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PIATRĂ DE FOC

Sunt frate bun cu vântul de pe creste,
de-atâția ani trăim în armonie,
ca verbele, pe-o coală de hârtie,
ce scriu cu vânt o magică poveste.

Și eu sunt vânt și cred în vântuire,
cum crede ceru-n focul lui din stele,
cum crede vremea-n ploile rebele 
și moartea în eterna-i nemurire. 

Sunt vânt din vântul care-mi bate-n verbe,
continuu și parșiv, ca o angoasă,
nisip dintr-o clepsidră păcătoasă,  
adverb din anaforice adverbe.

De-o viață-întreagă car pietroiu-n munte
și munții-i pietruiesc adânc în mine,
zăpezi de foc, din nopțile alpine, 
îmi șprenguiesc sudoarea de pe frunte. 

De-atâția ani adun furtuni tăcute 
și-mi fac din vânt sintagme ideale, 
esențe scoase din tăceri banale,
atotfăcut din lucruri nefăcute. 



6

Gheorghe Văduva

N-am umbră, n-am lumină, n-am cetate,
sunt vânt ca orice vânt din lumea mare,
sunt liber ca o poartă de-închisoare
și-un veșnic evadat din libertate. 

Sunt vântul care bate-n bătătură,
și viscolește prin grădini zăpada,
sunt lacrima ce mătură ograda
și-adâncul condamnat la zburătură. 

Dar, sus, pe munte, sunt doar vânt de piatră,
din piatra care crește-n gând o floare, 
poveste dintr-o lume muritoare,
ce-și arde încă focu-i viu pe vatră.

București, 24 ianuarie 2018
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CE E VAG TOT VAG APUNE

În ce-i vag, găsești de toate,
în de toate, de niciuna,
în non-adevăr, minciuna
și-n întreg, doar jumătate.

Las silaba să mă-înjure, 
guralivul să muțească,
limba să se facă iască
și cinstitul să mă fure,

Eu sunt doar întrebărețul,
o relicvă de Socrate,
care încă mai socoate
că, în târg, contează prețul.

Nu răspunde cel ce-întreabă,
a-întreba e-o meserie
ce te bagă-n pușcărie,
nu ca hoț, ca om de treabă.

Iarna vine, anul trece, 
peste tot, când vine schimbul,
toate trec, cum trece timpul,
și ce-i cald devine rece.
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N-am idee dacă timpul 
se va cățăra pe mine;
din iluzia de bine,
voi ieși cu contra-timpul

Dar nu pot ieși din mine,
sunt damnat la ființare,
ca o poartă de-închisoare,
la conștiința sa de sine. 

Mă-îngrozesc de libertate, 
de seninul din gândire
și de sfânta-mi bântuire
din efectul de cetate.

În nimic e Universul,
mai presus ca infinitul 
care-și caută zenitul,
precum poezia versul. 

Dar cei vag tot vag apune, 
orice-ai face, orice-ai spune.

București, 18 martie 2018
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FIINȚARE… 

Mă uit la uitătura-mi hâdă dintr-un amurg de ce-o să fie,
și nu mai cred în nemurire și nici în morțile de stele, 
pe lumea asta trecătoare, sunt universuri paralele,
în care n-au acces quasarii și nici vreo altă veșnicie. 

Mă tot gândesc la gândul lumii din gândul meu cu lucruri sfinte 
și tac ca un ocean pe gânduri, văzut de-o stea din depărtare,
albastru-sidefiu ca ochiul unei puștoaice visătoare,
ce se transformă-n poezie, plutind pe-o mare de cuvinte. 

Și zbor ca ea, vidat de patimi și-împătimit de-o zi cu soare, 
minune cu parfum de mugur, ce face viața o minune,
din care nu vorbește marea, nici vreun ocean de-nțelepciune,
ci doar surâsul de stamine din clipa-n care trece-n floare. 

Și nu mai văd ce-mi văd în gânduri, când vreun amurg se prăbușește,
nici noaptea care trece-n ziuă prin diamantele de rouă,
nici infinitul ce se-împarte, în ochiul minții, pe din două, 
ci doar lumina dintre umbre ce-n ochii ei se limpezește. 

Și uit de mine, și de lume și de cuvântul care  tace, 
de universuri paralele, de mori de vânt, d-exoplanete, 
de tot ce oamenii încearcă în Univers și-n eprubete, 
de tot ce s-a făcut vreodată, de tot ce încă se mai face. 
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În clipa ei, nu verva lumii și nici poemele contează, 
nici vorbele ce dau năvală, nici inima ce bate-n tâmple,
și nici vreo tainică surpriză ce-ar mai putea să se întâmple, 
ci doar privirea sa ce-n sine în ochii ei, senin, ființează. 

București, 28 februarie 2018 
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FUM ȘI FES

Fumu-i partea care curge, dintr-un foc, în Univers,
și ce s-a ales din truda piromanului pervers.
fumul este nearsură și hibrid înecăcios,
te sufocă și te-ascunde ca pe-un gând periculos. 

Fumul n-are nici morală, nici program, nici scop final,
este fum să-l vadă lumea ca pe-un fluviu fără mal,
care curge cum vrea vântul, nu contează când și cum,
fumul este fum în toate, că de-aceea este fum.

Fumul pare partea moartă dintr-un foc cu oboroc, 
nu e important ce arde, ci doar ce-a ieșit din foc, 
nu se dijmuiește focul, dar există fumărit,
se impozitează fumul, chiar când focul a murit. 

Focul nu iubește fumul, dar, de-i foc, va fi și fum,
negru, alb sau invizibil, trecător uitat de drum, 
inclusiv în minți tembele, care nu se-aprind deloc,
Totdeauna va fi ceață, fum de apă, fără foc. 

A-început bătaia-n fumuri, va fi iar pe cer război,
se vor bate norii minți pentru nopțile din noi, 
vor da foc la scăfârlie, ca să aibă praf și fum
și, în mintea lor cu fumuri, să se facă totul scrum. 
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Fumul vrea independență și putere și nămol,
vrea și stele și luceferi și-un prea-plin de-un creier gol,  
vrea să controleze vântul și rachiul din șiștar,
să dea foc la toată lumea, fiindcă asta-i necesar.  

Sunt atâtea minți cu fumuri, ca ciulinii-n Bărăgan,
fiecare vrea să aibă toată apa din ocean,
nu să stingă focul lumii, ci să facă nori de fum,
fiindcă apă e destulă, de-i dai foc, nu face scrum.

Fumurile nu au minte, dar orgoliu au destul,
sunt țâfnoase, arogante și au creierul fudul,
nu le place să audă, nici s-asculte ce nu vor,
se stropșesc la toți aceia ce nu sunt la mintea lor.

Sunt prea multe minți cu fumuri ce fac legea la palat, 
că oricât le-ar arde focul, fumul tot va fi-împărat. 
de aceea, cred că astăzi ne-a rămas un singur drum: 
să dăm foc la fumul minții, s-avem minte fără fum. 

De nici asta nu se poate, cred că nu avem de-ales,
ce va crește fum pe creier și, pe post de minte, fes.

București, 05 februarie 2017
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ÎN CĂUTARE… 

La fel ca orice strop de lume, când dau de rău, m-alung în   
                                 mine și mă hlizesc candriu la soare, 
Dar nu rămân prea mult pe gânduri, căci soarele nu-i 
                                 apă, nici ghețar, nici dor de-acasă,  
Nici nor pe cer, nici cazinou și nici măcar un stejerel 
                                 mămos, cu umbră deasă, 
Ci doar un văz ce-și caută văzutul, nu sus, pe cer, 
                                 ci undeva, într-un adânc de mare. 

De-aceea, eu, zenitul umbrei, mă simt dator s-ascult 
                                 atent ce-mi spune pe șoptite valul, 
Când bate-n coca unui gând de foc, cu nopți de jar și 
                                 prova prinsă în furtună, 
Să înțeleg înțelepciunea din norii plini de nori, care în 
                                 noi, din noi, se-adună, 
Acolo,-n marea oarbă din adânc, c-un ochi de cer ce-
                                 aprinde-n bezna nopții ostenite farul. 

Sunt rob în spațiul gol de-atâta plin de cer, de nopți și de     
                                 pământ lichefiat, dosit sub apă,
Ecou prudent de-încețoșate minți supuse caznelor uimirii
                                 lor celeste,
În mine însumi, zace, ca un gând pe gândul lumii, 
                                 terifianta mea poveste,
Nimic din ce există azi, din gheara morții sacre și blamate,              
                                 niciodată nu mai scapă. 
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În fiecare val, e-un val de gând pe un imens sofism extras                 
                                          dintr-un ocean de-înțelepciune,
Iar mintea n-are timp să vadă, într-un  puseu de vânt 
                                          banal, pus la iernat, oceanul,
Nici apele, nici timpul, nici vorba, nici non-sensul, 
                                          nici uraganul, nici limanul, 
Căci înțelept, în lumea asta cu de toate, e doar acel ce 
                                          spune ce n-are sens a spune. 

Aștept să trec ca ziua sau ca noaptea albă, ca vorba, 
                                          ca ideea, ca pacostea, ca jarul,
Să știu ce vrea planeta, sau ce vreau eu, de dincolo 
                                          de orice vremi și orice vrere,
Să scot din catastrofa lumii, c-un strop de val trudit, 
                                          îngrozitoarea mea tăcere, 
Când toate mările din lume au grija apei ce se zbate 
                                          și nicidecum ce vede farul.

București, 26 februarie 2018
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ÎN CĂUTAREA ZENITULUI…

Gândul nu e o flașnetă care cântă-n colț de stradă,
nici vioară Stradivarius dăruită unui geniu,  
nici nisipul care curge în clepsidră de-un mileniu,
și nici avion de luptă, ce se scoate la paradă.

Nu-i nici capră, nu-i nici varză, nu-i nici puntea dintre ele,
nu e lacrimă curată, ce se pierde în oglindă,
nici cățelul din ogradă care n-are voie-n tindă,
nu-i nici frunză ruginită, nici grămadă de surcele. 

Gândul nu-i ce crede omul ce pe el în tot se vede,
nu-i o armă dată dracu, nici blindaj impenetrabil,  
nu-i recurs la strategie și nici argument viabil,
care sparge orice dubiu și-n puterea lui se-încrede.

Gândul nu e sluga noastră, nici patron ce ne-asuprește,
nu-i metresa de serviciu, nici nevasta iubitoare,
care-ți dă în cap cu verbul și în inimă c-o floare,
nu-i nici visul dintr-o noapte care nu se izbândește. 

Gândul nu e doar esență și nici vinul din butoaie,
ci un alpinist pe verbe ce se cațără în sine,  
dar nu urcă, nu coboară, nici nu pleacă, nici nu vine,
ci doar trece-n altă stare, precum norul trece-n ploaie. 
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Nu acceptă definiții, fiindcă nu se definește,
nu se-aseamănă cu nimeni, n-are chip, n-are durată,
n-are somn, n-are odihnă, nu se plânge niciodată,
nu întreabă ce nu știe, nici nu spune ce gândește.

Gându-i ochiul invizibil care vede infinitul,
area lui străbate cerul, ceru-i apără gândirea,
Gându-i altfel decât veacul, decât ura și iubirea,
Gându-i Eul său din sine care-și caută zenitul. 

București, 04 martie 2018 
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PÂNDAR

N-aștept în viața asta vreo minune
și nici nu cred c-am să privesc prea sus,
atâția oameni, plini de viziune,
pe crucile din Ghencea au apus.

Și-s capturați de golul dintre ape,
la vama lor de vid căzut din cer, 
din care nimeni n-are cum să scape
și nici să mituiască-un temnicer. 

