a 
Rămas goală bătătura

Retro

Cincisprezece minute la patru
Mişcare într-un spaţiu gol
O partitură în fa bemol
Şi-atâtea amintiri din teatru

Pe pian o fugă de Bach
O mănuşă  cu parfum discret,
Romanţe cu apusuri violet
În târgul acesta valah

O viaţă prin care-am mai fost
De care nu ştiu ce-mi aduce-aminte
Cuvinte, cuvinte, cuvinte
Care astăzi nu-şi mai află rost

Două drumuri

Drumul acesta e cel mai uşor
fiindcă merge numai la vale
şi-i culege pe cei mai mulţi dintre noi,
care nu mai vor să se întoarcă din cale

Celălat ne face în ciudă:
ţine morţiş numai să urce
pripoare şi poteci necălcate
şi să ne încurce



Dezbaterea ţine din preistorie
şi nu s-a terminat nici acum
când am uitat de unde am plecat:
totul e acoperit de vorbe şi fum

Unul pătrunde mereu mai adânc,
altul năzuieşte tot mai sus
pe unul a coborât o noapte perpetuă
pe celălalt, soarele încă nu a apus

Celor mai mulţi ajunge să le pară rău
că pornind de la un lucru firesc
seminţele de neghină se aleg atât de greu,
dar numai primele rodesc!

Week-end prelungit

Solitar, am  zece zile-n faţă
Hrănesc căţei, pisici, găini, godaci
Alerg ca un patinator pe gheaţă
Să smulg din vie, lotul de araci

Mă scol devreme-n orice dimineaţă 
Şi dacă vrei pe toate să le-mpaci
Din tot ce ţi se-ntâmplă, tragi povaţă
Să nu te-atingă soarta c-un gârbaci

Muşte, ţânţari, sudoarea şi căldura
Pentru rachiu de zor strâng corcoduşe
Dezinfectez coteţul de căpuşe
Şi singur fiind, nu mi se-aude gura;
Doar seara când îmi pun capul pe pernă
Accept zădărnicia ca eternă!

Poluăm universul

Miros albastru de benzină
Stirigie şi azot
Pâine pe cartelă la chenzină
Hamul vieţii s-a strâmtat de tot

Fosfaţi, cianuri şi dinamită
E plină lumea de explozii
Că fac şi şoarecii otită
Şi-apoi le cade vârful cozii

Cărbune, dioxină, decibeli
Unii pasc sintetice
Un'te mişti, dai numai de tembeli
Traiul ni s-a rupt de petice



Şi-aş putea să-nşirui pân-la anul
Viciile care se ţin lanţ
Cum învârte dracul banul,
lumea. De se-aude în Bizanţ!

Unul cu scrisul, unul cu ştersul
Fluturi şi harapnice
Poluăm universul,
Cu gânduri netrebnice!

Rom şi ţigări pentru domnul Columb

Absurd e scenariul, actorii la fel
Doar timpul pe care-l trăim e normal
Cine aleargă pe umeri c-un cal
De-acas'la serviciu, face exces de zel

Ne suflă-n dovleacuri o briză
Toate se-ntâmplă-ntr-un cadru fertil
Orice coş de gunoi e plin cu trotil:
Cine-şi-aprinde-o ţigară,'l-aşteaptă-o surpriză

Problematica noastră e nouă
Dar nimeni n-o poate aduce la zi
De-aceea ne merge atât de rău şi,
Trebuie ruptă pisica în două

Cine pierde-un partid, îşi face un altul
Naivii plătesc doar cotizaţii
Cuvântul speranţă se vinde în raţii
Dar pân-atunci, să repare asfaltul

Juraţii se jură că spun adevărul
Minciuna obţine certificate
Şi etichete pe care scrie: Dreptate
Doar păgubiţilor, le cade părul

Problemele sunt însă foarte vechi
Şi chiar pe planetă suntem diferiţi
Un domn preşedinte va scri: Referiţi,
De ce nu treceţi la regim de curechi?

Ce se mai fură? Un chioşc de ziare,
Nu poţi să schimbi nimica şerife
Păsări de noapte-afişează tarife
Şi se vând la naivi, ca fecioare

Pe străzi marinari în derivă,
Piticii încalţă ghete de plumb
Cer rom şi ţigări pentru domnul Columb,



Scotocind cartierul după vreo divă

Dar nu e asta singura pacoste
Eu de mult nu-mi mai sunt de folos
Pentru care trag orice ponos
Noaptea când dorm, mă visez staroste

Tâmplele şi părul nins

E târziu. Mă scol la trei
Insomnia fără leac
Boala mea, cojocul ei
Încă nu i-am găsit leac

Linişte şi întuneric
La un trai de somnambul
Nici bătrânul rege Erick,
Nu avea un preambul

Ţara de mi-ar sta în cârcă
Mari probleme la soroace
La cotigă o catârcă
Trage, că n-are ce face

Detest punga cu pastile
Rabdă omul şi îndură
Domnii doctori care mi le,
Recomandă cu căldură

De pe când eram copil
Orice lucru-avea un rost
Necesar sau inutil
Spui prezent şi, treci în post

Floarea, mugurele, pomul
Fiecare-şi face cursa
Pace sau războaie, omul
Pentru pâine, sânge curs-a

Dar nu pun eu rămăşag
Pe ce mi se pare mie
Senectutea, un toiag
Şi-un apus lipsit de măreţie

Noapte albă într-adins
Bătrâneţe prematură
Tâmplele şi părul nins,
Frigul morţii îl îndură

Când vine frigul



Mă acuză lumea de rebel
Vorbăria doar îngroaşă fumul
Înfrângeri sau victorii cât acumul
Mi-am provocat destinul la duel!

Duel aparte şi cu alte legi
Mai anonim decât toţi anonimii
Eu n-am trecut prin viaţă cum trec mimii
De sărbători prin bâlciuri, sau câşlegi

Dar vine frigul, simţi fiorul
Când ceasul bate tot mai greu
Iar pentr-un bob de minereu
Amanetezi şi viitorul

Pâlpâie lumina la fereşti
Îmbătrâneşte fibra, chit
Că dai cu târnăcopu-n andezit
Surâzând atunci când te speteşti

Poveste banală

Ziua-ntregă
ea, beteagă
strânge pleavă
şi gâlceavă
fără niciun 
bob zăbavă;
că albeşte
dând la peşte
ochii peste cap,
fireşte

Gospodarul
cu tot harul
îi oferă, 
ea digeră,
viaţa lui
că nimănui
dacă-i iese
n-o să-i pese,
pe o pernă
într-un pat,
sufletul
anticipat

Ceartă, îmăpcare

Mai trece ziua şi cu câte-o ceartă



Că altminteri viaţa n-are şarm
Cum intri-n iarnă cu fereastra spartă,
Sau mergi la tribunal dus de-un jandarm

Şi vorbeşti când trebuie să taci
Şi spui numai cuvinte care dor
C-atunci când vine vremea să te-mpaci,
Dai înapoi şi, nu-ţi vine uşor

Baţi din picior deşi nu ai dreptate
Iar celălalt ridică tonul
Că faţă-n faţă stau două armate
Şi Cezar trece Rubiconul

Care pe care,-o luptă fără miză
Ca doi copii pentr-un minor pretext
Că de spuneai de la-nceput: - Remiză!
Te degajai din orişice context

Simţi cum îţi fierbe sângele în tâmple
Oglinda minţii face valuri-valuri
Cupa răbdării-i gata să se umple
Şi tot mai mult de-ndepărtezi de maluri

Dar cel mai mult din toate-i un îndemn,
Un fel de piază care strică, strică
Destul să facă dracul doar un semn
Şi-oştirea lui, în suliţi te ridică

Aşa dispare tihna-ntr-un cămin
Din măduvă, din oase, cartilagii
Furtunile născute din senin,
Duc foarte des la naufragii

Mă-nchid ca-ntr-o redută

Iarăşi fug lume de tine,
Că şi somnul e un sport
Şi mă-nchid ca într-un cort
Neştiut de orişicine

Închid ochii, trag cortina
Te ignor şi mă ignori:
Până dincolo de nori
Ţi-a crescut trufaşă, vina

Te înfrunt şi te sfidez
Pentru câtă nedreptate
Laşi în urma ta cu toate,
C-ai avut şi tu un crez



O fi ea-n miniatură,
O fi pe altă planetă,
Dar e lumea mea concretă
Şi pe care nimeni nu mi-o fură!

Sting lumina şi visez
Lumea cum îmi place mie
Dar reală şi mai vie:
Şi cu coajă şi cu miez!

Idealuri,vorbe sparte
Munţi de ofilite flori
Plânsul nopţii în viori
Ce se-aude de departe

Tu cobori şi tu ridici
Dorul după-o biruinţă
Care-aduce suferinţă
De când ştiu, doar celor mici

Doar baloane colorate
Şi la care nu ajunge
Omul cu mâinile ciunge
Retezate de la coate

Mă închid ca-ntr-o redută
Şi supus la un asediu:
Ăsta-i cel mai bun remediu
Şi nu zeama de cucută!

Daţi-mi un răboj să-ncrest
Rezistenţa mea tenace
Că eu şi la dobitoace
Aflu fome de protest

N-am să scot în stradă gloata
Să răstoarne pe-ăi de sus
Ci eu tac, mă dau supus
Că sorocu-ntoarce roata

Geaba fluturi bogăţia
Ca un opiu la naivi
Şi când i-ai văzut captivi,
Închizi iute colivia;

Iată: goana spre putere
Face victime grămezi;
Cine nu-i ascultă pe aezi
S-a lipsit de orice mângâiere

Mincinosul tău festin
E doar forfotă măruntă:



Numai cine te înfruntă,
Are parte de destin!

Tu faci legea, tu faci jocul
Doar atât cât poţi să minţi
Şi pe cine scoţi din minţi,
Şi-a aprins în casă focul

Bâlciul tău e doar un vaer
Găunoasă, lozincardă
Doar o singură petardă
Poate să te-arunce-n aer!

Nu găseşti o minte mai lucidă
S-o înhami la carul tău
Unde orice nătărău,
Vrea iubirea s-o ucidă

Jos cu masca ipocrită
Mincinoasele criterii
Că recruţii serii, serii
Sorb din mierea-ţi otrăvită

Virtutea ta e doar un viciu
Deşertăciunea nu-i un pisc
Iar cântăreţii tăi din plisc
Seamănă cu cioclii din oficiu

Ce ştii tu despre valoare?
Ce înveţi tu despre zbor
Când fluturii se nasc şi mor,
Căutându-şi propria lor floare?!

Cine ştie tainic, ce resort
A deschis o trapă spre himere
Că iubitorul de avere,
Moare alergând după confort

Ce oferi, e doar momeală
Cine cade, nu se mai ridică
Anvergura ta e mică
Lume, plină de sminteală!

Ispita vine benevolă
Trezirea, poate mai târziu
Când, dacă mor, nu mai înviu
Acordurile de la barcarolă

Dacă vrei, putem semna un pact:
Eu te sfidez şi tu mă laşi în pace;
Există ac la orişice cojoace
Când ştim cât valorăm exact!



Vopseaua ta e numai de faţadă
Codoşii doar se caţără mai sus
Efectul parvenirii e indus
Şi bâlciul tău, o simplă mascaradă!

Că e sau nu e boala din născare
Nici unei scuze nu-i găsesc motiv
Mai bine ancorez figurativ,
În porturi de sidef imaginare

Poate  are, n-are relevanţă
Acelaşi neschimbat rămâne trucul
La fel cum altădată politrucul,
Conta doar după circumstanţă

Din Honolulu până la Oxford
Alte haine-aceeaşi strategie:
Cine-i chel, să poarte şi tichie
Din est în vest. Sau de la sud la nord

Somnul meu e numai un pretext
Mai limpede în care nişte trepte
se văd. Aşa că înţelept, e
Să nu mă scoateţi din context

Nu mă leg de vicii sociale
Nu reclam soluţiile extreme
Când numai adevărul peste vreme
De neclintit rămâne în anale

Natural sau doar contrafăcut
Somnul meu e numai un exil
Că ştii sau nu ştii adevărul, zi-l
În care mă ascund ca sub un scut

Suspin la câtă resemnare tristă
Drumurile, două, se bifurcă
Unul coboară-ntruna, cel'lalt urcă
Şi altele în plus, nu mai există!

Şi volens-nolens paşii-au să ne poarte
Până când deodată se-ntrerup -
De suflet unul, altul pentru trup
Spre viaţă unul, celălalt spre moarte

Privesc în jur la cei ce se frământă
În orizontul tău îngust
Calapodul tău e prea vetust:
Lume, recunoaşte-te înfrântă

Şi-mi propun acuma să închei



Diluţia îmi vine împotrivă
Concluzia e una: Ce derivă
Depărtează lumea de ahei?!

Zori de zi

Fuse trei, trecu de trei
Linişte de sus. Şi toate
Lucrurile-s împăcate,
Pe un neştiut temei

Fetele care mai rar
Veneau noaptea la culcare
Când le creşte burta mare,
Pleacă pe la dispensar

Şi cum piuie-n urechi
Echilibrul nopţii scurmă
Ţipetele care curmă
Starea lucrurilor vechi

Hămăie câinii şi latră
Zici că dau turcii de larmă
Sări din pat ca la alarmă
Că se stinge focu-n vatră

Câte-un hoţ noaptea târziu
Vrea să-ţi ia când mai apucă
Miezul tău uscat de nucă,
Ori vreo sticlă de rachiu

Dar goneşte ca gasconii
Că-l aleargă un dulău
Dacă-l prinde,-l muşcă rău
Şi-i confiscă pantalonii

Cei cu rondul lor de noapte
S-au dus şi ei să se culce
Fiindcă somnul e mai dulce
Numai între cinci şi şapte

Aş mai insista un pic
Doar atât ca să se ştie
Că-n procesul verbal scrie:
„În noaptea asta nu s-a întâmplat nimic!”