Așa e-n viața asta păcătoasă,
cu sfinți care provin din eunuci,
și cu bolnava minte sănătoasă
ce crește prin cuibarele de cuci. 

Dar eu nu cred în morți și-n nemurire
și nici în cumpănirea de apoi,
ci doar în sfânta noastră rostuire,
de unul care-i un produs de doi.

Mă iau la harță cu identitatea,
eu sunt un individ universal,
la care nu contează libertatea,
ci șaua care ține loc de cal.
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Și-mi port cu har, pe zarea din cuvinte,
petlițele cu frunze de stejar,
de care încă-mi mai aduc aminte,
ca marea de doi ochi orbiți de-un far.

Și nu cotează clipa care trece 
și nici secunda ce mai crede-n sfinți, 
ci doar căldura dintr-un suflet rece, 
ce scoate orice om normal din minți. 

Și chiar dacă din minte n-ai ce scoate, 
că mințile de astăzi s-au prostit, 
există șansa de-a mai da din coate 
sau de-a rămâne prost și prea-cinstit. 

De-aceea, eu tot cred în sihăstrie, 
și-s gata să mă-închid într-un sertar, 
cu un plaivaz și-o coală de hârtie 
și c-un trecut eteric de pândar.

București, 02 martie 2018 
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RESEMNĂRI

Constat că toamna asta nu-i o Doamnă, 
e mult prea rău în lume, când nu-i bine, 
și-i mult prea gol în golul plin de sine, 
când tot ce-i tot nimic nu mai înseamnă.  

Se bat pe frunze razele de soare, 
pe deal, copacii dau mărunt din buze, 
poeții își fac veacul fără muze 
și muzele-și iau dreptul la purtare.

N-ai ce să faci, e toamnă și-i schimbare,
votează ghimpii spinii-n parlamente,
pietroaiele cer pietre inocente,
iar inocențele vor stele vorbitoare.

Planetele au fost și ele stele,
lumini de foc și focuri de lumină, 
ce fac din orice noapte zi senină
și din senin o noapte pentru iele.

Nu mai sunt foc, le-acoperă pământul,
o zgură din ce-a fost o strălucire,
căci focul lor se află în gândire, 
acolo unde arde-n noi Cuvântul.
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De-aceea, câte-un om, în disperare,
își pune foc și arde ca o novă,
un val de jar care se sparge-n provă
pe-o mare plină ochi de ochi de mare.  

Un foc, precum o aprigă tocmeală 
c-un doctor în nimic, cu tigva goală,  
ce-a plagiat o dublă integrală,
dintr-un tratat pe-o pată de cerneală. 

Toți oamenii din noi se trag din stele
și ard cum arde focul lor din soare
și nu contrafăcut, ca o-închistare, 
ce poartă-n tâmple flori și ghilimele. 

Dar toate știu c-au fost pe jar odată,
când Universul le ținea de șase,
când se-înfloreau în rochii de mătase
și-n ochi le strălucea un foc de fată. 

Tot ce-a mai fost în tot ce-a fost se-întoarnă,
dar toamna asta n-are timp de iarnă.

București, 03 februarie 2018
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SENS…

Frumoaso, eu, odată, eram gânduri, 
iar tu, pe stâncă, floare neculeasă, 
rebelă, amazoană și frumoasă,
ca pasărea furtunii printre vânturi. 

Acolo, sus, unde clipește vântul
și albul spală soarele-n zăpadă,
mi-am învățat privirile să vadă, 
cu ochi de cer, la orizont, Pământul. 

Frumoasă-i zarea care vede-n zare
nemărginirea dintr-un pisc de munte,
noblețe-n sărutarea de pe frunte
și-aproapele pe-un dor din depărtare. 

Eu te-am privit, tu m-ai văzut departe,
în ochii tăi Dumnezeiești ca marea,
ce-aduc în lumea noastră alinarea
și zidul care-n Tu și-n Eu ne-împarte.

În ochii tăi, sunt lumi nemărginite
și țărmuri la oceanul scos din apă,
din care doar o lacrimă adapă 
acel cuvânt cu sensuri infinite… 
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E mult de-atunci, căci infinitu-i mare,
și niciodată dusul nu aduce,
iar sensu-și pierde sensul la răscruce,
și certul nu-i incertul cu negare.

Îți scriu acum, în spațiul dintre fraze,
cu verbele ce încă-s fanioane 
pe munții dezbinați de canioane,
c-am să-înviez nisipul dintre oaze.

Am să cultiv parfum de orhidee, 
și tot pustiul să-l prefac în floare,
iar floarea să-îmblânzească-un lup de mare, 
cu cerul ei din ochii-i de femeie. 

Suntem hazard și certă rânduire,
parfum trecut și vrajă-încolburată,
nemăsurat și clipă măsurată
c-un colț de infinit din omenire.

N-am să mai caut îngeri în arhivă,
nici în uitarea lumii viitorul,
căci ploaia este-așa cum este norul
și norul, precum vântul în derivă. 

Dar lumea noastră n-are vremuri bune, 
iar omenirea n-are timp de lume.

București, 10 februarie 2018
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ȘI OASELE MOR…

Deși sunt chiar mai tari decât granitul,
și oasele umane se mai rup, 
ca inocența oii-n colți de lup,
când baciul nu-i ia-n seamă behăitul. 

Se sparg, se rup, dar pot fi reparate,
când omu-i viu și știe că-i tratat
c-un gând frumos și-un aparat gipsat,
de-un ortoped cu două doctorate.

Cuvintele din oase nu-s de piatră,
au suflet, au vocații, au dureri,
au vise, au iluzii, au tăceri 
și știu să ardă-n focul de pe vatră.

Sunt și adânc, și munți, și universuri,
sunt și pământ pe care cresc ciuperci,
dar și piloni de case și covergi
și, mai ales, picioare pentru versuri. 

Tot osul omenesc are vedere,
cât omu-i viu și oasele-i sunt vii, 
chiar de sunt tari, nu-s meteori pustii, 
ci viață cu simțire și durere. 
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Când iarna-și pune îngerii pe frunte,
chiar și granitul poate fi fragil, 
atent la nuanțe, tandru, șic, subtil,
ca florile de piatră-n vârf de munte. 

Și-n oase, a fi os e lucru mare…,
și oasele iubesc, la timpul lor, 
vorbesc și tac, îmbătrânesc și mor,
c-așa e-n viața asta trecătoare…

Toți oamenii post-viață-s oseminte, 
și tot ce a fost un om rămâne Os, 
nici lucru sfânt, nici moft, nici ticălos, 
nici brave paradigme, nici cuvinte. 

Căci lumea-întreagă-i un recif de oase, 
corali umani cu verbele în vânt,
sau oase îngropate în pământ,
magnifice, comune, ticăloase. 

Atâtea oase mor senin sub soare
și-atâtea lumi se concentrează-n os,
căci oasele din viață-s os de ros,
iar Terra noastră-i doar un os mai mare. 

09 februarie 2018 
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SUNT AICI SĂ-MI CAR CĂRATUL…

Mai am de cărat o zare,
peste timpul din răscruce, 
care-n alte zări s-o duce,
când va fi, la ziuă, soare.

Mai am de cărat o noapte
până mâine dimineață,
pe-un pustiu cu pod de gheață,
sus, pe-un pisc cu dinți de lapte.

Mai am de săpat o groapă,
pe un nor cu haină nouă,
care-împarte pe din două
un pârâu uitat de apă.

Mai am de golit o mare,
care-a deranjat oceanul,
fiindcă n-a-îndocat limanul
în navete zburătoare. 

Și de n-o să îmi fac treaba
de Sisif cu normă-întreagă,
toată lumea-o să-înțeleagă
că degeaba-i tot degeaba.
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Dar n-am vreme de nevreme,
toate vremile-s caduce,
și s-or duce cum s-or duce
printre valuri de dileme.

Sunt aici să-mi car căratul,
unde caru-și cară carul,
amărâtu-și cară-amarul
și Supusul, Împăratul. 

București, 04 martie 2018
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UN GOL IMENS PREAPLIN DE IDEALURI

N-am nicio intuiție stelară, 
dar nici nu vreau  să fiu profet bizar,
în haosul din mine, totu-i clar,
și tot ce-am născocit o să dispară.

N-am nici un ideal pierdut la zaruri
și nici un vis ce-ar trebui visat,
de-atâtea visuri, visul l-am uitat, 
și-n loc de vis, adorm pe idealuri.

În noaptea minții, mintea-i doar prostie 
și sus, pe cer, se stinge orice stea,
adânc, în mine, arde steaua mea, 
o clipă c-un parfum de veșnicie. 

Dar clipa n-are margini, nici durată,
e-un click ce-închide-n gol un univers,
abstract precum esența unui vers
dintr-un poem ce n-a fost scris vreodată. 

N-am să  mă-încred în verbe și-n simboluri, 
și nici în plinătatea unui sens,
căci plinu-i câteodată gol imens, 
iar idealul, un morman de goluri. 
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Am să golesc de idealuri marea
și-n golul ei am să zidesc un plin,
un strop de noapte pe un cer senin,
ce-aduce iar aproape depărtarea…

De-aceea, tot ce-i val se pierde-n valuri,
oceanu-și doarme somnul pe de rost,
iar eu sunt totdeauna ce-am tot fost: 
un gol imens preaplin de idealuri 

București, 25 martie 2018
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VREMEA MAHĂRULUI…

Pământu-i plin de oameni fără cap
și capetele-s pline de beton,
ce-înlocuiesc un ultim neuron,
retrogradat la rangul de proțap. 

Proțapu-i vector la un jug cu boi
ce trag un mahăr tolănit în car,
c-un creier modelat pe post de par, 
cu care, când vrea el, lovește-n noi.

Și noi răbdăm, căci țara s-a-înjugat, 
iar boii totdeauna trag în jug,
răbdare-i, de la Domnul, din belșug, 
c-așa e-n lumea asta de rahat.

Și-n carul cu loitre de cristal,
purtat de boi foști oameni fără cap,
c-un neuron ce-a devenit proțap, 
un mahăr trece veacul, triumfal. 

Un mahăr ca toți mahării din noi,
înconjurat de capete de struț,
ce se ascund într-un adânc de puț,
când plouă-n gât și-afară-i mult noroi. 
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Și-n vraf de info-mahări atestat,  
se crește-n dosul vremii un maidan, 
din care se hrănește, an de an,
un mahăr somnolent într-un palat.

Un mahăr ce slujește brav în noi
o țară aruncată la gunoi. 

București, 03 martie 2018 
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NIMIC DIN CE SE POATE NU SE POATE

Ne plouă-n soare, astăzi, norii umilinței… 
o ceată de strămoși s-a cocoțat pe cer,
să-l curețe de rău, de gol și de mister,
să-l scape de culoarea gri a neputinței.

N-au nicio șansă, niciun nor nu-i ia în seamă, 
din daci n-a mai rămas decât un lup nedac,
ce urlă-n noaptea neagră-n turmele ce tac, 
dar care, azi, la noi, nimic nu mai înseamnă. 

Ne-au dat afară hoții noștri din cetate,
și-așa, de morți, de vii, de verbe, ne-am pierdut,
de nu mai știm să facem nici ce-am mai făcut,
am renunțat la cer, la noi, la demnitate. 
 
Am devenit un fel de inși uituci ca vântul
și ne-am trezit uimiți că nu mai știm ce știm, 
ni-i greu s-aflăm de mai trăim sau de murim, 
de suntem robi la vis, sau doar săraci cu gândul. 

Pe cerul dac, avem condens de avioane
și dâre,-n loc de nori, de ploi cuminți, și cruci,
răcnește-n haos banda noastră de uituci
și-adorm groparii-n parlament pe papioane. 
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Se duc, buimaci și proști, sărmanii la votare, 
și nu le pasă nici de stele, nici de nori,
nici dacă noaptea minții se trezește-n zori,
căci truda lor s-a dus cu ursa-n Caru Mare.

Iar carul troncănește noaptea, ca o roabă,
și bagă spaime-n valul de la Cotroceni, 
pe câmpul iernii, trece vântul prin coceni
și flutură drapelul prins pe-un scut c-o babă.

Dreptatea-i partea cea mai pusă la-îndoială, 
degeaba legea face teatru în halat, 
pe placul celor ce-și duc veacul la Palat, 
căci totu-i, azi, în viața noastră, abureală.

În țara unde chiar și cotul dă din coate, 
nimic din ce se poate astăzi nu se poate

București,
02 aprilie 2018
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INCOMPATIBILITATE

Nu poți fi lord, de ești bandit, 
nu poți fi hoț, de ești cinstit, 
nu ești bogat, de ești sărac,
nici transparent, de ești opac.

Nu poți fi tu, de nu ești tu, 
nu poți fi Da, de crezi în Nu, 
nu poți fi înger, când ești drac,
nici elefant, când ești gândac. 

Nu ești prosper, când ești falit, 
nici genial, când ești tâmpit,
nu ești deștept, când ești un prost,
nici rostuit, când n-ai vreun rost. 

Nu ești modest, când ești fălos,
nu ești curat, când ești jegos,  
nu ești iubit, când nu iubești,
nici învățat, când nu citești.

Nu ești viteaz, când ești fricos,
nici triumfal, când rozi un os, 
nu ești nici frunză, nici stejar, 
ci doar o minte de pândar. 
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Nu ești în rai, când crezi în iad,
nici sedentar, când ești nomad,
nici Făt-Frumos, când ești urât,
nici râmător, când nu ai rât… 

Nu ești pe rol, când nu ai rol,
nu ești deplin, când suni a gol,
nu ești simpatic, când n-ai șic,
nici uriaș, când ești nimic.

Nu ești nici zmeu, nici altruist, 
ni doar un biet oportunist.

București, 14 aprilie 2018
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CAUT

Trecutul e-n lume trecut,
prezentu-i tot timpul prezent,
absentul e-n viață absent,
tăcutul e-n verbe tăcut. 

Mă-întorc la întâiul parfum, 
rămas ca un munte-n abrupt,
de care odată m-am rupt, 
ca norul de zidul de fum. 

Îmi iau ca reper un coșmar,
îmi caut, pe vis, un pridvor,
m-afund pe-o idee de zbor
și-mi fac din iluzii cuibar. 

Aprind ce odată am stins: 
preasfânta iubire de vânt,
rămasă de pază-n cuvânt,
când iernile-n iarnă s-au nins.

M-ascund de privirea-mi din dor, 
e timpul să-mi fac adăpost,
în rostul ce-și caută rost
pe cerul din visul de zbor.
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Și-adorm ca un soare pe cer,
când toamna coboară-n amurg,
și apele-n ape se scurg,
iar stelele umbrelor pier… 

Și zbor, ca un gând călător,
pe zarea din sfântul Cuvânt
ca frunzele toamnei în vânt,
ca apele lumii-n izvor. 

Mă-întorc tot mereu la izvor, 
să-mi caut pustiul de dor. 

București, 15 aprilie 2018
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RĂBDARE…

E dată ofului răbdarea, 
chiar dacă n-are-n ea tutun,
să rabzi e, azi, un fapt nebun, 
ce-ți face țăndări nerăbdarea. 

Răbdarea-i parte dintr-o artă
a ne-nțelesului fior,
ce-oprește gândul schimbător, 
când diminețile n-au hartă. 

Răbdarea este ca femeia
care te poartă nouă luni,
ca pe-un dosar cu rugăciuni
dintr-un sertar ce-și uită cheia.

Când tu te naști, te garantează 
cu viața ei, din zori în zori, 
și-n ochii ei, prea-plini de sori,
doar fericirea ta contează. 

De-i timp urât, sau zi cu soare,
de-i vară, iarnă, noapte, zi,
ea-i lângă tine, orice-ar fi, 
atentă, tandră, răbdătoare. 
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Ea-i focul sacru de pe vatră 
ce te-încălzește când e ger,
îi crește aripi pân-la cer 
și te înalță-n zbor de piatră. 

Când ești la greu, ea nu te lasă,
te ține strâns la pieptul ei,
îmi dă răbdare și temei
și adăpost, și prag și casă. 

Nu vrea nimic, nici nu se plânge,
îți rabdă tot, chiar de greșești, 
te-ajută doar să chibzuiești,  
căci apa nu se face sânge. 

De stă necazul să te-ajungă, 
când ești golan sau derbedeu,
rămâi copilul ei, mereu…,
ea te iubește, nu te-alungă…

În ghemu-i sacru, tu ești ața,
ce vine de la Dumnezeu
și se-împlinește-n firul său,
prin care-și trece-n tine viața.

Dar tu, biped cu sânge acru,
vei ști vreodată ce e sacru?

București, 18 aprilie 2018
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IDEEA MEA CU OCHI DE CORB

Demult, dilemele s-au dus 
și-n locul lor ai venit tu, 
o certitudine în Nu, 
la care totul s-a supus.

Amurgul s-a trezit în zori,
iar diminețile-n amurg,
când zările în zări se scurg
și apele se nasc din flori.

Mă trec și eu în tot ce vrei,
în alter ego, în tramvai,
într-un galop cu gust de cai,  
sau într-o junglă, printre lei… 

A mai rămas un singur Na,
lansat în zori de-un papagal,
când soarele s-a prins de-un val
și s-a întors la vremea sa.

Iar nopțile au făcut pact
cu zilele din calendar,
să pună stelele pe jar 
și libertatea-într-un contract.
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Contract c-un văzător miop, 
ce-și spală ochii pe-un ghețar,
dintr-un ocean orbit de-un far,  
și îi transformă-n stetoscop, 

Să-și vadă văzu-n nevăzut, 
ca pe un lucru-închipuit, 
de care nu s-a pomenit,
nici în prezent, nici în trecut…

S-a consemnat într-un înscris,
din nopțile de plumb topit, 
că adormiții s-au gândit
să pună un tarif pe vis…

Mă simt un uită-tot uituc
ce-și caută în el un nor,
din vremea când credea în zbor,  
și căuta un cuib de cuc…

Ideea mea cu ochi de corb
și cu parfum d-eucalipt,
e-a mia oară când m-ai fript
cu văzul unui soare orb. 

De-aceea nu te mai privesc
cu certitudinea dintâi,
prin care încă-ți mai mângâi
un ochi de somn nepământesc… 

Ideea mea cu ochi de corb,
ce cauți ochi deschiși la morți 
și te comporți, cum te comporți, 
deși te văd, sunt totuși orb.  
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Și chiar de nu e cert ce-i cert, 
eu fac pe dracu și te iert. 

București, 21 aprilie 2018 
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PERMIS DE MURIT

Te văd ca pe-un soare turbat
ce vrea să oblige-un geamgiu 
să pună geamlâc la pustiu
și-n dune să-ți facă palat…

Din umbre-ți croiești un turban,
de raze te aperi c-un ion,
pe Neptun îl pui de planton,
pe Marte cultivi loc viran,

Îți coși mărgeluțe pe fes,
din basme-ți croiești califat,
pe Pluto-l trimiți la furat, 
pe Venus o pui la cules. 

Crești fluvii pe pâlcuri de nori,
și valuri pe pale de vânt,
îți faci din cuvinte pământ
și verbe din cuiburi de ciori. 

Ești altfel, când totu-i la fel, 
un val ce trăiește-într-un dig, 
dogoare ce-îngheață de frig, 
și-un Eu ce-are-n sânge un El.
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N-ai lume, n-ai zare, n-ai sens,
exiști ca zenitu-n nadir, 
și treci precum crezu-n delir, 
iar sensul în sine-i nonsens. 

În tine, ești altul al tău,
păgân care crede că-i sfânt,
și zbor doar când zborul s-a frânt, 
ca binele-n ceasul cel rău. 

Te văd într-un orb buimăcit, 
ce umblă prin jungla din gând,
ca leul bătrân și flămând, 
ce-și vrea un permis de murit. 

În lumea în care trăim, 
e-o crimă in rem să murim. 

București, 24 aprilie 2018 
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FALS TRATAT DE ÎMPĂCARE

N-am nicio șansă să-mi pun cruce, 
sunt încă viu și-întreg la minte,
am cinci armate de cuvinte
și-un drum ce duce unde-o duce. 

O iau domol pe gând la vale,
fac semn la câini să nu mă latre,
mă rog la semne idolatre, 
să-mi regăsesc a treia cale.

La verticala mea, văd zarea,
ce-a evadat din altă zare
și-și caută un colț de soare,
precum amurgul înserarea.

Dar eu am de cărat pietroiul,
pe muntele ce-i azi câmpie, 
iar mâine-o fi ce-o fi să fie,
când pacea va iubi războiul. 

De-aceea, mă tot uit la Soare, 
și-i fac un semn discret cu clopul, 
să-și pună la iernat laptopul
ca se să facă-n vid răcoare…
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Iar pacea ce-are-un gând de bine
își va da mâna cu războiul,
în zori, când cântă pițigoiul,  
și mințile mai sunt senine. 

Și-or să semneze, împreună,
un fals tratat de împăcare,  
în lumea asta trecătoare,
fermecătoare și nebună. 

Ar fi o faptă ideală,
de cel mai renumit renume… 
și totuși, brava noastră lume  
cred c-ar muri de plictiseală.

Căci lumea noastră omenească,
trăiește să se războiască.

București, 28 aprilie 2018
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OCHIUL NOPȚII

În noaptea minții reciclate,
cătușele sunt libertate, 
savanți, la prostănaci, se-închină, 
în timp ce negura-i lumină.  

Dar prostul n-are nicio vină
că noaptea nu-i o zi senină
și chiar de-ar fi să fie așa, 
el tot așa se va chema. 

Căci, ziua, noaptea-i la culcare,
și n-are cum să stea la soare,
ci latră lung și tâmp la lună,
ca omul rău, când vremea-i bună.

Un ochi e treaz doar în zi plină,  
când soarele îi dă lumină.  
iar noaptea, când nu-i strop de soare,
tot ochiul merge la culcare. 

Preasfântul Soare nu-i permite
nici să-l privească, nici să-l uite, 
vederea omului-i senină
numai atunci când e lumină. 
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Doar ochiul sărutat de iele, 
în noaptea plină ochi de stele, 
e-n drept, în nevăzut, să vadă
imensa cerului ogradă…

…Chiar de-i plăcut, sau nu ne place, 
n-avem ce spune, nici ce face,
căci, ziua, ochiu-i orb de soare,
iar noaptea-i la recuperare.  

Dar ochiul nopții are sensul 
de a deschide Universul  
și de-a vedea, fără de soare, 
un cer de lumi strălucitoare.  

Nevăzător în bezna sorții, 
mai ai o șansă: ochiul nopții!

București, 03 mai 2018
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ÎN ZORI, LA BOBOC

Începe, devreme, concertul de ciori, 
un vânt se zburlește la frunze-n copac,
cazarma imensă mai doarme-n hamac
și-un MiG-21 stă-n rondul cu flori.