Lichele de vânzare

Nimeni n-are chef să mai muncească
Presa, doar o singură peltea



Că dac-o vei citi cu zel, te-a
Prins o tuse măgărească!

Oamenii, cinstiţi până la unu
Că după masă au treburi personale
Lor le iese sărăcia-n cale
Le lipseşte funia, săpunul

Guvernanţii trag de limbă
Clopotele-n zi de sărbătoare
Meschinăria pe la noi nu moare
Ne dăcu tifla. Şi se plimbă

Bogată ţară săracă
Ieri furau „ăia”, azi fură ”ăştia”
Că războiul dintre găşti, i-a
Învăţat pe cei mai mulţi, să tacă

Când ţin discursuri cu mirare
Îţi vine să le plângi de milă
Cine vrea lichele de prăsilă,
Să vină, că avem şi de vânzare!

Septembrie

Septembrie. Şi dacă
E plină încăperea
Cu manuscrise, mierea
Nu va mai fi opacă

Izvorul de putere
S-a distilat cu anii
Cum murmură castanii,
Eternele mistere

Se-adună pretendenţii
Pe statele de plată
De fiecare dată,
Cu noi şi noi pretenţii

Iar trântorii din stup
La fel, conservatori
Rămân în închisori
Şi tatuaţi pe trup

Tristeţile un râu
Îmaginar îşi poartă
Către o mare moartă
Cu maluri pân-la brâu;

Un nechezat străbate



Câmpia dinspre nord
Cu care în acord,
Pădurile cad toate

Unde cal şi călăreţ
Bântuie ca o himeră
Nopţi cu lună. Şi mai speră,
Locuri în letopiseţ

O lumină pal scânteie
Fosfor peştii din adânc
Şaua pusă la oblânc
Sub priviri de căi lactee;

Septembrie. În vamă
Butoaiele fierb mustul
Oh muritori, augustul
M-a zăvorât în cramă!

Târziu în întuneric
Cât nu e încă ziuă
Aştept o zână şi o,
Formulă pe generic

Cu aripi pentru zbor -
Elan şi catapută
Averea dintr-o sultă
Întoarce-se cu spor;

Adânc şi tulburat
Acelaşi sunt. Şi totuşi
Că riscurile potu-şi
Înnoadă ne-ncetat

Ca-ntr-o plutire

Treceam printr-o clădire
Părea necunoscută
Ca-ntr-o plutire mută
De albă nesfârşire

Un salt şi urma zborul
Ceilalţi rămaşi departe
Cum cineva împarte
Emoţii şi fiorul;

Desprins de pe pământ
Şi fără greutate
O împlinire-a toate
Din numai un avânt



Etapele parcurse
În zborul după voie
Cum cerul după ploi, e
Mereu plin de resurse

Adânc o rezonanţă
Plutea în jur. Cu toate
Că le ştiam pe toate
Cuprinse-ntr-o balanţă

Şi-o altă mulţumire
Curgea dintr-un întreg
Cum semăn şi culeg
În lege după fire

Cu-atâta liber frâu
Deşi n-aş fi dorit
Eu m-am trezit subit,
Pe malul unui râu,

Şi-acum când m-am întors
O undă de regret
S-a strecurat încet
În visul ce l-am tors,

Crâmpei după crâmpei
Aşa precum v-am spus
Şi zugrăvit mai sus:
Dincolo, oare ce-i?!

Nu mă bat cu cei trimişi

Bate, bate metronomul
Trece spaima prin irişi
Îngerii, de sus trimişi
Vin şi cercetează omul

Floarea albă de cireş
E unică în univers,
La armonia ei în vers,
Întotdeauna eu dau greş

Şi zarzărul fără cusur
Ar merita un monument
În orişicare ambient
De la laponi până-n Asur

O gâză sau un firicel de iarbă -
Deschide ochii, omule şi vezi:
Dumnezeu prezent e în livezi 
Şi-n mustul care-a prins să fiarbă!



Priveşte câte-n urma ta rămân,
La toate care te-nconjoară
Că nu-n zadar, odinioară
Peste toate, ai fost pus stăpân

Bogăţia nu e numai aur
Deasupra ei s-a înălţat iubirea
Şi nu poate să-nţeleagă firea
Cât valorează-acest tezaur!

Dă-mi Doamne, lacrimi să mă spăl
De toate câte mă întină
Dă-mi aripi pentru zbor către lumină
Pe ochii mei, apasă greu, un văl

Tu mi-ai dat viaţă. Tu mi-ai dat merinde
M-ai ferit de câte mă pândesc
Primejdiile lumii nefiresc
Iubirea mea spre Tine se aprinde

Deschide Doamne, ochii minţii mele
Să văd ce nu se vede: peste toate
Tronează o divină bunătate
Şi cad în hăuri lespezile grele

Ajută-mă atâta: să iubesc
După Tine, oamenii din jur
Şi Ţie, din  înaltul de azur
Să-Ţi placă felul meu copilăresc

Amatori de troc

Caut amatori de troc
Să nu mă mai prindă iarna
Fiindcă vedeţi, lenea iar n-a
Cumpărat lemne de foc

Dau şi iarnă. Şi speranţă
Şi dezamăgiri cât am,
Locul meu de tras la ham
Puse toate-ntr-o balanţă

Dau un whisky fără sodă
Că sunt gata să promit
Subiectul unui mit,
Care nu mai e la modă

Dar să nu mai vină gerul
Peste mine ca un bleg
Şi mă leg, să nu dezleg,



Nici mesajul, nici misterul;

Şi-am să plec în Patagonii
Ori cu voie, fără voie
Cum făcea cândva Ahoe,
Când îşi călărea bizonii

Şi-aş pleca aşa plângându-l
Spre-un reper mai tropical
Fără şa şi fără cal
Dacă vreţi, numai cu gândul,

Să mă-ntorc la primăvară
Sau chiar să rămân acolo
Dac-ar vrea să-mi dea Apollo,
Un arcuş pentru vioară

M-am luptat c-un întuneric
Care nu mi se cuvine;
Vreau din înălţimi alpine
Câte-un rebus să desferic

Cât aş fi eu de obtuz,
Când anunţul se repetă
La ce bun să mai fac chetă
Şi pe cine să acuz?!

Nu-mi mai fac deloc iluzii
Tot privind spre nu ştiu cine
Că suntem atâţia. Ci ne,
Programaţi pentru contuzii

Daţi-mi să scăpaţi de mine
Subterfugii sau iluzii
Când îşi pierd frunzele, duzii
Şi se regăsesc pe sine

Sau măcar un şut în spate
Cum se-ntâmplă cel mai des
Că dacă nu intru, yes
Cu aripile tăiate

Daţi-mi fiindcă vreau să-nchei
Un promis, un com-pro-miss
Că dughenele-au închis
Împrumutul de idei

Ca o jerbă de petarde

Focul meu interior
Pârjoleşte tot şiarde



Ca o jerbă de petarde
Şi de care mă-nfior

Şi când n-ai cu ce să-l stingi,
Geaba chemi pojarnicarii
Cărora insecte varii,
Nopţile le rod din chingi

Nici sifonul nu ajută
Că e apă din destul
Şi din ce mi-a rămas, restul
Nimeni nu se împrumută

S-a-ngrăşat o balerină
Care părăseşte scena
Şi-a vărsat lacrimi că Sena,
Creşte fără de pricină

Spectatorii slabi din fire
În procent unu din patru
Copleşesc şi-acuma teatrul
Cu reţete de slăbire

Ştiaţi că un mistreţ...

Dacă acuma sunt cinci grade
Înseamnă că mâine e joi
Şi metru-n lungime va scade
La partea lui dinapoi

Du-te la serviciu cu tramvaiul
Şi vei câştiga în greutate
Ce pierzi când te aleargă buhaiul,
Două ore şi jumătate

Oamenii trăiesc mai mult
Cu ochii-n ograda vecină
Şi dacă ţapul e adult,
Capra poartă întreaga vină

Ştiaţi că un mistreţ nu atacă
Vânătorul în blugi, pe tăcute
Dacă are mustaţă şi dacă,
O poartă din ce în ce mai iute?!

Domnul prefect ştie perfect
Că o conservă nu se conservă
Într-un frigider defect
Dacă serva n-are vervă

Priviţi la această cântăreaţă



Care iese la rampă în pauze
Şi aflaţi că ea face mătreaţă
Dacă nu primeşte aplauze

Avocaţii îşi aruncă
Doar lături în cap şi zer
E mai rău ca-ntr-o speluncă,
De subsol din cartier

De-asta nu merg la procese
Tot ce am, dau pe degeaba
Orice intrigă se ţese,
Numai ca să-ncurce treaba

Cine bate cuie, scoate
Alte cuie mai târziu
Că pingelele cu toate,
Schimbă-se în timp ce scriu

Dintre state câte-şi pun 
Semnătura pe tratate
Numai care se opun,
Veţi vedea, sunt sabotate

Ia o carte care-mparte
Oamenii în fel şi chip
Ca să vezi cum se desparte
În foneme arhetip

Şi vine timpul să închei
Făcând frumos o acoladă
Că n-avem răspuns în chei,
Cât avem într-o butadă

Cheile Bicazului de pildă
Nu seamănă cu ale Turzii
Şi cine are un lacăt i-l dă,
Celui care iubeşte mai mult s(t)urzii

Dragul meu rege 

Dragul meu rege Arnold
Cine ştie ce imbold
Poa' să-ţi vină dintr-odată
Ca furtuna din senin
Să faci curtea ta uitată
Şi să dezertezi de spleen

Nu Arnold, ci Leopold
Că de la soldat la sold
Prin noroaie şi războaie



Vitejia se înmoaie
Piere gloria regală
Şi câştig, nici o scofală

Fie unul, fie altul
Tot la fel sună asaltul
Cerem pace, pacea trece
Dacă hotărăşte soarta
Vine iar războiul rece
Şi intră-n luptă, consoarta

Consortul ridică tonul
Până intervine onu
Într-o intrigă acută
Domnul Tut şi doamna Tută
Se împung, se iau în corne
Hotărâţi să se răstoarne

Că ea poartă cuirasă
El îşi pune vizieră
Şi se luptă pe terasă
Ca un leu, ca o panteră
Şi când nu mai au ce face,
Amândoi vor cere pace

Caprele vedete

Mamuţii-au dispărut de mult
Gazelele cer iarbă din import
Că fac şi ele-n timpul liber sport
Cât ar fi sistemul de ocult

Caprele vedete, deseori
Nu mai pasc dacă n-au body-guarzi
Şi-n ţarcul lor de câţiva iarzi,
Înalţă coada la admiratori

Doar cocoşii se amuză
Ei îşi fac singuri programul
Şi cântă când vor ei epitalamul
Inspiraţi de cine ştie care muză

Am aflat ce toată lume ştie
Că cei ce leagă şi dezleagă pânza-n sat
les pe câmp cu caii la furat
Că azi avem democraţie

Că nici legea, nici norocul
Nu sunt bune de nimic
Dacă banul, vreau să zic
Nu-ţi deschide-n faţă locul



Mergem la vânătoare de sitari
Medaliile cinstei stau în cui
Că nu-s folositoare nimănui,
Plătim tributul de veleitari

Ne era mai bine la mai rău
Acum nu ne bine nici la bine
Învârte treaba dracul ştie cine
Şi facem de corvoadă la hârdău

Acestea fiind zise, închei
Un şirag de perle false
Cum apa vălurind la mal, se
Mulează pe coapsa unei femei

Mă răsucesc în pat şi nu mai dorm 
Ce să fac la ora trei din noapte?
Să-mi dau la nas cu cloroform
Sau să vânez închipuite şoapte?