O Volhov se uită cu jind către cer, 
mai are nevoie de-un strop de vopsea,
s-arate ca nouă, așa cum era, 
când, pândă pe-o rampă,-și spunea pumn de fier.

Alături, pe iarbă, stă-n cârje alt MiG,
un „15” ce vine din veacul trecut
și-aduce în minte un zbor de temut, 
de-acum cinci decenii de iarnă și frig…

Era o vedetă, acum e muzeu…,
pe cer un F-16 se joacă c-un nor,
e viu avionul de-i bun pentru zbor, 
și chiar de nu este, el zboară mereu.

La capătul pistei, un ultim Icar,
bătând din aripă, sub cerul stufos,
s-a stins la Craiova, senin albatros,
ucis de tăciunii din ultimul jar.
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Un Lancer mai zboară, modern, temerar,
își umflă forțajul, tunând ca un leu,
nu-l ține duralul, dar încă e zmeu
și toate-s de toate, iar harul e har.

Aici, la origini, izvoru-i izvor 
și trei generații în zbor se-întâlnesc,
au brumă pe tâmple, dar încă-l iubesc,
căci zborul e-n viață eternul lor dor.

Boboc, 25 mai 2018
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VĂZUL NOPȚII

S-au dus pe apa sâmbetei trecuții,
iar cei prezenți se-închid într-un dosar,
se mai bifează-o zi în calendar 
și-un info-câine-și cheamă-n haită biții.

Dar câinii tineri au o altă lege,
lor nu le pasă, astăzi, de trecut,
din care mai nimic n-au cunoscut,
iar de nu știi ce-a fost, n-ai ce-nțelege. 

E noapte plină-n curtea cu de toate, 
iar stâlpii de la poartă-îmbătrânesc, 
pe cerul nopții, stelele orbesc 
și meteorii dau vârtos din coate.

O cobră a pus ochii pe-o mangustă, 
o vede leu, iar ea se vrea piton, 
nu-i place să se joace în șotron
și nici să poarte blugi în loc de fustă.  

Mangustei nu-i e teamă de o cobră, 
șhiar dacă cobra-i doctor în venin, 
impresia contează prea puțin, 
când nu ești leu, dar ai o coamă… sobră. 
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În Parlament e mare tevatură,
se bat aleșii vremii pe ciolan,
așa cum se întâmplă an de an:
când unul lingușește, altu-înjură.

E noapte cu glazură siderală, 
mangusta a luat cina în șerpar,
în Dreptul Stâng, se pune de-un dosar, 
și trei dulăi păzesc o portocală. 

Contabilii se ceartă pe-o chitanță, 
în ochiul nopții, e din nou război, 
furnicile fac grevă-n mușuroi, 
ministrul Muncii dă o ordonanță. 

E mândru foc că a găsit găsirea, 
a pus la punct o gloată de bătrâni, 
c-așa-i voința noilor stăpâni:
s-aducă-n loc de legi nelegiuirea. 

Vreo șase milioane sunt pe-afară,
au fost goniții de noii țării sfinți,
care-au distrus iubirea de părinți 
și tot ce s-a durat la noi în țară.

Pe Strada Mare, trece o fanfară.
se împlinește-un veac de românesc,
în care salahorii-îmbătrânesc, 
și creierii migrează pe afară.

Un veac de viețuire milenară
și-un sfert de veac de țară fără țară. 

București, 31 mai 2018 
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FLACĂRĂ SĂRACĂ

Sunt mii și mii de case fără casă
și mii și mii de ramuri fără ramuri,
cuvinte condamnate la sloganuri 
și oameni fără vatra lor de-acasă.

Sunt mii și mii de faceri fără faceri,
ce-au rezultat din faceri nefăcute,
din goliciuni cu goliciuni umplute,
de-o lume care face-n gol afaceri. 

Nimicul în nimic e dat să treacă, 
din ce-a fost plin, e azi deșertăciune, 
cenușa e scursura din tăciune,
tăciunele-i o flacără săracă.

Din gând, rezultă totdeauna gânduri,
și, în pământ, pământ se pământește,
iar viscolul, prin viscol viscolește,
Când iarna-îngheață seva din pământuri.

La poartă, bate-a traistă goală vântul,
iar ușa se deschide, încă-i ușă,
pe horn e fum, pe vatră-i doar cenușă,
și-n cer se-ascunde, viscolit, pământul. 
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Îl strâng la piept, îl învelesc cu gândul,
la primăvară, nu-l mai crește grâul,
pe Valea Mare nu mai curge râul,
păteanul și-a pierdut la toate rândul… 

Poarta nu e poartă, ușa nu e ușă,
curtea nu e-n curte, casa nu-i acasă,
ziua nu apune, noaptea nu se lasă,
focul nu mai arde, nu mai e cenușă. 

Au apus țăranii de atâta moarte,
țara nu-i mai știe, câinii nu-i mai latră,
nu-i mai arde-n palme focul de pe vatră
cei bătrâni sunt umbre, tinerii-s departe.

Nu mai e nimic din ce-a fost de milenii, 
au învins tâlharii, visteria-i goală, 
satele sunt vide, soarele-i de smoală,
și s-au dus pe ape, singuri, pământenii.

Este doar o vorbă despre-o zi senină, 
când aveam o casă plină de lumină… 

București, 03 iunie 2018
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GHIMPE

Se iau la harță perii cu cireșii 
și veacu-și face veacu-n carpen diem,
iar noi, scaieții, despre viață scriem,
cum scriu în orice toamnă neculeșii.  

Doar noi rămânem singuri pe hotare, 
pe câmpul fără grâu, se plimbă vântul,
se oblojește-n legea lui, pământul 
și noi strigăm, prin ghimpi: eliberare!  

Nu-i pasă nimănui că vântul bate,
că muții stau cu vorbele de vorbă,
că toamna asta-i proxima cociorbă, 
iar cei ce pot fac tot ce nu se poate.

La urma urmei, și puterea-i tristă,
la mintea ei, durata nu-i durată,
ci doar o toamnă rece și uscată, 
ce-și suflă nasul verii-într-o batistă. 

Nici noi, scaieții, nu suntem de piatră,
căci inima de ghimpe nu-i pustie,
ci doar un foc din altă veșnicie,  
ce-aprinde-înțepăturile pe-o vatră.
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Și nu contează ce nu mai contează,
tot ghimpele produce înțepare…,
un ghimpe-i santinelă la o floare,  
pe care toată viața o veghează.

București, 17 iulie 2018
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ÎN MIEZUL OFULUI 

În miezul ofului din noi,
există încă forme pure,
precum copacii-ntr-o pădure
și seva limpede-n noroi.

Dar și noroiu-i tot pământ,
bătut de vânt și ros de ape,
arat de plug, tocat de sape,
durat cu slove în cuvânt.

Nucleul său e-un cuib de cuc,
izvorul său e-o vatră sacră,
blestemul său e-o vorbă acră,
lumina sa e-un cer uituc. 

Dar oful însuși e un gol, 
ce izvorăște din plecare,
precum tenebrele din soare
și-înnămolirea din nămol.

Ce-i simplu-i foarte complicat,
din rațiuni de porcărire,
într-o superbă murdărire, 
a tot ce-i bun și așezat. 
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De-aceea, eu nu cred în lut
și nici în oful scos din sine, 
ci doar în nopțile senine,
când gândul vede-n nevăzut. 

Acolo, undeva,-n nimic,
nu pot să cad, de mă ridic.

București, 17 iulie 2018



58

Gheorghe Văduva

ULTIMUL VAL…

Mă duc la cosit de cuvinte,
pe-o vorbă din valea de sus, 
întoarsă pe dos de-un sus-pus, 
pe-un pliu din prea-golu-i din minte.

N-am verb, nici adverb, nici cerneală,
nici noapte, nici soare, nici gând,
ci doar un tăciune arzând,
din noua-i idee de smoală. 

Căci insul verbește pe-o strună,
aceeași, în noapte, mereu,
ca Eul ce-și spune că-i Eu,
iar toată lumina-i nebună.

Flașnetă pe-un sine din sine,
ce suie câmpia la deal,
îmbarcă oceanul în val
și răul în roba de bine… 

Prostia-i în veci tot prostie, 
dar prostul se crede că-i sfânt
adus temporar pe pământ,
să facă din lume ce știe.
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Și face ce crede că-i place,
e sigur, puternic și fix,
le are pe toate în pix
și-i place ce crede că face…

Iar eu, un fonem, fără clasă, 
un sunet pe-o pală de vânt,
o mică silabă-n cuvânt,
mă duc, ca tot verbul, la coasă… 

Prea-prostul nu știe de mine,
el vede doar plus infinit,
nu fânul de mine cosit, 
nici răul din haina de bine… 

Aș vrea să mai știu de ce-mi pasă
să fac din făcut nefăcut,
din gol, un prea-plin de umplut, 
din mine, un sine cu coasă.

Să-mi iau un permis de speranță, 
să merg, sus, pe gând, la cosit,
fonem, printre verbe, strivit 
de-aceeași eternă instanță…

Speranța e ultimul val,
din marea ajunsă de mal.

București, 23 iulie 2018
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TOTUL NIMIC…

Cu Eul din mine din nou mă confrunt,
dar n-am nicio șansă să-l scot din nimic,
mă simt în cădere, deși mă ridic,
iar nopțile lumii n-am cum să le-înfrunt.

Sunt nopți infinite, de iad și de scai,
și toate-s de toate, în lungul lor drum,
mizerii sublime, nămol și parfum,
gunoaie selecte, amurg, mucegai. 

Încerc să-mi iau pulsul, de vreme ce-s viu,
dar inima-mi bate așa cum vrea ea,
ca vântul prin garduri, ca nuca-n podea,
ca dorul de umbre, ca umbra-n pustiu. 

Departe-i departe, aproapele-i scrum, 
pe rug, ard quasarii, în noi cresc roboți, 
iar lumea-i condusă de-aceiași netoți, 
ce fac din lumină o pânză de fum. 

Esența-i sublimul din marele mic, 
un punct fără margini, o apă-ntr-un dig, 
o vară fierbinte făcută covrig
iar totul înseamnă în sine nimic. 
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Nimicul din Terra, nimicul din cer, 
nimicul din lacrimi, nimicul sublim, 
nimicul pe care cu viața-l plătim,
când vrem libertate-ntr-o cușcă de fier.

Dar noaptea, de-i noapte, se termină-n zori
ș-n ochii ei ceru-i un nor plin de ciori. 

București, 07 august 2018
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EU CU MINE ȘI CU SINE

Eu, cu mine și cu celălalt din mine,
tripletă ancorată pe-o-întâmplare
din complicata lumii ființare,  
ne-am dus cu gându-n facerea de bine. 

La coardă dublă, ne-am cățărat pe-o stâncă,
cu sensuri de cuvinte pitonată,
într-un amurg de ploaie sabotată, 
să înălțăm, pe-un pisc, o vorbă-adâncă.

N-aveam cu noi nici zelpuri, nici pitoane,
nici corturi, nici papuci de cățărare,
ci doar o evadare din cuibare, 
când muntele clocește-n canioane. 

Ne-am cățărat pe verve zburătoare,
cu flori de colț la pălării de piatră
și cu Sisifi lăsați demult la vatră,
când piatra s-a-împietrit în cățărare. 

Dar tot mai cred că am avut de toate,
și drepturi și nedrepturi, și dreptate, 
și gânduri, și idei, și libertate 
și de-a putea în tot ce nu se poate… 
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Eu, cu mine și cu sine suntem unul, 
un triptic fără zare și durată,
nemăsurat în lumea măsurată,
ce-și poartă-n ea gunoiul și parfumul.

Iar eu, în sine-mi, sunt ce-mi sunt acum:
un trei în unul pe-un ocean de fum.  

București, 09 august 2018
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VÂNTUL ÎN  PRE-AMURG…

Nu-mi pasă dacă vântul trăiește-n curtea altor vânturi,
de și-a durat vreo casă c-un credit de la sfântul Soare,
sau de își face veacul ca gându-n lumea asta mare,
damnat la libertate și-încătușat pe veci de gânduri. 

În lumea lui de vânt, sunt, poate, alte reguli, alte zări
și-un alt concept de casă, de acasă, de lumină,
de noapte, de angoasă, de spațiu gol, de zi senină
de rosturi fără rost, de lume fără lumi, de depărtări. 

Acasă poate să însemne, pentru vânturi, nicăieri,
iar nicăieri nu-i un concept să-l pui la greu pe rană,
când marea-și sparge valu-n răfuiala-i riverană 
și noaptea albă-și retușează înneguratele-i tăceri. 

Sunt poate alte orizonturi rostuite pe pământ, 
fluidele nu-s pietre și nici piatra nu-i fluidă,
iar strugurii de soi provin și ei din aguridă  
și valu-încărunțește marea în spuma dorului de vânt… 
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Ce-mi pasă mie dacă vântul bate sau se zbate, 
ce-i pasă lui de ce îmi pasă sau nu-mi pasă mie, 
de verb bogat, de verb care trăiește-n sărăcie,
de vorbe irosite, de gânduri seci, de verbe mutilate?

Dar, uneori, când sunt cu cerul sorții la pământ,
aș vrea să fiu pe-un val, cu toate pânzele în vânt.

Drobeta Turnu Severin, 20 august 2018
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OCHI DE FAR

Te văd și azi cu ochii tăi de ieri, 
oraș frumos, brodat cu amintiri 
și pietruit cu-atâtea amăgiri 
păstrate ca o taină-n nicăieri. 

Ești încă-aici, deși ai tot plecat 
cu timpul și cu gându-n depărtări, 
cu Dunărea preasfintelor uitări
din piatra care-n apă s-a schimbat 

Oraș etern, senin și sedentar,  
în viața mea ești un cuibar frumos, 
ca țărmul mării-n ochi de albatros, 
prin care mă privesc atât de rar. 

Netrecător cu aer legendar, 
cu fete care nu îmbătrânesc 
cu umbre care încă însoresc 
același vechi și răbdător trotuar. 

Revin la tine, ca la visul meu, 
când îmi aduc aminte c-am visat, 
în noaptea unui gând în zori uitat, 
ce mi-ai fost și ce-ți sunt astăzi eu: 
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Un punct cu pași într-un etern frumos, 
un trecător pe-un vis netrecător, 
o apă ce se-întoarce la izvor 
pe-același drum parcurs cândva pe jos… 

Mă regăsesc, în gândul meu de-acum, 
rucsac pe care-l simt ca pe-un trofeu,
purtat o viață-întreagă-n of-u meu 
cu același nesfârșit, pe-același drum.

Mă simt aici un nimeni solitar, 
ca marea la un țărm în ochi de far. 

Drobeta Turnu Severin, 21 august 2018
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PATRON DE CER

De dimineață,-n loc de soare, am răsărit doar eu pe cer, 
înseninat ca o idee ce s-a trezit în locul meu,
m-am pomenit, după-un mileniu, un fel de înger-Prometeu, 
transfigurat în astrul zilei de-un tribunal cosmonifer. 

M-am așezat în piscul sorții, am devenit un glob de foc, 
decât Pământul sunt mai mare exact de-un miliard de ori, 
n-am nici durată, nici angoasă, nici noapte neagră și nici zori
și nu știu de sunt starul zilei sau doar o stea cu cozoroc. 

Mă simt un gol imens ce arde, un univers de rai și iad,
nu-mi pasă de albastrul Terrei și nici de monștri înghețați,
ce se-învârtesc în juru-mi sacru, ca niște fluturi căpiați, 
minusculi ca fotonii, seara, când obosesc de zbor și cad.  

Mi-am luat adio de la toate, m-am promovat patron de cer,
pe-un rug de-un milion de grade, sunt căpitan de Univers,
într-o armată nucleară, campată pe-un picior de vers, 
ce va începe ofensiva c-un pumn de foc și-un pol de ger.

De azi sunt declarat sihastru, din zori de zi până-n amurg,
un singular în galaxie, nucleu în țarcul nuclear,
ce duce un război atomic într-un ocean incendiar,
dintr-un deșert al vorbăriei în care creieri se scurg. 
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Acolo, sus, în constelații, când eu sunt totul, ei, nimic,
mă iau la harță cu supușii, căci eu sunt Tunet demiurg, 
în lumea mea, nu-i loc de umbră, nici de chindii, nici de amurg, 
sunt Nuclearul Galaxiei și nu pot face ciocul mic… 

…Plasat, în zori, pe post de soare, ajung patron de cer falit, 
dar cerul, ros de-atâtea verbe, e doar un nimeni infinit. 

București, 24 septembrie 2018
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OCHI DE TOAMNĂ

Aș vrea, domnișoară, să văd în privirea-ți grăbită, 
o clipă trecută prin noaptea de soare strivită, 
să-ți văd, printre vise, doar ochii aceia de-aseară,
când miezul de noapte cu teama de zori se-nfășoară.  

Să rog dimineața să-ți facă devreme umbrare 
și-n ochiul de vară să-ți mângâi o rază de soare, 
să văd cum te scurgi printre genele viselor mele, 
ca murmurul toamnei prin nopțile unse cu stele.  

Și-n pasu-ți ce bate, pe-asfaltul încins, o măsură, 
să-ți simt răsuflarea de oază din liniștea pură, 
s-aud cum culoarea zăpezii din iarna-mi ce vine
aprinde lumina crescută de vara din tine. 

Și-n toamna din mine rămasă datoare c-o vară, 
să pun o petală din ochii aceia de-aseară,
un ochi ce-înflorește o zare în sloiul de gheață, 
un gând ce privește o floare eternă de viață. 

Căci floarea eternă, prin tine, în lume există, 
ca visul ce-n vise, prin visele vieții, persistă, 
speranța, prin floarea din tine, în lume-nflorește
iar viața din mine, prin viața din tine, trăiește.
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În lumea aceasta seninul privirii contează,
iar ființa din mine, prin ființa din tine, ființează…

Aș vrea, domnișoară, să văd, în seninul din tine,
ideea de toamnă-n pustiul de verbe din mine. 

București, 14 octombrie 2018
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BIȚI ȘI CUVINTE

Cuvântu-și face iarăși sieși farse, 
e liniște de seră în timpane, 
vocalele se bâlbâie-n consoane, 
consoanele fac scrum din verbe arse. 

Mă iau la harță cu calculatorul,
îmi face zob memoria uitucă,
dar mă apucă iar un gând de ducă,
pe-același drum, unde mă cheamă dorul… 

E multă tevatură-n toiul nopții,
iar biții n-au nevoie de foneme,
nici de tăcerea sumbrelor dileme, 
ci doar de-un Da sau Nu, în fața porții. 

Căci ei sunt partea cea mai simplă-a vieții,
finitul infinit de combinații,
din universul marilor mutații,
ce fac din noapte sensul dimineții.  

Dar toate duc spre-aceeași erezie
a unei lumi formate din cuvinte,
în care nici un sens nu ia aminte,
ci doar se-ascunde-n sfânta Poezie…
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Un vers cu rimă și-a luxat piciorul, 
măsura și-a luat pasul la purtare,
dactilul s-a-înroșit de supărare,
și anapestul și-a schimbat sonorul. 
 
Troheul, chiar din prima, decolează, 
forțaj total pe-întâia strigătură,
ca omul totdeauna bun de gură, 
când creierul cu foc se-alimentează. 

Și chiar de iambul are-o cofă-n frunte,
ca avangardă pentru miezul tare,
el va lovi cu ultima strigare, 
ca un vulcan într-un limbaj de munte. 

Iar lava-i se va scurge, ostenită, 
pe-un soare amăgit de vreo idee,  
curtată de-un concept de orhidee 
dintr-un parfum de viață convertită… 

Dar, sus de tot, pe cerul veșniciei, 
clipește-o stea din lumea Poeziei…

București, 09 octombrie 2018  
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ÎN TOAMNA ASTA

În toamna asta, nu mai bate vântul,
s-a-mpovărat și el de-atâta gând
și s-a trezit, ca omul, blestemând
ursita, viața, cerul și pământul.

S-a prea-umplut de marea-i libertate,
de nori, de ploi, de viscol, de furtuni,
de derbedei, de proști, de răi, de buni,
de-atâta gol, de-atâta plinătate…

S-a săturat de-același mod de viață
de-același gând, de-același Univers,
de-același vortex prolix și  pervers,
de-aceleași nopți, de-aceeași dimineață.

S-a plictisit să cânte-n frunze-întruna,
să vânture ciulinii-n Bărăgan, 
să care toamna ploilor în van 
și să-ntrețină-n Univers furtuna.

Îi este dor de-o casă ca la țară,  
și-ar vrea să nu mai fie, tot mereu, 
taifun, zefir, austru, elizeu, 
și chiar să treacă-n tagma sedentară.
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Să stea și el, duminica, la masă,
ca tot ce e statornic pe pământ,
uitând de ploi, de toamnă și de vânt,
ca orice pământean, la el acasă.

Să iasă din teribila-i mișcare
să strălucească pe un cer senin,
să-și pună-n aripi un pahar cu vin.
și să privească-n ochi un strop de soare. 
 
Să meșterească un picior de vers, 
dintr-un plaivaz cu suflet sedentar, 
să evadeze noaptea-n terțiar 
cu pașaport spre noul Univers. 

Dar nu-i de-ajuns să vrei să crezi c-ai vrea
să ieși vreodată din esența ta. 

București, 05 noiembrie 2018 
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EU, CUVÂNTUL...
 

De ce, distinsă vorbă, dai din coate
și crezi că poți mereu ce nu se poate?
de ce mă scoți în zgardă la plimbare
și-mi dai un nor de verbe-n loc de soare?

Te-ntreb și eu, ca gândul care-ntreabă, 
de ce, tot timpul, treaba este-n treabă, 
de ce, ce-i potrivit, se potrivește,
nu cum ar vrea, ci cum se nimerește?

De ce, unde-i nimic, e-nghesuială
și, unde-i plin de tot, e-o vorbă goală?
de ce un ochi, pe gânduri, nu privește, 
iar gândul orb de gânduri, nu gândește?

De ce-i atât de greu să-ți ieși din sine
și să aduci alteritatea-n tine, 
să contopești Adâncul cu Înaltul
și Sinele cu Tine și cu Altul?...

Mi s-a umplut de mere coapte plopul
și-am început să-l scutur cu laptopul
pe tasta Enter, plină cu de toate, 
am creionat o frunză care bate. 
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Povestea ei e simplă și umilă, 
iar verbul ei, un strop de clorofilă,
cu viața ei, a-îmbogățit cuvântul,
cu moartea ei, a-înnobilat pământul.

De-aceea, eu, cuvântul care vede,
încerc să înțeleg ce-înseamnă verde,
și caut, undeva, în năruire, 
un ideal damnat la fericire...

Găsesc mereu ce n-am pierdut vreodată, 
dar pierd din nou ce-am regăsit odată,
în ochii mei, a re-nflorit cucuta, 
și-n gând, un gând de ducă, dus cu pluta…

Atâtea întrebări se iau la ceartă, 
și-atâtea ursitori se plâng de soartă,
prostia-i plină ochi de-înțelepciune, 
înțelepciunea-i, astăzi, o minune…

Sunt mult prea tot dintr-un nimic ciudat,
pe care-n altă viață l-am creat.