Supărarea mă amuză

De-atâtea lucruri mă acuză
Prietenii concomitent
Că supărarea mă amuză
Şi am rămas benevolent,

Ca un bonom lipsit de toate
Facilităţile la modă
Şi căruia i se scoate,
Un ochi în faţa lui vodă 

Mi-e dor de un vin de Târnave
Ca de-o şaradă sau un moto
Ieri am găsit o pereche de potcoave
Şi calu-l iau, de-o să câştig la loto

Dar unde să mă duc eu călare
Când nu mă cheamă nimeni, nicăieri?
Cu atâtea semne particulare
Alţii sunt în stare să  facă averi

Să dorm

Lăsaţi-mă să dorm, să dorm întruna
Pe canapeaua asta verde
Şi dacă uit, îmi spune luna
Că toată lumea pierde, pierde



La cai pariuri, la câştiguri bani
Circul s-a mutat din stradă-n viaţă
Nici un idol nu mai are fani
Trecem toţi printr-un tunel de gheaţă

E cursa vieţii tot mai grea
Şi tot mai greu la cap ajungi
Milionari de catifea,
Sfârşesc purtând costume-n dungi

Detaliu derizoriu

Condamnaţii din sanatoriu
Se uită cu jind prin ferestre
Sănătatea, singura lor zestre
A ajuns detaliu derizoriu

Se simt mai vinovaţi ca la-nceput
Pe umeri duc o tristă condamnare
Că nimeni pe pământ putere n-are
Să le redea întâiul lor statut

Zilnic fac controale de rutină
Şi înghit pastile de tot felul
Frica morţii le măreşte zelul
Deşi zilnic merg înspre ruină

Lasă-n urmă un crâmpei de viaţă
Unii chiar neveste şi copii
Conjugarea verbului a fi
Le-a fugit definitiv din faţă

Când pătrunde medicu-n salon
Caută cu spaimă să cuprindă
Pe faţa lui sentinţa ca-n oglindă
De parcă şi l-ar fi ales patron

Palmieri străjuind

Priviţi cu grijă palmierii
Străjuind la vânturile din sud
Cum plânge noaptea seva şi-o aud
În adierea primăverii

Cum trec deasupra zboruri caste
Printr-un ţinut împovărat
din mit în mit. Adevărat
şi-n tot itinerarul vast e

Îmi exilez de frica lumii



Pe ţărmuri leneşe emoţii
Unde şi-au lăsat şi ostrogoţii
Zig-zag-uri largi pe faţa humii

Acolo dorm legende care
Mai dăinuie în câte-un grai
Palpând ca-n alfabetul Braille
Între mistere şi eroare

Acolo-un domn bătrân şi calm
Chimist, cercetător cu sprayuri
Îi storcea ziua de uleiuri
Şi făcea bombe cu napalm

În umbra lor ades vin fete
În primăvara vieţii coapte
Cu ochi de jar şi păr de noapte
Ca în reclamele helvete

Adâncă pavăză ori scut
Şi bun liman pentru corăbii
Din larg se văd ca nişte săbii
Pe care zeii le ascut

Stupul

politruce,
politruce
care duce
vin aduce

dacă teama
nu-şi dă seama
prinde urma
sparge turma

pe când lupul
şi ca-lupul
hrăpăreţul,
nătăfleţul
a urcat în spate
stupul,
în care era mistreţul

Tăvălugul vieţii

S-a făcut aproape ora cinci
Întunericul a dispărut de tot
Cari în spate lucruri şi le-mpingi
Toată viaţa ca un idiot



Ară şi răstoarnă tăvălugul
Destinul gloatelor orbeşte
Îşi place sau nu-ţi place, poartă-ţi jugul
Că altminteri roata te striveşte

Victima oricărei conspiraţii
Te supui, oftezi, îngenunchezi
Şi-un glas în noapte urlă: - Liberaţi-i
Pe robii voştri, ultimii aezi!

Când visezi

Când visezi un motoţiclu
Pregăteşte-te de mers pe jos
Ca un ins politic-os;
Ca şi floarea ţiclamenă
Ca ţilindru are tija
Însă doarme fără grija
De-a păşi în avanscenă
Chiar şi băţul de ţimbal
Cât e el de ţilibiu
Nu ajunge la Sibiu
Dacă nu e car-naval
Mai rămâne ţilianul
Care vine de la Ţile
Amănunte care vi le
Dăruie Olpimp-pianul

Starea de balanţă
 
Aştept o veste care nu mai vine
Nici de la poştă, nici de sus
Ca o reglare-a conturilor în fine
La care tânăr, m-am opus

O veste care mi-ar lipsi
Din tabiet sau palmares
Dar ce anume să vă spun, n-aş şti
Nelegată de vreun interes;

Cutia de corespondenţă îmi e goală,
Oaspeţi mai de vază nu sosesc
Ce-am învăţat din cărţile de şcoală
E superfluu să mai citesc

Parcă mă aflu-n nu ştiu ce răscruce
O roză-a vânturilor iluzoriu
Ascunde-n ceaţă drumul care duce
Spre un râvnit refugiu provizoriu



Starea de balanţă care-o port
Ca o busolă cu un cap magnetic
Oscilează veşnic dup-un port
Râvnit cum e trofeul cinegetic

Şi letargia-asta confuză
Mă face să reneg tot ce-mi doream
Mă simt la fel precum o buburuză
În calea căreia pui brusc, un geam

Parc-am ajuns la capul lumii
Sau parcă mă aflu-n surghiun
Atât e de suavă floare brumii
Că fragezi mugurii se descompun

Mă analizez şi mă compar
Nu sunt demn de nici o recompensă
Juriu-n faţa căruia compar,
N-o să-mi dea dreptul la nici o dispensă

Aştept o veste: care-o fi, să fie
Mâine precum azi şi, azi ca ieri
O columbă-n toamna mea târzie
Prevestitoare-a altei primăveri!

Surghiunul

O cutie vorbitoare
Cu un fir ce-i dă putere
Îmi e singura avere
În toată lumea asta mare

Dimineaţa sunt la băcănie
Dincolo de care nu cer viză
Trec prin viaţă ca pe o banchiză
Că mai departe, nimeni nu mă ştie

Aleargă-n jurul meu ca la incendiu
Oamenii pe stradă vorbind singuri
De sus şi până jos văd numai ringuri
Necunoscut scenariu la compendiu

Mai cobor din rafturi câte-o carte
Acolo-mi sunt prietenii cei mulţi
Nu-ţi dau voie lume, să-i insulţi
Că prietenia, n-are moarte!

Mare calmă-nuntru şi-n afară
Între conflicte, câte-un armistiţiu



Toată viaţa e un exerciţiu
Pe care mulţi din semeni, nu-l aflară

Juru împrejuru-mi zidurile cât munţii
Ce mă proteguie de neofiţi
Pe care nu le vedeţi, însă fiţi
Atenţi la ridurile frunţii

Brânză bună

Nicu laie, Niculaie
Iarăşi o făcuşi de oaie
Telemea cu zerul scurs
De la stână pân-la urs
Oile de kara-chiul
Au ciobanii câte-un ghiul
Jeep cu roată de rezervă
Miercurea sunt plini de vervă
Că de contrazis, nici vorbă:
Nimeni nu le suflă-n ciorbă!

Ciuboţica şi lăptuca
Zilnic le ducea duduca
Zgarda strâmtă pentru mânz
dimineaţa. Că la prânz
Da la pui şi la boboci
Gătea perje şi picioci
Venea bâtu,venea bâta
Unul şchiop şi alta surdă
Primăverile, a câta
După caşcaval şi urdă
Cu care-ncărcau cotiga
Iaurtul şi mămăliga,
(La-nceput cărau cu cârca
Dar acum aveau catârca),
Două coşniţe cu caş
Pân-la gară spre oraş
Pentru hoţii-ăia de câini
Cu mănuşi albe în mâini

Papucii roşii

Papucii roşii, roşi de molii
Să nu-i laşi în faţa şcolii
Că trece beizadea Selim
Îi ia ia din zbor cu 1 (un) chilim
Şi-i duce la o farfara
Aman bre, la Marmara
Unde strigă hoţii: - Aferim!



Omenire, o menire
Duc o ştire la oştire
Victor ia victoria
Pictorul pictoria
Cu o pensulă de poăr
Mincinoşi într-adevăr

Mă' Sipică, ce pisică
Te-a făcut să te înscrii
Arhi-var la primării
Pentru cheagul lu' moş Neagu
Ăla blegu al lu' Bleagu?

Eu mă lai şi tu mălai
Mare, dacă tu nu-l ai
Nu-l ai vere, nu l-ai vere
Că altminteri nul, ai cere

Cegă, ce găseşti tu bun
Într-o râmă ce nu râmă
Fără coadă, fără cârmă
Agăţată într-o sârmă?

Şi-un pescar apelpisit
Din zori până-n asfinţit
Stând cu undiţa în mână
Nemişcat, o săptămână?

Latră câinii

Latră câinii: Cine strigă
Îmi doresc o veste bună
Struna mea să meargă strună
Cum pe vremuri, o cvadrigă

Care dintre voi aşteaptă
Cu plăcere, un necaz
Şi să-i bată în pervaz
Nedreptăţi din partea dreaptă?!

Refulări decompensate
Mă alungă şi mă cheamă
Aşa că privesc cu teamă
Circumstanţele, pe toate

Zbor de zile care scurmă
După vagi păreri de rău
Orice zbor peste un hău,
Va lăsa ceva în urmă!

Nu voinţa, nici căinţa



Şi nici cheia ca eroare
Pentru cine e în stare
Să întreacă nevoinţa

Că tu nu eşti cel ce eşti,
Nici acel care te vezi:
Fructul fraged în livezi
Zaţul nopţilor în ceşti

Viaţa-ntreagă tot aştept
Tăinuit semnal de luptă
Numai scara e abruptă
Şi bătrână, inima din piept

Zig-zag

Párcele de pe parcele
Certe, care vin să certe
Cedaţi, ce daţi ca să vă ierte
Jocul ácelor acele?

Berenice, nu mă mai iubeşti
Iată, au venit centurionii
Nu mai muşcă nada sturionii
Şi tu tot nepregătită eşti

Sus o lege, jos o alta
Toată lumea vrea confort
Dacă are peşte balta,
Nimeni nu mai face sport

Înainte de diluviu
Flaviu se scălda-ntr-un fluviu
Şi n-avea de gând să plece
Până nu-l punea să sece

Când veneam acas' cu trenul
Tot silabiseam catrenul
Că sătul şi din destul
Ajunsesem că-tre-nul

Mă' Ciucă, asta-i o măciucă
Cu care poţi să-ţi dai în cap
Că de nărod şi de năukă
Toată viaţa am dorit să scap

Dacă vindeci, vin deci seara
Că tu tot cugeţi cu geţi
Ca la noi la (s)Perieţi
Când vorbeai în clar cu Clara



Unde eşti nea Goe Bas-arab
Arată-mi câmpia arată
Că mi se face dintr-odată
Dor şi şi de bas şi de arab

Doi ca doica duc în braţe
Fiecare, un copil
De la Nil pe care ni-l,
Recomandă la păzit becaţe

Umbrela întoarsă

Tinca şi Catinca. Nu e
Vorba de două surori
Eu mă-nsor, tu nu te-nsori
O dată sau de două ori
El îşi pune, tu nu-ţi pui
Pălăriile în cui

Tinca. Şi ca Tinca rob,
Să mă facă alta, nu e
Paşii treptelor mă suie
în iatac. Şi cobor zob!

Laşi cătunul deh, că tunul
Bubuie şi asurzeşte
Nucul, eu-nucul, tu nu-l
Pui să dea noaptea la peşte

Fiindcă una e cuţitul
Şi cu totul alta as-cuţitul;
Durere de picior nătângă
Trecând apoi mai sus, la cap
În partea dreaptă sau în partea stângă
Ca dunga strâmbă la ciorap 

Cântă doica. Doi ca unul
Mimi-ntâi şi mi minor
Iar sugarul face pe „nebunul”
Cerând drept de autor
Că trăim o epocă în care
Liber este fiecare
Cât face gugumănii mai multe,
Zice lumea: - Ce adult, e!

Un burete, doi bureţi
Eu regret, tu nu regreţi
Toată ziua o perucă
Acuzând un dor de ducă
N-ajunse în Peru, că
Ea jucă şi dejucă



Un complot legat cu sârmă
Pentru ăia de la cârmă 

Somnolenţă

Un soi regesc de lene mă doboară
Şi patul meu, e-o veşnică ispită:
Destul doar să mă-ntind că-ntr-o clipită
Adorm şi uit de tot ce mă-nconjoară

Dacă se-ntâmplă capul să mă doară
Sau nu'ş ce nedreptate mă irită,
Destul doar să mă-ntind că-ntr-o clipită
Adorm şi uit de tot ce mă-nconjoară

E drept căviaţa-n jurul meu palpită
Aleargă lumea: urcă şi coboară
Şi mă frământ ca ceilalţi după pită
Dar cum răsplata e doar apă chioară,
Un soi regesc de lene mă doboară...

Măcar un break

Tenismene, ten-ismene
Du racheta la serviciu
Că arbitrul din oficiu
Fliueră şi-ţi ia din gheme

Domnişoarele bătrâne
Privesc galeş din tribune:
Hai tribune, nouă nu ne
Altceva, nimic rămâne?

Lasă-le s-aplaude
Afişând ultima modă
Cum o dă sau cum n-o dă,
Mingea tot în out, e

Geaba bre, strădania
Cupa noastră stă deşartă
Că aici o altă artă,
A stârnit zâzania

Care dintre triumviri
Vrea să fure o statuie?
Ce s-a pus la cale, nu e
Terabă grea pentru fachiri

Pierzi o rundă, câştigi alta
Asta nu-nseamnă război



Ai văzut ce-a fost la Malta
Când s-a-ntors caru-napoi!

Şi atunci ce supărare
Beau cinzec după cinzec
Fă şi tu măcar un break
Pentru România asta mare

Schimbă şaiba la ghivent
Sau terenul. Sau culoarea
Să-ţi vedem în top valoarea
Strălucind pe firmament

Au venit şi invitaţii
Pentru gală. Sala-i plină
Acum cine e de vină
Că schimbăm iar aliaţii?

Cântă muzici. Fanioane
Poate dăm şi vreun banchet
Galeria berechet
E mereu pe stadioane

Ce rămâne

Aer prospăt după ploaie
Îmi pătrunde în odaie
Pe fereastră şi îmi lasă
Izul său de amiroasă

Nici nu-mi vine să mai plec
Spre vreun monument aztec
Câtă linişte şi pace
Împrejur mi se desface!

Şi cobor ca într-un templu
dinăuntru. Să contemplu
Cum particula atestă
Milosârdia celestă;

Înţeleg că nu-nţeleg
Toată mila şi iubirea
Creatorului întreg
Care copleşeşte firea

Aer proaspăt după ploaie
Îmi pătrunde în odaie
Că şi blânda mea Negruţa
Cu privirea austeră
Leagănă-se huţa-huţa
Dintr-o sferă-n altă sferă



Ochii ei plini de tristeţe
Parcă plâng şi-mi dau bineţe:
Că rămâne, nu rămâne
Ceva după noi, bătrâne
Asta-i altă calimeră!

Soledad I

Nu aştept de nicăieri o veste
Îmi ajunge Soledad al meu
În care sunt portar. Dar sunt şi (z)meu
Dincolo de rândurile-aceste

N-am mai primit de-un secol o scrisoare
Locuiesc pe-o insulă pustie
Şi dincolo de ce va fi să fie,
Mă regăsesc în orişice eroare

Zilnic pâine cer tot mai puţină
Un coperiş şi-o haină-mi sunt de-ajuns
Un înţelept cu şiretlicuri uns,
Ce trece peste, el numeşte vină!

Lumea a murit între hotare
De care sunt străin şi nu le-ating
Îmi torc mesajul meu ca un paing
În custodia vieţii solitare

Compătimit de lună sau de stele
Oricare dintre voi ceva în plus
Dorind să lase-n urmă, el şi-a pus
Din câte sunt, cătuşele mai grele

Îmi astup când vreau lucarna
Şi ca melcul cel chircit
Chit că nu mai dau cu chit,
Nici nu ştiu când trece iarna

Citadelă gata de asalt
Domeniul meu figurativ
L-am ridicat fără motiv
La rangul lui cel mai înalt

Inspirat ca ins pirat
Nevăzută la catarg
Dorinţa de-a ieşi în larg
C-am stat sub chei destul legat

Soledad II



Nu aştept de nicăieri o veste
Îmi ajunge Soledad al meu
Unora cum poate să le fie greu
Pe doar coordonatele aceste?

Orice om va fi un univers
Aşa cum se concepe sau complace
Vârstele bătrânei carapace
Niciodată nu se schimb' din mers

Zilnic vântul dintr-o altă parte
Vezi că bate uşa când deschizi
Planeta s-a umplut de apatrizi
Toată-nţelepciunea stă doar într-o Carte!

Ce urăşte lumea azi, mâine adoră
Iar deşertăciunea e doar o mascotă
Idealul zilei pare o cocotă:
Ieri te-nălţa-n slavă, astăzi te devoră

Vine fiecărui, clipa când Partenza
Zvârle peste bord, lest şi uniforme
Dincolo de linii şi de forme
Nevăzută, la doi paşi, esenţa!

Duhul dezbinării suflă prin cetate
Fratele cu frate intră înrăzboi
Intriga inundă străzile şuvoi
Şi rămân în urmă toate răsturnate

Războinicii, securile în mână
Fiecare viaţa celuilalt o vrea
Toţi fac semnul crucii. Şi-odată cu ea,
pârjolesc. Şi moartea-i peste tot stăpână

Alergând după confort

Cât mai costă azi confortul
Într-o vreme exaltată
Dacă drămuim efortul
Amânând pe altădată?

De la uter, miniscuter
Primesc copiii mură-n gură
Facilităţi de anvergură
Şi universul pe computer

Nu ne mai atinge nici o dramă
Vecinul meu îmi e străin
Orice ins, e-n sine un Cain



Precum ispita într-o tramă

Tehnicizăm cu fast arhaic
Cotidiana aventură
Atâta la-un-loc, harababură
În nici un compromis, păgân ori laic!

Auzim şi vedem totul
Distanţele nu mai există
Dar ni se-nchide fiecare pistă
Şi nu găseşte nimeni antidotul

Reproducem biologic
Tot ce dorim, în eprubetă
Biblioteca lumii-ntr-o dischetă
Şi totul ni se pare foarte logic

Clonăm idei, clonăm făpturi
Nimic nu pare a fi greu
Dar L-am uitat pe Dumnezeu:
Doamne, cât ne mai înduri?!

Purtăm în geantă terminale
Şi telefoane cu imagini,
Citim din cosmos cele mai mici pagini
Şi toate, toate ni se par banale

Decriptăm ca suverani, atomul
Care nu mai are taine
Şi ne mirăm la fel ca Heine,
Că încă nu ştim ce e omul

Fetişizăm cristale şi agate
Deşi noi scotocim tot universul
Dar ne e teamă de reversul
Că toate astea-s surogate

Nişte docţi fără doctrină
Atei şi nihilişti precum Cioran
Pe  care alţii n-ar fi dat un ban
Să-l aranjeze în vitrină

Am stârnit o groază de senzaţii
Dincolo de care ni se-nchide
Accesul la cariatide
Că ştim ce soartă-au goliaţii

Suflă greu un vânt de uscăciune
Sufletele noastre nu au rod
Noi suntem complicii lui Irod,
Dar nu avem curajul a o spune



Noi care trăim de azi pe mâine
Am vrut să-L omorâm pe Dumnezeu
Şi cât ar fi păcatu-ăsta de greu
C-am merita şi soarta unui câine,

N-am cunoscut nici undă de regret
Şi ne considerăm buricul lumii
C-am vinde şi icoana mumii,
Trădarea să rămână un secret

De-cădere

Cât săpun să pun aici
Că e frânghia prea tare:
Nu alunecă şi nici
Să-l agăţ în cui, nu sunt în stare?

A debutat ca deputat
Cu-o lovitură de picior căzută
Şi stârnind în jur, derută
Ca la un eseu netransformat,

Era primul din grămadă
Cu cele mai multe sfori
Ce l-au salvat de-atâtea ori,
Toate unse cu pomadă

Se ducea cu sarsanaua
Un număr mai sus de el
Dar l-a dat de gol ocaua
Şi cartela din cartel

Grea e viaţa la stăpân
Toate i s-au şters din cont
Şi precum Pilat din Pont
Boss-ul s-a spălat pe mâini

Am mirosit. Am irosit
Tot ce-aveam. Cui să se plângă?
Şi-acum strânge-n mâna stângă
Un zgrăbunţ de malachit

Îl arată toţi cu deştiu'
Presa-l face harcea parcea
E mai rău decât Tabarcea
Care-a speriat Ploieştiu'

Toată lumea îl numea baron
Astăzi nimeni nu îl mai cunoaşte
Şi vine vulgul să-l împroaşte
Cu batjocuri în jargon



Ce să faci? Castane fripte
Scotea pentru cei de sus
Cariera i-a apus
Şi în cripte şi în scripte

La butoiul cu carbid
Nu te duci aprinzând focul
Pentru el se-nchide jocul
Că vin alţii şi-l închid...

Caut un mister

Plouă iar intempestiv
Că adorm instantaneu
Şi visez că la Pireu
Bate vântu' alter-nativ

Fugi copilă că, vezi bine
Eu lucrez la o statuie
Care e sau poate, nu e
Mai fragilă decât tine!

Că eu caut un mister
Guvernat de alte legi
Care, dacă-l înţelegi
Parcă s-a deschis un cer;

Vine omul, trece omul
Şi rămâne-n urmă prafu'
De aici la Potigrafu
Cât mai bate metronomul

Trece zâna şi desparte
Mersurile în amurg
Toţi visăm să cumpărăm un murg
Şi-adormim cu gându-n altă parte

Oh, dar asta nu e totul
Că mai e ceva ascuns
Neştiut şi nepătruns
Licărind la fel ca spotul

Taină-ascunsă în cuvânt
Fulgerată de-un fior:
Visul ne-a legat de zbor
Disperarea, de pământ!

Nu mai plânge cât ai zile,
Câtă vreme le poţi duce;
Când ajungi să le pui cruce,



Vezi cât valorezi în mile

Paraschive, Paraschive
Dă mereu cu târnăcopul:
Cine vrea să-şi scrie opul,
Nu recurge la eschive

Cine-ncalţă şi descalţă
Primăvara lui precară,
Vede pasărea cum zboară
Şi virtutea ce-l înalţă

Eu-nucul

Tot privesc în sus de când
Miezul nopţii bate sacadat
Rândunica, lujerul plăpând
Ca săgeata ultimului gând,
Desenează volte peste sat

De la vară la po-vară
Nici un uz fără abuz
Nici o pară să a-pară
Lucrurile mai confuz,
Cum văzurăm prima oară

Reveria unui ranch
Coborând în amintire
Ca o trestie subţire
Vâră frigul pe sub trenci:
- Speak you english?

 - Speak you french?

Că bolind şi a-bolind
Şirul turmelor de ciute
De-căderea în dispute
Licuricii reaprind,
Crugul serilor tăcute

Parcă n-a fost niciodată
Golul mai adânc în noi
Bate vântul şi desfoi
Eu o dată, tu o dată
Pomul vieţii foi şi foi

Eu-nucul şi tu, nucul
Dezmembrată o echipă
Mai în grabă, mai în pripă
Numai când se vede trucul,
Merge treaba spre risipă



Sihăstrie

Finala mea se joacă azi
Patru pereţi. Atât. Doar un fotoliu
Şi nici o urmă de orgoliu
Ceva la care să aduni sau scazi

Zgomotele nu mă mai ajung
În jurul meu nici urmă de iscoadă
Hrănindu-se cu propria lui coadă,
Balaurul acesta nibelung

Mă regăsesc în scrisul meu mărunt
Ca cititori, voi nu v-aţi născut încă
Un dor ascuns ca un izvor sub stâncă
Şi pelerinul care sunt

Poate mai târziu sau chiar deloc
Veţi pune mâna pe această carte
Binecuvântul meu mai de departe,
Acelora ce au mai mult noroc

Faceţi loc, vine Speranţa!

Faceţi loc, vine Speranţa
La cine dintre noi se va opri?
Zeiţa asta a-nclinat balanţa
Şi o deşartă-n fiecare zi

Nu e taler, nu e lege
Toată lumea o imploră-n gând
Chiar şi la fărădelege
O invocă rând pe rând,

Şarlatanii, demagogii
Oamenii cu neamul prost
Dacă dogii şi bul-dogii,
Defilează fără rost

Ea împarte doar favoruri
(Ca să vezi) după capricii
Ghinioanele la scoruri,
Trucuri doar şi artificii

Cine-o prinde şi-o apucă
I-a cerut să-i facă pui
Şi-i dă drumul să se ducă:
Ea nu stă la hanul nimănui!

Faceţi loc, vine Speranţa



Ca o miss descumpănită:
Ştie ea că circumstanţa,
Întotdeauna o achită!

Că e bine, nu e bine
Ea se duce şi te lasă:
Croşetează la destine,
Ca bunica pe terasă!

Nimeni nu mai face chetă

Rănit fiind într-un duel
Lautréamont visa odoare
Pe care să le ia cu el
Spunând neîncetat: Ooh, doare!

Ka-randaş şi Cara-ion
Kara-Gheorghe, Kara-kum
Kara-vorbe ce scot fum
Kara-mitru, avion

Cine intră în cetate
Cu pretenţii în desagă
Ia hârtie de la agă
Şi peşcheşul, jumătate

Proconsulul şi doi supuşi
Luau cu împăratul cina
Cartagina şi Charta Gina
Înconjuraţi de trepăduşi

Divide et impera
Îşi aminteşte scribul
Cum supusese tribul
Valeriu cu holera

Eu Aneta, tu Atena
La ce bun să facem ceartă?
Să lăsăm noi Sparta, spartă
Şi pe Paris cu Elena!

De când vreau să ies în larg
Cu registre şi cadastre
Naufragii şi dezastre
Doar în capul meu se sparg

Ori de unde ar purcede
Începutul e ascuns
Ca să spui în urmă: - Ce de
lucruri încă n-am pătruns!



Nimeni nu mai face chetă
Pentru vorbele de duh
Ce scânteie prin văzduh
Ca o coadă de cometă

Aristocraţii noştri, azi
Îşi cumpără elicoptere
Şi când devin coleoptere,
Îi persecută pe nomazi

Dă magistre o agapă
Înainte sau şi după 
Cine s-a pupat la pupă
A intrat apoi la apă

În salonul plin cu cărţi
Geme soba de tăciuni;
Cu săbii mari şi cu perciuni
Piraţii-ascund comori pe hărţi

Vrăbii, vrăbii gureşe
Globul meu făcut din larmă
Când ajung pe Mureş, e
Porţelan care se sfarmă

Trist buchet de busuioc,
Lotcă răsturnată-n larg
Clopotele plâng şi sparg
Viaţă de pescar fără noroc...

Pescuit cu ghinion

Câte ace, carapace
Prind din copci a se desface
Nici o ştiucă sau caras
Mai bine şedeam acas'
Doar o gherlă printre noi, că
Zboară prin porumb, porumbe
Gardienii făcând tumbe
Dau alarma cu ţignalul
Să vezi cum începe „balul”:
Undiţele şi permisul
Amenda şi tot dichisul;
Văleu muică, văleu doică
Gloabele plătite-n doi, că
De acum şi până pe
Cin'şpe, nici de itebe
Nu-mi rămâne o para,
Asta, asta-mi trebuia!



Orice om e o dilemă

Dac-ajunge sau n-ajunge
Grija somnul să-l alunge
Şi te-nvârţi în aşternut
Formă palidă de lut,

Fără somn şi fără vise
Pare-mi-se, pare-ţi-se
Că te-a frânt viaţa hârşită
Şi e noaptea nesfârşită

Întunericul, odaia
Ţi-au urcat pe umeri claia
Şi de care nu mai scapi
Teama veche de satrapi
Desenează o himeră
Palidă dar viageră

Răsărită din senin
Ca o cobe pe destin
Piramidă sau dilemă
Orice om e o problemă!

Trece vremea

Trece vremea peste noi
Şi ne duce apa
O făptură de nevoi
Şi se-nchide trapa

De unde venim,
Încotro ne-ndreaptă
Zborul un chilim
Fiecare treaptă?

Naşterea şi moartea
Suferinţa zestre
Fiecărui partea
Spre lumini, ferestre

Dincotro spre unde
Ni se face semn
Ce mister ascunde
Tainicul îndemn?

Noaptea un coşmar
Ziua un abis
Şi mereu mai rar
Pasărea de vis



Umbră şi lumină
Neştiută lege
Partea mea de vină,
Cine o alege?