București, 09 noiembrie 2018
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ANACONDA... 

Apare când vrea el, c-un rânjet pe măsură, 
e prea-împărat să se coboare la ce spune, 
un fel de lene arogantă-l suprapune
peste-un atent discurs sarcastic, de uzură. 

I se citește-n ochi veninul din cuvinte,
iar vorbele-i sunt, toate, seci și otrăvite, 
au fost, mereu, cu mare grijă, rostuite,
să dea cu verbe mute-n toate cele sfinte.

Ca anaconda, prinde, strânge și sugrumă, 
nu-i pasă de nimic, cu asta se hrănește, 
de-aceea, de creduli și zmei se folosește,
să fie-acolo unde pofta îl îndrumă.

Prin periscopul său, în iarnă, vede vara, 
cu ochii injectați, cuprinde și înghite, 
distruge tot ce hăul epocii-i permite 
ăi râde monoton, când arde-n ruguri țara.

Vexați, slujbașii-i țin de șase și-l veghează, 
de sus, din turn, pitonul Dumnezeu se crede,
iar restul lumii oarbe simte ce nu vede:
un anaconda ce pândește și visează.
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Mai dă un bobârnac vocalelor cabrate,
țâfnos, nervos și roșu, sparge un perete, 
cu coada, bagă înc-o râcă în flașnete,  
iar grangurii fac iarăși pipi pe cetate.

Cu nasu-n vânt, cu vântu-n nări, cu fruntea-n soare,
fălos, nemulțumit și acru ca oțetul,
și-a pus pe jar armada, staful, internetul,
sperând un nou mandat, ca ursu-n hibernare. 

Dar urșii noștri, astăzi, nu mai hibernează 
și nici la zmeuriș, în iarnă, nu visează. 

București, 26 noiembrie 2018
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UITĂRILE-ȘI AU ROSTUL ÎN UITARE

Mi-aduc în minte uitările mele,
din țarcul libertății absolute,
când mă pierdeam în gânduri neștiute
ca un taifun al minților rebele.

N-aveam nici zi, nici nopți, nici veșnicie,
nici clipă de-arhivat într-o durată,
ci un acum extras din niciodată,
uitat și el în ce-aș fi vrut să-și fie. 

N-a fost nimic, pentru c-au fost de toate, 
nimicu-i sinonim cu universul 
și sensul are-n sens, ca sens, nonsensul,
iar îndoiala în esență-i poate. 

Nimicu-începe când se uită totul,  
iar totu-i mai tot timpul traistă goală, 
ce vine dintr-o clipă de spoială, 
din care se nutrește idiotul. 

În fiecare om cu mintea-întreagă,
trăiește-un om cu mintea-n altă parte,
ce-și umple neuronii cu pancarte 
și creierul de creier și-l dezleagă. 
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Acolo, în cutia craniană,
a minților cu mințile-n cetate,
nu-s nici dureri, nici somn, nici libertate,
ci doar o simfonie hertziană. 

Nimic nu arde și nimic nu doare,
în creiere nu-s senzori de durere,
ci unde pentru verbe austere,
mult mai fierbinți ca razele de soare.

În orice tot există o măsură
căci toate au mereu o rânduială, 
cel ce-i căzut, într-un final, se scoală,
iar cel ce tace-i foarte bun de gură. 

Dar vorbele-s în viață trecătoare
și ce-i uitat se trece în uitare.

București, 27 noiembrie 2018
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DREPT LA DIMINEAȚĂ

Nimic din ce există-n lume nu-ți lipsește,
ai un pământ mănos și bun, să-l ungi pe pâine,
de mii de ani, visezi mereu același mâine,
în care să trăiești așa cum se trăiește.

Mereu ai fost robită, arsă, umilită, 
supusă la marasm și la poveri veroase,
la crize și războaie, la cazne ticăloase, 
lovită fără milă, arsă și strivită.

De mii de ani, te-au construit cu dor țăranii, 
au viețuit aici, ți-au apărat pământul, 
ți-au pus păduri pe munți, ți-au meșterit Cuvântul, 
te-au luat cu ei la plug, ți-au scris pe tâmple anii. 

I-ai alăptat pe toți, precum o mamă sfântă, 
și au crescut stejari și verbe tari ca piatra, 
din care s-a durat atât de trainic vatra 
și pasărea de foc ce-n stema țării cântă.

I-ai tremurat cumplit, în iernile geroase,
i-ai cățărat pe munți, când te-a lovit potopul, 
i-ai dus în veșnicii, când le-a venit sorocul, 
i-ai prins de rădăcini cu marea lor de oase.
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Le-ai fost și le-ai rămas cămașă, scut, cetate, 
pe frontul de la Plevna, în veacul de-Întregire, 
pe Prut, pe Don, la Cluj, în moarte, -n nemurire 
și-n pieptul de ostaș, o inimă ce bate.

Atâta orizont pe fruntea ta se-adună
și-atâta cer senin de-un secol te-împresoară, 
Grădină, Sfânt Cuvânt, tărâm de vis și Țară,
rămâi Ogor Senin, deși-i pe cer furtună.

Pământ sfințit de om, de lupte și de viață, 
de Dumnezeu, de cer, de ploaie și de soare, 
din care demnitatea încă mai răsare, 
mai dă-ne, înc-un veac de drept la Dimineață! 

București, 30 noiembrie 2018
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STÂLP DE ȚARĂ

Te văd pe o coastă, moșnege cu plete, 
cu sapa pe umăr și gândul la mâine, 
c-o turtă în traistă și-n urmă c-un câine,
pe deal, sus, la vie, urcând pe-îndelete. 

Nici roua, nici vremea, nici norul de ploaie,  
nici anii, nici albul din barba-ți câlțoasă,
nici iarba uscată, nici foști cei de-acasă 
nu pot să te-oprească, nu pot să te-îndoaie.

Ești gol ca deșertul din miez de Sahară, 
uscat ca stejarul din sfânta pădure,
nu-ți pasă de vreme, de timp, de secure,
ci doar de ideea de sat și de țară. 

Ai fost în războaie, dar nu-i încă pace, 
pe umăr ai sapa, în suflet o armă, 
de-un veac, tot românul se află-n alarmă
să-și apere glia de hoarda rapace. 

Dar hoarda-i acuma de-o altă factură,
cu acte semnate, îți taie stejarii, 
îți fură ogorul, îți ia creițarii,
te-alungă de-acasă, îți dă peste gură. 



85

ATOTFĂCUT DIN LUCRURI NEFĂCUTE

Îți ia avuția și-ți spune că-i bine, 
îți tulbură mintea, îți suge petrolul,
îți arde esența, îți fură ogorul,
te-alungă pe drumuri, acasă la tine...

Când ești ca deșertul, te lasă în pace,
să-ți bântui trecutul să-ți murmuri cetatea,
să-ți afli, în haos și-n moarte, dreptatea,
că toate-s făcute și tu n-ai ce face.

Ești singur, moșnege, c-un nuc și c-o vie,
ai tăi sunt departe și n-or să mai vină
și toate-s în suflet pustiu și ruină,
căci, azi, libertatea-i o nouă robie.

Ești aspru ca vântul ce-n suflet îți bate,
cu sapa și-un câine, pe drumul de-o viață,
te scurgi, ca mosorul prin firul de ață, 
pe dealul cu verbe din sfânta-ți cetate.

Rămâi, în sat, unic, pe-o coastă amară, 
c-un câine și-o sapă, țăran, stâlp de țară...

București, 05 decembrie 2018
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ESENȚA INIMII

Eternă cetate închisă-n bravură, 
ce bați toaca vieții-ntre coaste-zăbrele, 
și n-ai nicio șansă să ieși dintre ele, 
rămâi Nevăzutul ce tace și-îndură.  

N-ai casă, n-ai liber, n-ai oră de masă, 
în om, ești monadă, pe cer, alchimie,
degeaba te-împiedici și  faci aritmie,
căci truda la sânge din piept nu te lasă.  

N-ai șanse, n-ai parte, n-ai drept și n-ai vreme,
ești toate de-odată, nimicul și totul,
ești marea, oceanul, adâncul, înotul
și ritmul ce bate în sfinte poeme. 

Ești rasă pur sânge și slugă la viață,
brodezi ADN-ul cu timp și mișcare,
îl treci prin emoții, îi dai ochi de soare,
și-l faci foc de stele prin sloiuri de gheață.  

Prin tine, schimbi lumea și răul în bine, 
aduci rațiunii emoții și verbe,
transformi incolorul în tonuri superbe
și faci universul sensibil ca tine.
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Deși ești cetate, tu-însemni libertate, 
emiți universuri în cuantice sfere,
semnale eterne în lumi efemere,
în zilele negre, în nopți luminate.  

Te zbați ca secunda din cumpăna sorții, 
ești zona frumoasă din lupta cu viața
și raza de  soare ce spulberă ceața,
când viața învinge tenebrele morții.  

În creier pui soare, fotoni și uimire
și-n vidul esenței, un cer de iubire.

București, 19 ianuarie 2019
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CE PARE E DOAR CE APARE

În anii de glorii ce-n lume-s coșmaruri
se năruie șansa de ultimă clipă, 
se-adună-n strânsoare prea multă risipă,
din viață-și ia sensul norocul la zaruri...

Degeaba ești primul, când sună atacul,  
căci primu-i, adesea, și-întâiul ce moare,
și-odată cu moartea, tot cerul dispare, 
iar ața se rupe și cade-n fân acul. 

În care pe care, nimic nu contează, 
nici legea, nici fapta, nici sfânta dreptate,  
nici cerul cu stele, nici brava cetate,
nici ceasul în care ce-i zi se-înnoptează.  

Iar noaptea nu-i noapte, ci doar o spoială,
ca mintea ce crede în geniul prosiei,
ca clipa impusă garant veșniciei,
ca mina de aur în vorba prea goală.

Azi, toate-s făcute să fie de toate:
oceane alpine cu munți lupi de mare,
cu zilele-n stele și nopțile-n soare, 
cu vagi certitudini și verbe netoate.
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Tembelul pe sine se ține de frate,
umilul așteaptă o roabă s-o care,
deșteptul prevede o nouă mutare,
prin care să scoată, din cercuri, pătrate. 

Țăranul se roagă la sfânta lui sapă,
studentul adoarme pe-o umbră de carte, 
întregul se teme organic de parte
și piatra de timpul ce-o bagă la apă. 

Săracul adună în vis bogăție
și ziua se uită cu jind la palate,
mocirla cultivă în om nestemate,
bogatul trăiește, în el, sărăcie. 

Adesea, ce pare e doar ce apare, 
esența rămâne mereu nevăzută, 
ideea e-o faptă, de fapt, nefăcută, 
ce-așteaptă să-i cadă o pată din soare.  

Doar eu, dus cu vorba pe-o frază uitată, 
străbat Ursa Mare pe-o roată pătrată. 

București, 31 ianuarie 2019
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HIPERVÂNT

Se zbenguie vântul pe-ntinsul câmpiei
și bate continuu, de smulge scaieții, 
usucă lumina, îngheață nămeții, 
și flutură steagul pe Turnul Chindiei.

E aspru ca vremea Războiului Rece,
parșiv ca nisipul din zări mișcătoare,
nu-i pasă de toamnă, de iarnă, de soare
și nici de-nserarea ce vine și trece. 

Cabrează-n timpane, pe văi și pe dealuri, 
pe creste alpine, prin minți fără minte,
prin cărți răsfoite, prin mări de cuvinte,
prin tot ce există, pe frunți și pe valuri. 

E greu să-i ții calea, nu-i pasă de tine,
nu-l vezi, nu te vede, da-l simți și te simte,
na inima lumii ce bate-n cuvinte,
na lacrima Terrei criptată-n destine.  

Fluid ca nimicul ce trece-n de toate,
curat ca metalul ce cade din ceruri,
tenace ca gheața titrată cu geruri 
el face ce știe și știe ce poate.
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Adesea, se pune pe el la-încercare, 
împinge corăbii, produce taifunuri,
și bântuie lumea cu focuri și fumuri
prin creiere vide, uitate de soare. 

De-o vreme, există-ntr-un nou vânt ce bate,
un vânt hipersonic, de-o altă factură,
ce-aduce pe Terra o nouă măsură
a tot ce există, a tot ce se poate. 

Un vânt hipersonic, un vânt hipervânt, 
ce scrie în oameni un hipercuvânt. 

București, 01 februarie 2019
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CALAMBUR

N-am nicio șansă să iau pulsul 
nevertebratelor rupestre
nici pro-moluștelor terestre
ce-și umplu lacrima cu plânsul.

Și nici nu știu de am vreo treabă
cu astfel de metamorfoze,
cotate azi cu bile roze,
de respondenții  care-ntreabă...

Întreabă cei ce vor să facă, 
din lucrurile nefăcute,
atotfăcute prefăcute,
ce spun de toate-n loc să tacă.

Tăcerea nu mai e la modă,
nici gălăgia nu-i cetate,
ci doar cotcodăciri dotate 
c-o lipsă crasă de metodă... 

Mă iau la harță cu țânțarii,
sunt mult mai tari ca elefanții, 
mai aroganți ca aroganții,
și mai măgari decât măgarii. 
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Mănâncă tot ce nu se-mpușcă, 
își lasă ouăle în sânge,
își râd în trompă când se plânge,
nu știu să latre, ci doar mușcă. 

Mult mai de treabă pare-un câine,
ce latră ca un prost la lună...
când nu primește-o vorbă bună  
și nici măcar un colț de pâine... 

Stăpânul său e-un mare boss,
dar el n-ar vrea decât un... os.

București, 14 februarie 2019
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LĂTRAT

În fiecare zi din flori, mă știu un câine
și latru la un gard rebel, cu ciori vopsite,
din care se extrag gunoaie și elite
și sensuri contrasensuri astăzi pentru mâine.

N-am nici o treabă cu apusul tâmp al lumii,
nici c-un confrate care latră, dar nu mușcă, 
eu sunt doar libertate-n sine, fără cușcă,
ce umple-un gol preaplin de nesfârșirea lumii.

Când latru mult și tare, nu mai sunt potaie,
și nici măcar ecou din haita-mi milenară,   
când hoinăream în spații fără gard și țară
ca vinul fără verbe, gratii și butoaie.

Condiția de câine, astăzi, nu-i bravură, 
nici opțiune patrupedă liniștită,
ci doar apartament sau curte îngrădită,
în care libertatea-înseamnă lătrătură. 

Dar nici lătratul nu-i permis ca vorba lungă, 
ci doar așa cum scrie-n lanț un text de lege,
din care nimeni  mai nimic nu înțelege,
ci doar că lanțul niciodată n-o s-ajungă. 

De-aceea-n truda oablă pentru-un colț de pâine – 
un fel de-asalt periculos la veșnicie – 
tot ce-i posibil astăzi, mâine, n-o să fie
decât o vorbă scrisă-ntr-un limbaj de câine. 



95

ATOTFĂCUT DIN LUCRURI NEFĂCUTE

Un câine într-o curte cât o zare,  
un câine ciobănesc ce are-n griji o stână,
un cățeluș ținut la piept de vreo stăpână,
un maidanez vânat de vreun hingher cu stare. 

Dar eu, un câine conștient că nu sunt câine,
ci doar un gard vopsit cu oameni fără oase,
ce stau în cuști, în case,-n vorbe și-n angoase,
mă simt ca un lătrat la steaua mea de mâine.  

București, 06 aprilie 2019
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MARGINALII LA UN OF

La ușa-mi fără casă, mai bat din când în când,
c-așa e obiceiul, să bați la sfânta-ți ușă,
cu degetele goale sau strânse-într-o mănușă, 
cu gândurile-n traistă, cu inima pe gând. 

Mi-e greu să bat la ușă, la ușa-mi fără sat,
n-o să-mi răspundă nimeni, sunt toți plecați de-acasă,
iar noaptea, peste vreme, încet și lung se lasă;
deși revin acasă, de-acasă sunt plecat.

La kilometrul zero, un zero absolut
coboară peste mine ca un amurg pe mare,
iar sensul libertății devine o-închisoare 
a cerului-lumină sub care m-am născut.

Se trec în clipă toate, găsiri și regăsiri, 
sunt iar aici, acasă, pe-un fir de amintire, 
pe-acel talveg de viață din marea rostuire,
tăciuni din focul vremii, iubiri și fericiri.

Dar rostul îmi apare un rost fără de rost, 
nimic din ce-a fost altfel la fel nu mai rămâne, 
căci tot ce-i viu sub soare răsare și apune,
tot cea era odată a devenit doar fost. 
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Iar fostul n-are vreme, căci vremea lui s-a dus,
acasă n-are casă, iar casa nu-i acasă,
tăcerea peste verbe, încet, încet, apasă, 
ce-ar fi de spus la spuse, atunci, demult s-a spus.

De-aceea, bat la ușă, chiar dacă ușă nu-i,
mi-aduc aminte drumul și clipa lui frumoasă,
din patru-vântul lumii, mă-întorc târziu acasă,
la casa de pe coastă, din satul nimănui.

Dar clipa și iubirea rămân, chiar de se duc, 
în omul ce trăiește ca-într-un cuibar de cuc.  

București, 07 aprilie 2019
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NU CAUȚI FERICIREA-N NEFERICIREA TA

E prea frumos ce e mereu frumos sub soare,
dar și frumosul trece, cum toate trec, pe rând,
încet, se lasă toamna pe viață și pe gând
și tot ce-înseamnă viață în viața noastră moare.

Se trece-n altă lume, ajunge-n altă stare,
urmează alte drumuri din noul Univers, 
rescrie o baladă, c-un alt picior de vers,
escaladează-un munte spre-o nouă trecătoare... 

Și trece cum trec norii ce cern deșert sau viață, 
pe stradă, în tranșee, în case de chirpici, 
de cazi lovit de soartă, prin soartă te ridici
și îți continui drumul spre-o bună dimineață.

În tine-i Universul, în Univers e-o lume, 
încrederea și teama mereu conviețuiesc
în tagma-n care toate, pe limba lor, vorbesc,  
făcând din orice lucru noroi și-înțelepciune. 
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Lumina se orbește, uitarea-și uită sensul,
deșertul cere ploaie, iar ploaia vrea noroi,
nu poți găsi la alții ce nu există-n noi,
iar versul, totdeauna, conține-n el reversul.

În lume sunt de toate, dar nu găsești ce-ai vrea,
de cauți fericirea-n nefericirea ta.

București, 07 aprilie 2017
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TUMULT

Povești de adormit fazanii, cu șerpi nebuni și papagali, 
esențe scoase din butoane, eroi tembeli și imorali, 
savanți extrași din coji de nucă și tigve-n pantaloni bufanți, 
prea-râmători la patru ace, refistolați și eleganți...

O hărmălaie anapestă, într-un parfum sofisticat,
aduce-n spațiul cibernetic un info-bit ostracizat
și cere timpului să scrie un papistaș la cel sus-pus
să scoată Soarele din beznă și Răsăritul din Apus, 

să suie greierii pe scenă, din scenariști să facă plopi,
din ce e plus să facă minus, din dracul gol să ungă popi,
din ce n-a fost să facă umbre, din umbre să dureze ciori, 
în orbi s-aprindă ochi de soare, în văzători s-aducă chiori... 

Atâtea-s astăzi nefăcute din făcături atât de mari, 
încât nici infinitul mare n-ar fi de-ajuns să le repari... 
Dar timpul n-are în vedere nici ce-a trecut, nici ce-a rămas,
ci doar nimicul dintre ele ce-și cere dreptul la pripas...

...................................................................................

...La ce sunt bune toate astea, nici eu nu știu, nici tu nu știi,
dar fiecare crede-n sine, în paradigme și-n prostii, 
și chiar de basmele sunt basme, iar din prostii se scriu minuni, 
proporțiile sunt constante în focuri sacre și-n tăciuni. 
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De-ți arde casa, ți-iei tăciunii, dar din tăciuni nu faci nimic,
căci negrul lor nu-i nici sinteză, nici minereu, nici borangic,
nici ideal, nici dor de casă, nici ce-a rămas și nici ce-a fost,
ci doar esență negativă ce n-are-n sine niciun rost.

Și chiar de totul se transformă și nu se pierde nici un strop,
tot ce există-i altă lume, alt Univers și alt Potop;
speranța că ființarea-i sacră, precum e cerul pe pământ,
rămâne-n lume tot speranță, ca orice vorbă spusă-n vânt. 

Nu știm de focu-i ființare sau mod de-a fi în Univers,
și nici de flacăra e floare, cuvânt pe rug, final de vers,
dar știm că ne gândim la toate și-n toate astea ne-întâlnim,
într-un tumult de foc și apă, prin care-n viață viețuim. 

Contează-n viața asta focul, chiar de e foc și face fum,
și pune-n clocot existența printr-un nimic pierdut pe-un drum,
noi mergem totuși înainte, deși rămânem înapoi, 
ca muntele lovit de lavă ce-și face stâncile noroi.

Noroiu-i doar o simplă stare a unei pietre-n viitor,
așa cum apa se preface în ploi, în curcubeu, în nor.
Și din morișca nesfârșită cu soare, apă și pământ,
rămâne doar o vorbă goală ce umple morile de vânt. 

București, 09 aprilie 2019



102

Gheorghe Văduva

SINELE PUTERII...

Nu poți găsi la altul ce ai pierdut în tine 
și nici în tine însuți ce altu-a scos din sine. 
Era o vorbă sacră, extrasă dintr-o lege: 
ce n-ai sădit vreodată, n-ai dreptul de-a culege...

Dar, totdeauna, unii se cred în drept s-o facă, 
iar restul omenirii s-accepte și să tacă; 
când forța face legea și legea face dreptul..., 
contează-n lumea asta puterea, nu conceptul. 

Dar și conceptul, astăzi, în drept se cuibărește 
și face cam de toate, când forța-l lingușește, 
căci forța nu-i doar ghioagă barbară și vulgară, 
ci și inteligență vicleană și sectară... 

Puterile-s puteri, dar le numești cum sună: 
democrații, dictate, imperii, piază bună; 
aflate zi și noapte într-un etern război, 
în Infinitul Mare, în alții și în noi. 

Există-n lumea asta război pentru putere, 
damnat de constituții, de zgomot, de tăcere, 
de mii de alegații, de cărți, de lucruri sfinte, 
de arme nucleare, de săbii, de cuvinte, 
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de verbe contra verbe, de păci contrafăcute, 
de epoci intra epoci, de spații revolute, 
de certuri de tot felul, de confruntări armate, 
de piscuri opt-miare, de frunți învolburate. 

Nu-i pace nici sub soare și nici în soare nu-i,
deși-i clamată-n toate, ea nu-i a nimănui,
căci fiecare vreme mai vrea și tot mai vrea 
o beznă pentru alta și-un soare pentru ea. 