Soarele şi luna
Peste munţi şi văi
Harfa şi cununa
Grâului în clăi

Râurile mersul
Mugurul altoi
Curg din universul,
Ce-l păstrăm în noi

Taine, câte semne
Notele un flaut
Fermeca pesemne
Treaba lui cum, Plaut

Şansă şi eroare
Liderul şi gloata
Loteria care,
Învârteşte roata

Dimineţi de rouă
Suliţe şi scuturi
Câmpurile două,
Roiuri, roiuri, fluturi

Vremea iar se varsă
Din celest un ciur
Toate lucrurile par să,
Lumineze împrejur

La cules de cucuruz

August două'ş'doi în zi de vineri
Părintele Burlacu ne-a ales
Un vârstnic, doi adulţi şi restul tineri
Să nu-i rămână cucuruzul necules

Şi-am pornit pe jos spre Gărăgău
Ca o expediţie-n Alaska
Ochiul stâng mi se zbătea a rău
Deşi noi n-ajungeam nici la Comasca;

Am parcurs cu stoicism tot drumul
Plin de hopuri, pietre şi de praf
Că eu mă şi vedeam făcut pilaf,
Aşa cum cade din ţigare scrumul



Cleata lui cu rânduri treize'ş'două
Lungă, lungă de nu-i vedeai capul
Semăna cu o tortură nouă
Ce ne cădea mai greu ca handicapul;

Şi când am văzut că nu-i de şagă
Că nu te joci cu popa-am tăcut mâlc
Şi ne-am pus de frică, toţi pe treabă
Orice-ntâmplare-ascunde-n ea, un tâlc

Fiecare duce două rânduri
Să nu ne speriem de-aşa povară
Nici de câte ne încearcă gânduri
Că alţii au o viaţă mai uşoară;

Opt .Pe urmă nouă. Apoi zece
Mercurul fierbe-n termometru
Mi se face dor de-o bere rece,
Ca de-o adiere de Sânpetru

Şi foaia de porumb e nărăvaşă:
Când nu te-aştepţi, îţi face semn la mâini
Mă mişc mai greu decât un bulibaşă,
Cu pantalonii rupţi de câini;

Îmi place-adesea să privesc o şatră
De felul meu nu fac ură de rasă
Dar nu-nţeleg dulăii de ce-i latră
Când dau târcoale pe lângă vreo casă

Grămezile-s mai mult o amăgire
În pragul iernii care va să vină,
Un semn prin care ni se dă de ştire
Că partea noastră s-a umplut de vină

L-am avut cu noi pe Dolănescu
„Numărul doi”, o glorie locală
Păcat că n-am găsit o rimă-n escu
Să-mi fac şi eu intrarea triumfală!

Atâta doar că nu l-am pus să cânte
Să ne toarne muzica-n urechi
Mai încasase bietul nişte trânte
Din cauza unor „cântări” mai vechi

Curge-n noi o moleşeală dulce
Şi oasele bătrâne m-ar împinge
Undeva la umbră să se culce,
Nimeni setea nu mi-ar putea stinge

Ne bate căldura în creştet



Elanul mi se scurge în pământ
Uscat e porumbul ca părul meu veşted
Şi nici o adiere, nici un pic de vânt

Vine masa. Anunţăm time-out
La iarbă verde e cu totul alta
Gustarea, ca în piesele lui Plaut
Ne facem plinul cât durează halta ;

Atacăm cu plusul de vigoare
Ce-a de-a doua, ultima repriză
Căldura parc-ar vrea să ne doboare,
Înainte de-a ieşi din priză

A mai rămas puţin. Apoi deloc
Suntem sleiţi la cea din urmă fază
Soarele precum un glob de foc
Ne-a copleşit cu totul la amiază

A venit tractorul cu remorca
Ce-aş mai dormi la umbra unui stog!
Grăbiţi ca pompierii, ceilalţi vor ca
S-ajungă cât mai iute-ntr-un bârlog

N-am fost prea bun în şcoală la algebră
Şi nici la altele n-aş putea spune
Dar simt cum creşte-aşa în mine-o febră,
Şi de lene, nu mă pot opune

Pornim deasupra călărind ştiuleţii
Zdronca-zdronca drumul înapoi
Plângea lumea de milă: - Bieţii,
Seamănă cu prinşii de război!

Pe două'ş'trei aveam o sărbătoare
Cine de ea-şi mai aminteşte azi?
Când mergeam cu toţi la defilare
Se-adună anii. Dar de fapt îi scazi...

Ce-a fost, a fost. Ce-o fi, să fie
Vă place, nu vă place, asta este
Că eu semnez atât: o poezie
Despre-ntâmplările aceste

Dacă ai ajuns aici

Dacă ai ajuns aici
trebuie să treci râul acesta în spume
îmi spunea barcagiul blajin
şi să te desparţi de întreaga lume



Dacă n-ai învăţat să înoţi e o lipsă
iar în barcă nu te pot lua
cât vreme nu ştii că a da
e mai fericit ca a primi

Înapoi nu te mai poţi întoarce
eu nu te pot ajuta cu nimic
dacă nu te lepezi singur de lestul
pe care nici eu nu pot să-l ridic

Feştila e gata să se stingă
zarurile au fost aruncate de mult
iar eu nu ştiam ce să fac
decât să tac şi să-l ascult

Cât să fi durat toate acestea,
de unde puteam să cer ajutor
acolo între cele două orizonturi
unde îmi fusese dat (poate)să mor

Şi apoi s-a stins lumina

Mai mult rău decât mai bun
Fără nici biografie
Că nici ea n-a vrut să fie
Şi nici eu să mă supun

Mi-a furat-o o furtună
Într-o lună de april
Cum un suflet de copil
Teme-se atunci când tună

M-am supus dar fără spor
Că în lupta cu destinul
Am pierdut eu, clandestinul
Bătăliile la scor

Şi-apoi m-am întors bătrân
Dintr-o pildă care are
Adevăruri trist amare,
Singurele ce rămân!

E destul sau nu e, poate
Pentru-o viaţă oarecare
Vine rândul, fiecare
Îşi dă seama şi socoate,

Că şi-a dus pe umeri vina
Şi-a rămas în urmă totul
După care-a pierdut potul
Şi apoi s-a stins lumina



Cărămizile acestei lumi

Dac-ajungi la patru jumătate
Mai e puţin până la ziuă
Când reflectă apa-n piuă
Lumina care o străbate

Din ce-am visat, numai fărâme
Nimic mai mult decât himere
Şi valul vieţii care cere
Eşafodajul nopţii să-l dărâme

Mărunt, mărunt într-un scenariu
Actorul cum pe scenă intră-n rol
Un albatros planând la Limassol,
Vânează peştii ca dintr-un acvariu

Şi trece timpul măcinând
Cărămizile acestei lumi fireşti
Când lumina zilei în fereşti
Pune aripi fiecărui gând

Orice zbor înseamnă tot cădere,
Orice eşec, e miza altui zbor
Că toate s-au născut dintr-un fior
Venit din alte emisfere

Când se bat armate

Oră matinală
aripile-mi cresc
gânduri dau năvală
in şuvoi firesc

Noaptea jumătate
robul lui Morfeu
când se bat armate,
pentru leşul meu

Cealaltă, de vise
care mi le prad
şi când, pare-mi-se
că adun şi scad,

Bat tobele garda
un domeniu umblu-l
sunt legat cu zgarda
de pământ, ca plumbul

Fiecare zbor



s-a născut în gând
şi când ele mor,
mor numai arzând

Parfumează ora
florile din glastră
cântă aurora
vesel în fereastră

Setea de ambiţii
neguri vin pe ape
lipsa de muniţii
bate pe aproape

Arme şi rugină
soclurile cad
vină peste vină
Dinspre Galaad

Oră matinală
aripi la-ndemână
dor de-o triumfală,
ce se tot amână

Mi-am ajuns rival
Duc lipsă de zel
S-ajungi la un ţel,
Pui şaua pe cal

Lemne ude

Arde focul lemne ude
Strig la mândra şi n-aude
Nici n-aude, nici nu-i pasă
Că e luna-aşa frumoasă
şi eu mă frământ de dor
- Vino fă' la geam, că mor! 

- Bade, bade nu-i a bună
Eu te-am aşteptat pe lună
Cu pui fript şi vin la cană
Când avea ideb-ul pană
Că te-ar fi ginit vecinii
Şi cădeam pradă ruşinii;
Nu-ţi mai frânge mâinile
Că slobozesc câinele
Şi-o să-ţi rupă pantalonii
Ca-ntr-o piesă de Goldoni

Strop de var



Sărit în ochi intempestiv
Cu violenţa unei brute
Un strop de var mai agresiv,
Mi-a stins lumina câteva minute
Şi m-a scos din ritm, definitiv

Săream într-un papuc de usturime
M-am spălat şi cu oţet şi apă
Şi cât putea văzduhul să încapă
Zvârleam la invective doar în rime,
Că asta-mi era singura supapă

Îmi venea să urlu de nătâng
Durerea nu slăbea cu nici un chip
Simţeam o carieră de nisip
Şi-un lucrător stahanovist în ochiul stâng
Zâmbind ca o vedetă pe un clip

L-am rugat cât mai ştiam eu rusă
S-accepte muşeţelul şi să plece
În Donbas sau în stepele uzbece
Sau într-o altă ţară presupusă,
Cu tot entuziasmu-i de berbece

I-am spus că Gorbaciov a vândut totul
A tras cortina şi s-a dat la fund
Că bastionul nu mai e fecund,
Că falimentul a-nghiţit tot potul
Şi-a zis kanieţ după ultimul rund

Şi dialogul meu, închipuitul
Cu da şi niet, cu sacul de lozinci
Că pân-la urmă a intrat în clinci
Şi îi pieri deodată piuitul
Cum atârni o greutate-n vinci

Daţi-mi pălăria şi bastonul
Domnilor, eu o să-mi văd de drum
Nu mi-a trecut durerea dar oricum
Altfel se-nvârte-acuma pinionul:
Nu scârţâie, nici nu mai scoate fum

Dimineaţă

Radioul merge în gol
Lângă el eu mă trezesc mai greu
Cu un singur bob de minereu
Pentru care-am dat lumii ocol

Şi inconştientul cerne, cerne



Vise, căi şi tainice resurse
Când cele ale trupului sunt scurse,
Rămân numai regretele eterne

Nu m-aşteaptă glorii sau libaţii,
Caruri alegorice cu flori
Hârtia-ascunde altfel de comori
Şi simbolul altei generaţii

Acestor oameni

Atâţia oameni stau degeaba
Şi se plâng că au de lucru
Dacă-i asculţi, ei îşi fac treaba
Doar să nu se vadă trucul

Acestor oameni suspectaţi
Că ar fi pus ceva la cale
Dacă le daţi sau nu le daţi
Peste ale lor şi ale,

Altora ca supliment
Vor vorbi mai apăsat
Că orgoliul creşte lent
Di - şi nedisimulat

Şi vor cere datorie
Pentru casta lor, un bir
Un impozit pe prostie
Şi taxat de chilipir 

Daţi-le prioritate
Şi când trec zebra pe jos
Scoateţi-i şi din cetate
Că nu vă sunt de folos!

Libertatea noastră

Aceste ziduri de tăcere
Ce nu le vedem dar există
Sufocă  zilnic şi persistă
Precum ocnaşii pe galere

Un cerc abil strângând întruna
Din viaţa noastră zilnic muşcă
Libertatea noastră e o cuşcă
Din care poţi să scoţi doar mâna

Dar nimeni n-are să te creadă
Nu-i o dovadă că le simţi,



Aceste roţi pline de zimţi
Le-mbracă lumea în tăgadă

Curge juneţea, un torent
Şi laşi în urma ta nimicul
La fel ca alţii de ridicul,
Devii apoi obedient

Cum ai vrea ca să le spargi
Câte-n faţă sunt zăgazuri
Dar în ce puţine cazuri,
Desfaci aripile largi!

Cine are cheia, saga
După el să-ntoarcă trapa?
Ca nisipul sau ca apa
Ţi s-a scurs din oase, vlaga

Te reneagă părul nins
Cum pierduşi pe drumuri anii...
Ce galop nebun cârlanii
Străbătură într-adins!

Şi sărăciei îi spun tot avere

Tabla de acoperiş e-n curte
Meşterul Giudică mai e de adus
Mâna pe-o comoară dac-aş mai fi pus,
Liniştea s-ar coborî în iurte

Toate cele bune până nu se schimbă
Eu şi sărăciei îi spun tot avere
Numai cel ce are, tot mai multe cere
Pofta pe avar, spre pieire-l plimbă

Trece şi Gustar că nici nu-ţi dai seama
Câte laşi în urmă, cât mai ai în faţă
Doar zădărnicia-n germen se răsfaţă
Până vine frigul şi-n toate dă iama

Lipsa de mai multe feluri

Penurie de resurse
Spirit şi materie, egal
Cu bătăi de inimi scurse
Nu te-ntinzi la caşcaval

Trec prizonieri convoi
Viaţa scurtă şi deşartă
Dincolo de care noi



Stăm la o fereastră spartă

Parcă s-a bătut în cuie
Un destin de carne flască
Şi că nici o galaxie
N-ar mai vrea să ne primească

Trece omul şi rămâne
În urma lui planeta arsă
Osândeşte-ne Stăpâne,
Pentru sumbra noastră farsă

Cine are chef de glume

Azi e luni şi mâine miercuri
Linii oable, linii curbe
Vai de biata noastră urbe
Din patrate, facem cercuri!

Că vin clovni cu tatuaje
Fără marca vreunui stil
Cum vetust un crocodil,
Ar căra la tren bagaje

Cine poate, iar rămâne
Nemişcat cu săptămâna
Ce să-i faci dacă-i dă mâna
Şi pe alţii stăpân, e

Dar pân-la butaforie
Ne mai trebuie ceva
Din carton sau mucava
Şi-n final, doar o tichie!

Bate, bate metronomul

Taie şi înghite-ntruna
Postamentele şi runa
La sfârşit de tot, şi omul
Toată viaţa dăm ocol
Unei punţi care s-a rupt
Suflă vântul dedesubt
Apele vuiesc a gol
Drept aceea şi închei
doi butoni. Dar de sidef
Că primarul are chef
De glumit cu dumneaei

Tot mai mult



Trece timpul tot mai mult
Plătesc din datorii cu năluciri
Că nu există buletin de ştiri
La care n-alerg să-l ascult

Ce-oi fi având eu cu politichia
Pe care n-o iubesc deloc?
Că dacă pierd jurnalul, mă fac foc
Ca omul chel când i-a luat foc tichia

E tabietul meu şi plini de tact,
Cei din jur se simt datori să tacă
Mă devorează câte-un hobby dacă
Nu intru-n priză, ca la full contact

Ce-am eu cu războiul din Iraq?
Cu intrigile dintre cancelarii,
Cu bombe puse din motive varii 
Sau cu amanta domnului Chirac?!

Ce-am eu cu-atâţia neştiuţi Meceni
Vânzători de ţară şi destin,
Cu elegantul domn şi ras-Putin
Când trage el cu tunul în ceceni?!

Ce am eu cu drogurile care
Finaţează vistierii oculte?
De ce nu las eu pe-alţii să le-asculte
Că toate astea nu-s întâmplătoare?!

Şi la toate, toate plătesc bir
La fel ca un impozit pe prostie
Despre care nimenea nu ştie
De ce nu încetez să mă mai mir

Miraculoasa vindecare
Moto: Am simţit o putere care a ieşit din Mine (Luca 8.46)

Iartă Doamne, eu sunt păcătoasa
Care-am îndrăznit să Te ating
Mă roade boala şi mă sting
Simt moartea şuierându-i coasa

De doisprezece ani îmi curge
Izvorul vieţii fără lecuire
Dar fără Tine nu e mântuire
Şi vlaga vieţii mi s-ar scurge

Şi disperarea m-a împins
Dar cel mai mult dintr-o credinţă



Că vindecare-i cu putinţă
De asta Doamne, Te-am atins

Şi-acum mă simt tămăduită
Aştept Iisuse să mă cerţi
Dar Tu eşti bun şi blând. Şi ierţi
iubirea mea făgăduită

Pentru cuvântul ce-ai rostit
Că astfel te vei vindeca,
te iert femeie. Mergi în calea ta,
Credinţa, azi te-a mântuit!

Colind

Se-nveşmântează-n alb Râmeţii
Şi Alba Iulia de ger
Sănii albe sparg nămeţii
Cu caii dalbi şi lerui ler

E firea-ntreagă mai curată
Şi bat în clopote ninsori
Trimişii Domnului se-arată
Strălucitori ca nişte sori

Se-mbracă lumea în zăpadă
Şi se acoperă cu ger
Ninsoarea stă din cer să cadă
Pe caii dalbi şi lerui ler

O Doamne, câtă strălucire
Şi spune îngerul voios:
Azi vise face mântuire
Că S-a născut Domnul Hristos!

De aur trâmbiţele sună
Aleargă sania departe,
Să ducă lumii vestea bună
Precum e scris în sfânta Carte

Prea multă-n lume, rătăcire
Veniţi la Domnul cuvios
Azi vi se face mântuire
Că S-a născut Domnul Hristos!

La El este izvorul vieţii
Pe care sufletele-l cer
Se-nveşmântează-n alb Râmeţii,
Şi Alba Iulia de ger



Iartă Doamne

Copiii Tăi cei neascultători
Iertare Doamne ca de-atâtea ori
Când rătăcim pe căi străine
Şi nimeni nu-i să ne caine
Că singuri ne urcăm în spate
Poveri de lespezi şi păcate

Rămâi cu mâna-ntinsă către noi
În cele mai de jos nevoi
Cuvântu-Ţi nu se mai aude
Obrazul Tău de lacrimi ud, e
Neghina prinde să rodească
În carnea noastră floarea ei de iască

Te-am răstignit şi Te mai răstignim
Că nu mai este loc în ţintirim
De-atâtea cruci. Şi lemnul este greu
Dar iartă-ne că Tu eşti Dumnezeu
Că lăcomindu-ne să ne luăm partea
În locul vieţii, noi ales-am moartea

În imperiul meu de vise

Doborât de somn şi vise
Iarăşi iau salteaua-n braţe
Obsesiv să nu m-agaţe,
Circele ca pe Ulysse

Nava mea iscoditoare
Cercetează galaxii
Iar tu lume, n-ai să ştii
De ieşirea mea la mare

N-am închis un dialog
Binecuvântat de soartă
Dar opreşte-te la poartă
Cu scrânciobul tău olog!

În imperiul meu de vise
Lumea nu are păcate
Şi e singura din toate,
Care nu cere permise

Ciudă-mi e când nu răzbate
Spiritul înspre lumină
Şi-mi asum întreaga vină
Pentru-nfrângerile toate

Mercuru-n termometre urcă



Asemenea şi-n noi o febră
Necunoscuta din algebră
Tuturor ne dă de furcă

Zboară somnul şi se duce
Dincolo de frontiere
Unde nu-i pun bariere
Nici elitele caduce,

Nici veleitarii care
Îşi strâng mâna şi dau tonul;
Moţăie în somn plantonul
Ca-ntr-o zi de sărbătoare

Merge treaba-aşa cum merge
Cei de sus îşi fac doar plinul
După lacom-intestinul
Urmele pân' li s-or şterge

Hai să facem schimb de scripcă

Cer de noapte. Iar suspină
Greierele solitar
Lângă-o tufă de sulfină
Ca un trubadur hoinar

Parcă-l văd pe sub o şipcă
Stând cu pălăria-ntoarsă:
Hai să facem schimb de scripcă
Pentru biata noastră farsă

Dar nici el nu mă ia-n seamă
Depănându-şi în acute
Dorurile neştiute
Zânei lui pe care-o cheamă

Fabulă fără rost

Pacea noastră echivocă
Nimeni nu o mai invocă
Orz de turtă, grâu de pâine
Trăim doar de azi pe mâine
Dintr-un gol de alambic
Nu mă mai privea nimic
Că din câte sunt borcane
Mi-aţi făcut numai şicane
Părul tău, ce diademă
Naşte altă teoremă
Pentru care doar calupul
Mai ştia să stea ca lupul



Şterge timpul fără zarvă
Zvârcolirea dintr-o larvă
Că din câte boarfe ca
A rămas doar foarfeca
Şi tricoul lui în dungi
La care nu mai ajungi;
Dă-mi alteţă înapoi
temerile. Amândoi
Datorii câte-au rămas
Flautul ne-a râs în nas;
La atâta preţ de cost
Pierdem vremea fără rost

Cercul timpului

Dacă mergi noaptea spre luni
Grijă să nu greşeşti drumul
Că se risipeşte fumul
După primii cinci a-luni

Rău e dacă mergi degeaba,
Rău când nu ştii să te-mparţi
Şi-o să te trezeşti că marţi,
Din senin se-ncurcă treaba;

Iar cu linii şi cu cercuri
Care nu-ţi sunt de folos 
Iroseşti mergând pe jos,
Ceasurile pentru miercuri

Ce e bun, e bun dar noi
N-am aflat nimic sub soare
Dintre cele noi şi care
Să ne-ajungă până joi;

Că suntem bătrâni sau tineri
Fără chiar nici un motiv
Plauzibil, emotiv
Calendarul strigă: vineri!

Cu avânt, fără a-vânt
Săptămâna se gătă
Că veni şi sâmbătă
Trântind cuşma de pământ

Câte-aş vrea să fac, să-ncerc
Văd că-mi ia cu anasâna
Nu ştiu cine săptămâna
Şi mă tot învârt în cerc;

Prăbuşit într-un şezlong
Şi cu minţile aiurea



Colindam de mic pădurea
Cerând viză de Hong Kong

Asta e butoniera
Lipsă alb un nasture
Dacă pui un plasture,
Se închide filiera

Că de luni şi până luni
Vinzi răgazul pe nimicuri
Între tacuri şi-ntre ticuri
Rispind şi nu aduni

Altă oră

Bate ceasul jumătate
Dar arată altă oră
Dintr-o epocă minoră
Cu simbolurile toate

Şi privesc şi mă intrig
La măruntul univers
Cum se ghemuiesc în mers
Vârful acelor de frig

Bat de parcă le e teamă
Nu cumva să reproşeze
Oamenilor ipoteze,
Care nu se iau în seamă

femei goale, femei goale

Dragul meu să nu te mire:
Împerecherea nu este iubire
Cum vezi în orişice gazetă
Că se dezbracă vreo mazetă

şi giurumeaua de vânzare
oferă doar atât: ce n-are
la noi sunt jocurile stranii
contează numai banii, banii

sau pe teveuri de duzină
a devenit un fel de boală
să vezi vedeta de rutină
care dansează goală, goală

vorbim de fapt despre instincte
că şi la vite sunt distincte
de la berbeci pân-la trăpaşi



să lase-n urma lor urmaşi

cu apostroful aferent
c-o fac la modul mai decent;
doar boul n-are vreun complex
şi nici o grijă pentru sex
că e sau nu e şi, ce dacă?
În fond el e un fel de... vacă!

Un bolnav închipuit

m-am băgat în aşternut
şi de-atuncea tot strănut
că se miră şi nevasta
cum îi cade-n cap năpasta:
ce te vaiţ mă' sub cojoc
taie lemne pentru foc
să faci baie la picioare
că din asta nu se moare
pentru picul tău de tuse
plângi ca un copil că nu se
mai îndură ca să-ţi scadă
fierbinţeala de zăpadă

nu vrei leacuri, nici vetuze
şi-ncarci lumea de acuze
că de gripă şi lumbago
dacă iau pixul şi trag o
linie, te scot dator:
pe tine toate te dor!
cârtitor de când te ştiu
uite s-a făcut târziu
nu mai spune: soarta, soarta
ia-ţi şuba, descuie poarta
adu o găleată, două
cu apă că dacă plouă
te apucă iar mutismul
şi te plângi: reumatismul!
butelia ne e goală
singură îţi spune: scoală
cu un ceai de sunătoare
te pun iarăşi pe picioare!

şi-am tăcut, ce să mai fac:
bolii, ei să-i fac pe plac?
că eu unu-nchipuitu'
mi-a luat tot piuitu'
noroc că n-aveam şi-o capră
să mă ceară la păscut 
că-i smulgeam părul din barbă
poate-aşa ar fi tăcut!



Fantezie de iarnă

Poate este nouă, zece
Vă rog doamnă să verificaţi
Dacă azi meridianul trece
Pe deasupra munţilor Carpaţi

Orice arivist o să-l arate
Fiilor la micul lui dejun
Parcă el l-ar fi purtat în spate,
De la Paşti în ziua de Crăciun

Nici primarul nu s-ar da în lături
Între noi doar să rămână vorba
Peste mături şi omături
Slujitor să-i fie Zorba

Gluma poate să se-ntindă
Ca un fard pe-o Mona Lisă
Până intră hoţii-n tindă
C-aţi uitat uşa deschisă

Paparude

Paparudă-rudă
Cum sunt eu de udă
Toarnă cu găleata
Să ude poiata
Apa din urcior
Să curgă izvor
Să vină o ploaie
Apele şiroaie
Pe câmp, pe izlaz
Până la zăgaz
Că e luna mai
Şi n-avem mălai
Nu avem nici grâne
Şi pruncii cer pâne
Paparudă-rudă
Cum sunt eu de udă...

Vorbe degeaba

pantaluz şi cu hurmuz
la prăşit de cucuruz
papagaie bucălaie
o făcură iar de oaie
caldarâm bâzdâc vizir



ienicer ceacâr sictir
sarailie baclava
mustafa halim halva
fustăriş în creţ zorzon
harem cu odicolon
mahmudele paşalâc
halima gealat handâc
paraiu cu otoşbiru'
cadiu-ncaseză biru'
hatâr efendi chiram
kutlama yakin bairam
odidinci şi ododoi
titirinci şi piţigoi
bibiloi cu ţăcălie
şi nimic în scăfârlie
Leana fleanca vărsă zărul
ptiu drăcovenie, că-mi cade părul!

Teama de sincopă

sună goarna eu tresar
parcă s-ar fi dat asaltul
la concert un impresar,
seamănă mereu cu altul

bate toaca pentru pompieri
eu mă-mbrac ca la alarmă
bine că nu vrei să-mi ceri,
să pun şi mâna pe armă

clacsonează o drezină
că mi se zbârleşte părul
stă aşa pân-la chenzină
sau până-nfloreşte mărul

ţipă una de zăludă
la o alta, treaba ei
şi cu care nu sunt rudă
dar din mine sar scântei

de ce latră câinii Iordache
şi ajung să muşte din lesă?
nu vezi că la orice bulumac, e
desenat câte-un dulău cu tresă?!

va să zică aici se ascunde
teama noastră de sincopă
că gătim cu microunde
într-o lume interlopă



Poartă vântul caravele

Mai departe sau aproape
Lângă noi, poate, enigma
Taina lumii, paradigma
Noaptea-n cercuri largi de ape
Îngeri, îngeri vin să-ngroape

Noi doar trecem şi ne-am dus
Alţii vin în urma noastră
Dulce pasăre sihastră
Dacă ştii că m-am supus,
De ce zbori înspre apus?!

Şi trec zile şi vin alte
Mai uşoare sau mai grele
Poartă vântul caravele;
Dac-am fi ştiut încalte
Să salvăm pe celelalte!