Nu-i înțelegi esența, când ești tunel de vânt, 
nici cerul când nu-i soare, nici golul din cuvânt; 
deși cuvântul pare un soare pentru zori, 
în dreptul strâmb al lumii, e doar copil din flori...

Puterea n-are lege, nici frate, nici cuvânt, 
Ci doar putere-n sine, în cer și pe pământ. 

București, 12 aprilie 2019 
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UN SOMNAMBUL PE STRADA MARE...

Nu știu de-adorm de mers și merg pe drum dormind, 
de mă gândesc la gânduri sau n-am în gând nimic, 
cu cât mă cred mai mare, cu-atât mă simt mai mic, 
ca gândul ce gândește, în cerc de gând fugind. 

Nu am esența forței din forța mea de-acum, 
ci doar ideea-n sine a sinelui pierdut, 
ce-și caută izvorul în vremea ce-a trecut, 
cu nostalgia umbrei din focuri fără fum. 

Ne mergem mersul vremii pe drumuri fără semn,
dar eu nu cred în vreme, nici în doctrina Zen,  
ființa-i doar ființă, cu număr, caz și gen, 
și bate-n viață-i palma cu c-un brav picior de lemn... 

E soare-n stratosferă și-n soare-i mult nămol, 
îngheață-n nord oceanul și-n sud e tot la fel, 
iar marele dezastru-i cătare fără țel, 
un vortex neuronic pe-un creier mic și gol. 

Dar toate par de toate, când totul pare tot, 
când soarele e negru și stelele sunt ciori, 
când ghimpii trec hotarul cu pașaport de flori, 
iar binele rămâne doar pod și feribot. 
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Nu știu de dorm când dorm, de-s treaz când mă trezesc,
de nopțile-mi sunt nopți, sau pleoape pentru soare,
când ochii mei clipesc, sau când vreun dor mă doare,
când zbor spre infinit, când cad, când mă lovesc.  

Nu știu de eu sunt eu, un altul sau un sine, 
un mâncător de biți sau un pândar de vise, 
de cred în ce nu cred, de-s prag sau uși închise, 
de am sau nu, în talpa mea, vreun mărăcine. 

Dar sensul meu e doar un murmur într-o floare, 
iar gândul meu un somnambul pe Strada Mare. 

București, 21 aprilie 2019
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EXTRACT

Am de umplut o vorbă goală cu o sintagmă fără sens, 
mă doare-n cot de rațiune, de libertate, de consens, 
cam toate-n lumea asta mare au fost ce-au fost și sunt ce vor: 
irațiuni raționale și rațiuni pe seama lor.  

Tot ce rămâne-i doar cenușă, ce nu rămâne-i trecător,
ca apa care urcă-n ceruri și se întoarce la izvor;
izvorul nu-i torent de munte, ci firicel de univers,
ce scoate din adânc de noapte clipirea dintr-un ochi de vers.

E-un circuit de foc și apă, de vremuri, vorbe și tăceri,
ce fac din lumea noastră oablă un drum în cerc spre nicăieri,
de care uneori ne pasă, când, duși pe gânduri, îl gândim,
nemărginind nemărginirea a tot ce-a fost și noi nu știm. 

Iar vorbele se duc ca glonțul din țeava unei puști de soc
și toată lumea crede-n ele, în paradigme și-n noroc;
în urma lor rămâne orbul dintr-un taifun pensionat, 
de care nimeni nu mai știe ce-o fi văzut, ce-o fi uitat. 

Contează doar inteligența din mintea morilor de vânt: 
un amalgam de vorbe goale ce scot esența din Cuvânt. 

București, 22 aprilie 2019
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CONCEPT DE PIATRĂ

Pietrele din tagma pietrei se-împietresc, 
toamnele din viața toamnei cad pe gând, 
verile își fac siesta  tremurând,  
zilele din focul verii se topesc.  

Gându-și caută în gânduri un pietrar, 
pietruirea-i translatare-n infinit, 
infinitu-i din nimicuri pietruit, 
piatra nu-i doar bornă albă de hotar. 

Nici hotarul nu-i un zid canonizat, 
nu există pietre sacre pe cuvânt, 
relativu-i absolut fractal de vânt,  
absolutu-i relativ ostracizat.  

Anul și-are locul lui într-un anuar, 
piatra dă cu pietre bune-n piatra rea, 
nu se știe câtă vreme va durea  
simfonia poeziei de pietrar. 

Pietrele n-au strălucire-n lumea lor,
lumea lor nu-i cer, nici soare, nici pământ,
lumea lor e neclintire pe cuvânt,   
soarta lor e-o ,arfă pentru-un cioplitor.
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În durată, timpu-i un suport de jar, 
jarul este-n vatră un final de foc, 
focul este-n toate paradox și joc, 
viața-și duce viața frust și temerar.

...Noaptea, când pietrarul doarme ostenit,
piatra se întoarce, singură-n trecut,
în clepsidra-n care, poate, s-a născut,
pietruindu-și loc de veci în infinit.  

Veșnicia nu-i nici timp, nici demiurg,
veșnicia-i zori de zi fără amurg.

Drobeta Turnu Severin, 26 aprilie 2019
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DEMNITATE DE VAL…

Un sentiment de demnitate, curat, deplin și așezat, 
pe care-n viața asta sfântă, l-am tot trăit, dar l-am uitat, 
căci omul este ca lumina care provine dintr-un foc, 
se stinge când îi vine clipa, apoi se-aprinde în alt loc. 

De nu e foc, nimic nu este, chiar dacă focul arde tot, 
în lumea asta fără margini, sunt mari puteri care nu pot, 
puterea vine din conflicte, conflictele se nasc și mor, 
eternitatea n-are moarte, nici frontiere, nici izvor. 

Izvoru-înseamnă revenire dintr-un adânc de univers, 
așa cum poezia-n lume-i cuvântul ce revine-n vers… 
și tot se naște dintr-o luptă pentru un soare ideal, 
așa cum valurile mării se zbat s-ajungă-întregi la mal.  

Și când ajung, de-atâta mare, de fruntea țărmului se sparg,  
adevărata libertate nu-i la vreun țărm, ci doar în larg,  
acolo unde marea pare o nesfârșire-n viitor,   
acolo unde infinitul în spuma mării-i trecător...   

Deși acestea-s doar iluzii sau judecăți fără-nceput, 
e greu de înțeles lumina când doar în beznă ai crescut,
dar și în beznă e lumină pentru un om nevăzător,
când mintea-i, vorba și ideea aprind un foc strălucitor.
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Întreg pământu-i o-nchisoare pentru un jar ce arde-n noi,
un foc ce vine din adâncuri, precum vin apele din ploi,
un foc ce se închide-n sine și se-învelește cu un scut, 
în fața apelor nebune ce nu-înțeleg ce-au nefăcut…

De-aceea, țes manevre suple, trecând în nori, în gheață-n ploi,
se infiltrează-n scoarța Terrei, fac inundații și noroi,
sar nu pot stinge deocamdată nucleul sacru din Pământ,
un soare cu manta de magmă ce-și face veacul tremurând.

Pământu-i astfel o-nchisoare pentru un foc ce arde-n el,
în noi, în țărmuri și-n cuvinte, în pietre goale și-n oțel, 
în tot ce-apare și dispare, în tot ce-a fost, în tot ce-i sfânt, 
în mări de sensuri și cuvinte, în galaxii de verbe-n vânt. 

Căci apa Terrei din cuvinte și din nămeți trăiește-n noi,
sau noi venim din ape sfinte, din pietre sacre, din noroi…
E greu e spus de ce sunt oameni, de ce trăiesc, de ce privesc, 
de ce sunt minți ce-ajung la stele, de ce sunt gânduri ce gândesc… 

București, 02 mai 2019
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LA MARGINEA LUMINII

La marginea luminii, nu-i beznă, nici hotar, 
ci doar o altă lume, alt sens, alt univers, 
alt gând sau altă zare, alt spațiu, alt revers 
și poate altă șansă și-un alt sistem solar.

În noaptea minții noastre, e greu să fie zori,
căci ziua stinge noaptea cu un mandat solar,
și-o ține arestată într-un ocean cu jar, 
s-o facă alb din negru c-un tribunal din ciori.  

La marginea luminii-i un alt concept de foc, 
de foc fără de soare, de foc făcut din ger,
din galaxii aprinse, din stele care pier,
sau doar din idealuri lipsite de noroc. 

Lumina nu-i aceeași în noi și-n infinit,
în fiecare, altfel, cresc neguri și lumini,
cuvinte-n necuvinte și flori prin mărăcini,
prin soare zămislite, prin neguri de privit.

Le vezi cu ochii minții, cu unde sau cu gând, 
le pui în ecuații, le proiectezi pe zori,
le dai un colț din tine, sau doar un gând din flori,
le-asculți printre cuvinte sau le vorbești, tăcând.
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Deși suntem lumină, de soare ne ferim,
în nopți, privim la stele, în noi, privim la noi,
și totuși facem plajă și ne-învelim cu ploi,
trăim în văzul lumii mai mult de cât privim.

Dar am să sting lumina, să creadă toți ce-or vrea,
la marginea luminii-i nemărginirea mea. 

București, 04 mai 2019
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UNICAT

N-ai nicio șansă să fii noi, 
când n-ai să știi, de fapt, ce-ți ești, 
când niciodată nu găsești, 
în unu, loc de amândoi.

Și nici nu trebuie să poți 
să faci ce nu-înțelegi să faci, 
nici să vorbești și nici să taci, 
când n-ai percepția de toți. 

Dar și de nu te-ai asculta,
când vorbei tale îi vorbești,
când nu-ți mai ești ce nu-ți mai ești,
vei fi tot tu stăpâna ta.

Cu sinea ta cu Eul tău, 
cu unul înmulțit cu el,  
pe drumul sinelui rebel,  
din Eul tău spre Eul tău. 

Și-atunci, pe-o margine de gând, 
când trece vântul prin amiezi, 
și tu la visul tău visezi, 
vei fi trecut prin voci tăcând. 
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Tăcerea verbelor din noi
îți va vorbi de-un lucru sfânt, 
iar vorbele s-or duce-n vânt
și noi vom fi tot doi în doi.  

Și chiar de stelele nu pier,
noi știm că nu există cer…

București, 05 mai 2019
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SUFLET ORB ȘI OCHI DE GHEAȚĂ
(Celor care conduc de trei decenii România)

Eu sunt soldat al țării, nu al vostru,
iar țara asta bravă nu-i a voastră!
Ar trebui să fie fala noastră, 
nu halcă molfăită-n fălci de-un monstru. 

Voi sunteți, azi, abjecția în sine,
mai ticăloși decât ticăloșia,
mai hoți și mai corupți decât hoția,
gunoaie-n tomberoane cristaline.

Voi sunteți criminalii națiunii, 
de-atâția ani, ucideți bucuria
și dreptul de-a trăi în România; 
slujiți antiromânii, nu românii. 

Voi sunteți cei mai sadici dintre javre,  
furați și vindeți tot ce ne-aparține,
rânjiți când spuneți că așa e bine, 
călcând cu sânge rece pe cadavre.  

Voi nu sunteți elită, ci scursură, 
o cloacă mult prea-plină de-îngâmfare,
de nesimțire, ură și trădare, 
de zgură, de cinism, de impostură.
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Voi sunteți ucigașii bucuriei, 
nemernici îmbrăcați la patru ace, 
hiene păcătoase și rapace,
ce mușcă din sudoarea României.

Ați ars pe ruguri datina străbună,  
din țară ați