Un voiaj de neuitat

Sirena răguşită sună
Şi-şi ia adio de la mal
Iubita flutura cu-o mână
Înlăcrimatul ei voal

Şi degetele-i subţirele
Încet pe buze apăsa
În multe rânduri de bezele
Ca semn că nu mă va uita

E-o hărmalie-aşa pestriţă
Printre hamali un călător
Boscorodeşte că e criţă
Şi s-ar vrea singur pe vapor

Încep să mă-negresc la soare
Şi leneş zac într-un hamac
De cald orice dorinţă moare
În fum de opiu şi tabac

Vin dintr-o ţară fără nume
Cu sfincşii ei glorificaţi
Şi caut rătăcind prin lume
Comori ascunse de piraţi

Iar pachebotul bătrâneşte
Alunecă pe lângă chei
Când trec pe lâng-un banc de peşte



Tresaltă jerbe de scântei

Iar cala până la refuz
Adăposteşte saci cu mac
Şi căpitanul, mai confuz
Declară-n acte, doar bumbac

Un sclav mă apără de muşte
Căldura arde ca o smoală
Şi vine ciorba de moluşte
Cu pâine arsă şi-o pârjoală

Mă simt precum stăpânul lumii
Trag fumul gros din narghilea
Şi-alunec pe covorul spumii
Ca pe-un covor de catifea

Şi-adorm aşa cu gândul dus
Pe ţărmul mării Marmara
Unde m-a dus şi nu v-am spus
Sărmană, fantezia mea

Bărbierul fără spumă

Nu mă mai opri şi nu mă,
Obliga să te ascult
Bărbierul fără spumă
Face pentru brici, un cult

Într-o mare mare mică
S-a produs un accident
Tocmai când dama de pică
Declarase faliment

Jocuri, jocuri, interese
Sforile mereu sunt noi 
Că minciuna-ntruna ţese
Legăturile ei moi 

Tu nu vezi că lumea moare
De prostia noastră multă
Şi pe nimeni nu-l mai doare
Chestiunea de ocultă?

Doruri fragede de ducă

Planturoase salcii dorm
Răsfrângându-şi chipu-n lac
Agonii cu flori de mac
Şi tristeţile diform



Spânzură zefiru-n ramuri
Şi adoarme luna-n cer
Noaptea cântul de năier
În hlamida lui de flamuri

Numai tu ca o nălucă
Mă străbaţi şi te întorci
Cu fuior de tors şi torci
Doruri fragede de ducă

Guturai

Am răcit şi nu-i de glumă:
Curge nasul ca cişmeaua
Păcătoasa de reumă
Mi-a adus pe cap, beleaua!

Ceaiuri calde, băi fierbinţi
Că nu-mi place aspirina
Când copiii nu-s cuminţi,
N-au pe cine mai da vina

Ce să vă mai spun de febră:
Bombănit şi de nevastă
E mai rău ca la algebră,
Când luam o notă proastă!

Stau întins fără folos
Frământându-mi aşternutul
Că-mi pătrunde os prin os
Şi mă doare rău şezutul

Dar va trece, ştiu eu, lasă
Şi când o să-mi vin în fire,
Toată lenea asta crasă,
O să treacă-n amintire

Lăsaţi oglinzile în pace

Mă' calule n-am nici un frâu
Să-l ţină strâns o blondă frau
Să culce holdele de grâu
Când drumul prin livezi îţi dau;

Sunt doar un semn de întrebare
Precum un vis nedumerit:
Cravaşa lumii rău mă doare
Ori de câte ori m-a nimerit



Un sânge am şi-acela fierbe
Când plouă luna cu argint
Şi-n urma ei, culeg proverbe,
În eprubete de absinth

Daţi-mi un ajutor de mână
Sau poate numai vânt în gol
Pe mine fluturii mă mână,
Mereu în calea lui Eol

Acelaşi eu şi, totuşi altul
În mine regi se sinucid
Himerele când dau asaltul
Şi plouă noaptea cu acid

Lăsaţi oglinzile în pace
Cărţile, pe rafturile lor
Veşnicia îmi desface
Vertebre, câte una pentru zbor

Prinţul melancoliei

Aceste zile care trec alene
Cum solitar peste zăpzi, un ren e
Melancoliei prinţul care pierde
De sub zăpadă colţul ierbii verde
Şi lasă peste treceri o pecete
Aura amintirilor în-cete

Dezleagă-mă de-aceste neputinţe
Sunt robul propriei făgăduinţe
De-a refuza apropieri tactile
Între comori şi mâna care mi le,
Întinde şi retrage, subterfugiu
În cuirasa vârstelor, refugiu

Durerea celor care nu şi-au spus
Atâtea nedreptăţi ce li s-au pus
Pe fragezi umeri, lacrima Selene
În nopţi senine picură din gene
Din ochii suferinzi pe câte-o pernă
Îmbrăţişare tandră şi eternă

În bikini şi pe skiuri

unde este don Juan
dispărut acum un an
de la reşedinţa literară
că ne facem de ocară
dacă nu punem mâna pe el



şi-l pierdem în vreun tunel,
c-avea drept de autor
pentru orişice omor
săvârşit cu sânge rece
numai între opt şi zece
şi dădea la interviuri
în bikini şi pe skiuri;

cititorii stu la la coadă,
pe la geamuri ca să-i vadă
ultima năzbâtie
în care o zgâtie
cu ce poartă ea pe dedesubt,
faţa târgului a rupt
unde este don Juan
despre care nu se ştie
cât mai stă el cu chirie
într-un cort de împrumut
din argilă sau din lut
despre care s-a mai scris
cu aldine, capitale
în mai multe capitale?

Fotografie de grup

Primul domn e chiar ministru
Dă la toţi exemplu de prestanţă
Chiar dac-au scris de circumstanţă
Gazetele-mproşcându-l pe magistru

Al doilea e, în dispreţul legii,
Dincolo de ea, sau chiar deasupra
Ca un concert în care cântă Scupra
Şi spectatorii moţăie ca blegii 

Toţi ceilalţi fac parte din decor
Cu vocaţii de coloratură
Când unu şi cu doi lucrează-n tură,
Ei cântă doar refrenele în cor

Dacă ne convine, nu convine
Un scandal pe muche de cuţit
Al cui o fi? Şi cin' l-a ascuţit?
Despre vicii, despre morţi, numai de bine!

Câţi bani face un autograf
Când semnătura e aşa ilustră?
Poza asta mi-o agăţ de lustră
Şi semnez: artistul fotograf

Apa tare arde ce e-n plus



Conţinutul scoate la lumină
Ridurile care sunt de vină,
Pentru toate cele de mai sus

Vin cadeţii

Viaţa noastră scurtă ca o fugă
Nici nu ştii când s-a dat startul
Sună goarna: vin cadeţii
Garda nouă preia cartul!

Parcă s-agrăbit clepsidra
Ce ne potriveşte paşii
Şi ce iute port-drapelul,
Îl iau de la noi, urmaşii!

Clipa nu-i deloc eternă
Cum credea adolescentul:
Am, albit şi nu remarcă
Nimenea evenimentul

Unde pasăre de dor
Ţi-ai pus cuibul, unde zborul
Şi sfinţenia cu care
Nopţile, visam fiorul?

Cu sau fără menajări
Ne-a dat viaţa la o parte
Ce urmează când citeşti,
Fila ultimă din carte?

Floarea lumii se petrrece
Fără zgomot, fără nimb
Sună goarna, vin cadeţii
Generaţia de schimb!

Pelerinul

În umbra triştilor platani
Un pelerin întârziat
O lacrimă încet ştergea
Şi asculta ca într-un schit
Cum vântul ne-nţeles plângea,
Spunând durerea lui nebună
Precum viola pe o strună,
Când celelalte au plesnit

Frig



Mă doare osul acesta din frunte
Dar nu pune mâna ta de gheaţă
Între noi nu mai e nici o punte
Lebedele mor, lacurile-ngheaţă

Nu simţi frigul ca un val de cald
Dincolo de care nu se trece?
Şi mâna ta m-atinge ca un fald
Şi mângâierea ta e rece

Parcă m-am născut la polul sud
Unde iarna e o veşnicie
Când suflă vântul, noaptea îl aud
Peste alba lui împărăţie

Au îngheţat schiorii de pe friză
Şi gerul tot ne mai căleşte
Că lumea-ntreagă-i o banchiză
În universul care se răceşte

Şi fruntea mă doare într-adevăr
Prin aerul rece de tot
Cu ace de gheaţă-atârnându-ne-n păr
Şi-aş vrea să-ţi vorbesc şi nu pot

Că frigul însuşi e un adevăr
Pe care-l străbatem înot
Cu ace de gheaţă-atârnându-ne-n păr
Şi-aş vrea să-ţi vorbesc şi nu pot

Cotidiene

Nimic nou pe mapamond:
Oamenii se-omoară într-o veselie
Cu trotil, cu gloanţe şi cu ironie
Dacă unul este brun şi altul blond

Când vrea dracul să se-amuze
Seamănă doar dezbinare:
Ăla care dă mai tare
Pretinde întruna scuze!

Parcă joacă într-o piesă
Cu scenariu defetist
Unde regizorul trist,
E ţinut şi el în lesă

Dac-o să priveşti atent
Zici că eşti la operetă:
Săracii fac întruna chetă
Şi dau banii pentru armament



Ne-a trecut războiul pragul
Nici în peşteri nu mai este loc
Cine-aprinde neatent un foc,
Sare-n aer de mai mare dragul

A ajuns la ordinea de zi:
Ce mai este nou în a ucide?
Bătrâne Cezar, ai ajuns la ide
Şi chiar atuncea Brutus te lovi!

Vizitiul dracului

Trăsura lui din cap
Mergea numai la trap
Doar între trei şi patru
Când se ducea la teatru
Şi se întorcea după şase
Cu storurile trase;
Da' niciodată la galop
După ce trecea de stop;
Ajungeau la marginea bacului
Iar vizitiul dracului
Nu întorcea niciodată faţa
Că-i vedea numai pelerina udă
Şi murea de ciuă
Şi murea de ciudă...

Dor de albastru

Albastră mare, albastru cer
Şi infinitul tot albastru
Dor de ducă, suflet de sihastru
Şi flăcări albe, mari de ger

Albastru limpede de munte
Şi iezerele tot albastre
Itinerarii vagi de castre,
Bătrâni cu tâmplele cărunte

Albastră Dunăre divină
Născută din melancolie
Purtând tăcuta ei solie
Mesaje sacre de lumină

Albastru cosmos ca un mit
Izvor ascuns într-o cascadă
Mister născut dintr-o baladă
Danubiu, soare, ţărmul scit



Drumurile noastre duc la Roma

Şi a fost o sărbătoare tandră
Pe gazonul moale de mătasă
Cu arome fine de micsandră,
Şi bucurie-n orice casă

A fost aşa cum trebuia să fie
Aşteptam de douăzeci de ani
Cum auzi în zori o ciocârlie
Şi spre Roma nechezând, cârlani

L-am văzut pe Piontek lăcrimând
Parcă nu-i venea să plece-acasă
Cine ştie ce-i trecea prin gând,
Care dintre goluri îl apasă

N-aş putea să spun că-mi părea rău
Sărbătoarea-i pentru cei mai buni
Vino iar zeiţă să-ncununi
Dintre toate, golul lui Sabău

Nu-l uita pe Balint cel exact
A purtat victoria în spate
Şi-a ferit-o de danezi cu tact
Chiar şi de arbitru, jumătate

A marcat o dată şi-nc-o dată
Doar el ştie cum îşi ia avânt
C-a stricat atâtea mori de vânt:
Vai de cei cu notele de plată!

Aş vrea acum şi un portret în tuş
Pentru Hagi şi colegii lui
Dintre toţi, întâi lui Lăcătuş
Buni la fel, oriunde-ai vrea să-i pui

Silviu Lung creştea în poartă parcă
Au ai noştri aripi la călcâie:
- Îmi rad mustaţa dacă ei mai marcă
România-n grupă,-ntâi e!

Şi conduse jocul la pupitru
Signor Lanese dar să nu vă mire
Că-ntr-o carieră de arbitru,
Contează şi tentaţia de lire

La 3-1'i tremurau nădragii
De i se pusese nod în guşă
A căzut cu ochiul stâng pe Hagi,
Şi de ciudă l-a trimis spre tuşă



Ce frumos s-a fost cântat pe Ghencea:
„Italia, Italia” în cor
Că domnul  Piontek îmbrăcat în trenci, a
Tremurat în văzul tuturor

Şi a fost o sărbătoare tandră
De-atâţia ani îi presimţeam aroma
Cădeau din cer petale de micsandră
Şi gândurile ne zburau la Roma

Cerere de azil
Primeşte-mă iubito în privire
Şi-nchide pleoapa doar după ce trec
Eu sunt un tip incognito din fire
Toarse de părinţi de la un grec

Închide geana fără să clipeşti
Fără teama de a mă strivi
Şi sufletele noastre prin fereşti
De azi comune, vor privi

Amândoi s-avem un adăpost
Să vedem la fel aceeaşi lume
Eu voi sta ca santinela-n post,
Pentru paza viselor anume

O hartă de riduri pe funte

Închis în mine ca-ntr-o fortăreaţă
În care plouă cu-ntrebări
Zorii pe geamuri pun flori de gheaţă
Briză aparte cu dulci chemări
Toate legate pentru o viaţă!

Rupte zăgazuri, nicăieri punte
Orice periplu are un cod
Omul, destinul vin să se-nfrunte
În bătălia pentru un rod
Şi-o hartă de riduri pe frunte

Veniţi la noi

Veniţi la noi să lustruim cuvinte
Să spunem alb la ce nu este
Când nici copiii nu mai cred
Într-o ambiguă poveste

Şi chiar istoria refuză



Să mai pledeze pentru noi
De câte ori călcarăm strâmb
Şi i-am stropit veşmântul cu noroi

Veniţi la noi dacă n-aveţi ce face
Punem la cale un eşec
Să aibă generaţia de mâine
Postum, pe cine să ia la refec

Veniţi la noi că facem chetă
Ca sărăcia să prospere
De unde toţi neisprăviţii
Procură rente viagere

Ieşim din case şi-i poftim
Pe musafiri să ne ia locul
Şi răbdăm orice nedreptate 
Ca toată viaţa, dobitocul

Suntem o naţie aparte:
Ne-am adaptat la mămăligă
Şi coborâm de-o vreme-ntruna
Când nimeni nu ne mai obligă

Am ajuns o groapă de gunoi
Pentru noii noştri protectori
Cărora, toată recunoştinţa noastră
Pentru grija trasului de sfori!

Linii medii

Linii medii, linii medii
Câte bune sau mai rele medii
Că nu le mai găsim remedii
Cu notele din ce în ce mai medii;

De exemplu, dacă mâine plouă
O să ningă sigur pe la voi
Fragede zambilele sub rouă
Vor despărţi lumina de noroi

Cine ştie eu de care parte
Tu de mine, cine te desparte
Dacă n-ar fi şi opinia
Punctului şi linia

Nu mai trage linii contra mea
Atârnând ca ştreangurile de grinzi
Că-n zăbrele nu poţi să cuprinzi
Ce-mi închide mie inima!
Şi ne batem şi, ne zbatem



Între medii şi remedii
Chinga liniilor medii

Fantezie de nuntă

Iubite, cheamă-ţi calul năzdrăvan
Să ne ducă-acolo unde vrei
Plătind abonametul doar în lei
Că n-ai confort ca la aeroplan

Şi-om ateriza pe-o pistă-n munţi
Cu amortizoare la potcoave
Să zâmbim când brazii cântă: - Ave!
Şi se fac strigările de nunţi

Mi-oi pune-n păr, o floare de zăpadă
Şi-n priviri emoţiile festive
Călătoria până la Ninive,
Să nu ne dea pe drum, de mascaradă!

Şi-aş mai vrea să cânte o fanfară
De-ar avea şi cin' să defileze
Parcă-i văd pe socri cu proteze
Aducând gornistul de la gară

Scoate iute banii de la cec
Şi ne-om pune-n aplicare planul
Şi fiindcă e mai scump aeroplanul,
Sus pe cal şi-o s-o tăiem pe ştrec!

Te-oi primi în turnul meu, înaltul
Şi-am să-ţi spun, oricât mi-ar fi de greu
Poporul tău, va fi poporul meu
Şi lesne ţie să-ţi găseşti un altul!

Toast
       La nunta poetului Vasile Tănăselea   

Mesenilor de faţă, daţi-mi voie
Bucuria mea să nu vă mire
Căci fiecare dintre noi e,
Când iubeşte-o dată-n viaţă, mire!

Şi când ne mai bate vreun necaz
Dar-ar moartea-n ele, câte sunt
Să-i dăm cu tifla şi, să facem haz
Să-l vedeţi, cât e de mărunt!

Ne-am strâns aici să celebrăm o nuntă
Perechea dragă-a celor doi feţi, e



De astăzi într-o zodie conjuntă
Imploraţi auguriisă-i răsfeţe!

Vasile, Vasilica. Fericire
Dă-le Doamne-n suflete lumină
Chipul lor din sfânta Ta zidire,
Să răsfrângă pronia divină

Mirele acasă: un'ş'pe fraţi, surori
La mireasă opt: fete şi băieţi
Cât e de săracă viaţa în culori
Nu s-au plâns de greu, că sunt neam de geţi!

Două familii dau un neam întreg
Că au de astăzi, doar o rădăcină
Sfântă îmi e matca de care mă leg
Stupu-n care, eu sunt o albină

Şi te iubim naşă ca pe un altoi
De viţă domnească din grădina noastră
Care este taina traiului în doi:
Bujor şi laleaua-ntr-o singură glastră?

Mirele – un frate, lipsă din cei tineri
Lacrima pioasă pe mormânt să-i cadă
Părinţilor dreapta când sărută gineri
De-ar putea şi el, fericit să-i vadă...

Dar mai mor stejari şi de nenoroc
Chiar dacă-i pândeşte veşnic o secure
Drept că nu stă lumea, pentru-o moarte-n loc
Semn că omul poate încă să îndure

Să lăsm belelele la uşă
Câte-au fost sau, câte vor mai fi
Bucură-te unchiule, mătuşă
Să ciocnim! Şi: cât vom mai trăi...

Să mai vină chelner, un cotnar gălbui
Vreau fără sifon. Să nu-ncurcăm treaba
C-un pahar o vorbă, hâtră să-mi descui
Că nu ne pândeşte şi la nuntă, graba

Umpleţi-mi paharul. Vinul rubiniu
Să-mi dezlege limba iscusitul paj
Să vă spun ce mirii, poate nici nu ştiu:
Pentru viaţă astăzi, trebuie curaj!

Dar cât suntem tineri, poate-i legea firii
Dincolo de crustă s-ajungem la miez
E frumoasă viaţa: să trăiască mirii
Pentru orice pisc, naştem un cutez!



Bate vântul morţii-n alte ţări străine
Suflă greu furtuni pe planeta mea
Dar la noi în inimă, e bine
Cât mai mult iubito, de-ar ţinea!

Vă-ndulcească traiul fastele ilirii
Şi să nu v-abateţi viaţa de la crez
Să trăiască nunii! Să trăiască mirii
Să jucăm la anul şi la un botez!

Cât mai multe-n ziduri, îmi doresc ferestre
Şi prin care cerul, să privească-n noi
Lacrima de suflet, singura de zestre
Flacăra iubirii, trece azi prin voi

Să uităm că-n lume mai avem războaie
Şi puţine lucruri pline de speranţă
Când ajunge lupul la stână, jupoaie
Mieii pe alese fără vreo instanţă

Unii vor să plece, alţii să rămână
Unii vor să vândă, alţii cumpăr' vise
Pentru câte unii, soarta mai hapsână,
Zidurile încă, mai rămân închise

Să uităm că foamea mai seceră vieţi
Şi că terorismul pune bombe iar
Voi sunteţi în pragul unei dimineţi,
Vă rugaţi la Domnul să vă deie har

Să-i uscăm de lacrimi, ochii să-i deschidem
Că nu mai apucă vremile să-i zvânte
Nu e viceversa, nu mai e nici idem
Între sărăcie şi trudă, doar vânt, e

Dar nu vreau cu vorbe şi vin de surcele
Să ne îmbătăm, deşi nu subscriu
Şi pe dinăuntru iarăşi să mă spele,
Ape poluate cu gustul sălciu

Se-nrăieşte lumea, se scurtează viaţa
Nici nu ştii aproape ce e de făcut
Ne inundă mersul şi plămânii ceaţa
Multe dintre căi, duc înspre trecut

Şi ce grea e viaţa, când o-mbraci în gri
Umerii te-apasă de melancolie
Suntem nişte păsări mici şi colibri
Ce se zbat în plasa gardului din vie

Şi-acum vine iarna. Vom avea căldură?



Sau ne va fi frig, de singurătate?
Înţelege omul şi cu câte-ndură
Nu mai cere sorţii aur, nici palate

Parc-aud mireasa-n nopţile cu ger
Alintându-şi soţul cu priviri duioase:
- Dacă nu e foc în calorifer,
Măcar nu sta şi tu ca de lemn, Tănase!

Mire şi mireasă. Fiecare, parte
Mădular în trupul neamului sunteţi
Fără voie, nimeni nu vă mai desparte
Când se mai stârnesc, valuri prin orbeţi

Umpleţi-mi paharul. Să-l golesc şi sparg
Ca pe vremea când, domneau Cantemirii
Vă doresc vânt bun când ieşiţi în larg,
Şi nici o furtună. Să trăiască mirii!

Să ne-odihnim

Să ne-odihnim ca după-o bătălie
Pe care am pierdut-o într-adins
De dragul tău, iubirea mea târzie
Învingătorul s-a lăsat învins

Când braţele în braţe s-au cuprins
Ca doi actori care declamă-o poezie
Albastre peste noi, zăpezi au nins
Şi n-am mai vrut să ştim ce-o să mai fie

Am pierdut atâţia ani lumină

Domnilor, să mă lăsaţi în pace
Nu mai e nimica între noi
Dezolat, dar nu aveţi ce face
Că la Troia nu mai e război

N-aţi uitat la mine nici o treabă
După care să veniţi fireşte
Cine-mi bate-n uşă şi întreabă
A pătruns în univers: trăieşte!

Şi universul e ca o poveste:
Are centru-n fiecare stea,
Într-unul e, da-n altul, nu mai este
Şi nu poate locului să stea

Nu ţi-l dă bunicul şi, nici tata
Universul cât este de cald,



E un perpetuum mobile de-a gata
Acoperit de umbra unui fald

Şi cât m-aţi ţinut aici de vorbe
Între noi s-a pus o pată neagră
Curge timpul neştiut şi orb, e
Când dispare-n câte o tanagră

A venit, ne-seamnă şi se duce
În fiecare, universul arde
Plantaţi-vă păduri de lemn de cruce
În locul falselor stindarde

Noi târm câte-o cometă-n spate
Şi ne-aşteaptă multe galaxii
Zborurile noastre-s programate
Fiecare cu profilaxii

Să ştiţi că şi pe-aicea e război
Dar intervin quasari şi găuri negre
Care-şi cer lumina înapoi:
Legile lor mai ferme-s şi integre

Luaţi-vă sub braţ un testament
Şi zburaţi, zburaţi la modul propriu
Pământu-i mic şi n-are postament
Nu-i întinaţi lumina cu oprobriu

Şi când vă veţi înscrie pe elipse
O să-l vedeţi mai mic, de mii de ori
Feriţi-vă întruna de eclipse
Mai abitir decât de meteori!

Domnilor, vedeţi că n-am vreo vină
Dacă nu-i înţelegeţi pe ahei
Am pierdut atâţia ani lumină
Şi-am plecat în cosmos după ei

Iubire de larvă

Să ne iubim cât suntem încă larve
Şi ochii nu ni s-au deschis
Cât nu am părăsit acest abis
Ca o perdea de fond a unei zarve

Să ne iubim cât nu ştim ce-i pe lume,
Când, poate-om regreta că ne-am născut
Ca doi coconi ce încă n-au văzut 
Nici înăuntru, nici în afară, cum e



Nu mă-ntreba

Nu mă-ntreba iubito de ce plâng
Mai bine uită că ţi-am spus ceva
M-am hotărât de azi să nu mai strâng,
Obiecţii împotriva mea

Cine mai dă preţ pe-o mângâiere
Dacă urma pasului s-a şters?
Nu-mi mai este silă de putere:
Adaptarea s-a făcut din mers

Stelele-şi fac noaptea rondul lor invers
A scăzut la bursă cota pe avere
Unde este oare centru-n univers
Prima catedrală pură, de tăcere?

De ce întorc capul pe stradă?

De ce întorc capul pe stradă
De parcă cineva mă strigă?
Sunt singur doar şi mă intrigă
Cum dorm vapoarele în radă

Răsună-n noapte o tiradă
Din lanţ mai cade o verigă
Sunt singur doar şi mă intrigă
Cum dorm vapoarele în radă

Prin aer trece o cvadrigă
Pe cer s-a înălţat o spadă,
A cui o fi şi care rigă
Aşteaptă clipa ei să cadă,
De ce întorc capul pe stradă?...

Mor în lume suferinzi

În spital sau printre noi
Cât o mai duc pe picioare
Cu priviri de ape moi 
Înspre soarele-răsare

Chiar de nu te înfioară
O să-i simţi în preajma ta
Când începe să te doară,
Aerul din a putea

Că noi alergăm pe stradă
După câte trebuinţe
Şi ei prind tăcuţi să cadă,



Implacabil, din seminţe

Şi se sting ca o lumină
Mor încet în lumea lor
Că se ştiu de mult ruină,
Şi pe nimeni nu mai dor

Toată viaţa gândesc saltul
Că nu e uşor să mori
Trec dintr-un tărâm în altul,
Oamenii nemuritori

Trufe şi trufie

trufele, trufia
genul e rapace
de când lăcomia
nu ne mai dă pace

ranguri şi averi
fac iar carieră
vorbele-n doi peri
mor pe filieră

toată viaţa gura
meliţa şi-o bate
unde e strânsura
lumii de carate?

urcă vanitatea
scările; cadavre
umplu iar cetatea
zilei de palavre

latră câinii, latră
latră demagogi
inimă de piatră
ne-ai lăsat ologi

trufe şi trufie
toate le deşartă
cuie şi sicrie
pentru-o viaţă moartă

condiţia zborului

Pleacă omule de-aici
nu mai da din mâini, că tot nu zbori
muşuroiul de furnici
nu le sperie pe ciori;



şi în plus nu ne-ai adus
nici măcar o singură idee
să vedem dacă scânteie,
s-o punem sub microscoape,
s-o privim prin telescoape
să ne întrebăm de ce e 
orice minus, veşnic plus
răsăritul, un apus?!

Dacă n-aduci nimic nou
e mai greu s-ajungi la ou
de găină, bibilică
sau dogmatic va să zică;
greu e pasul înainte
dacă nu-i făcut la timp
adevărul care  minte
nu e adevăr, e ghimp,
şi înţepătura doare:
omul trebuie să zboare!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx


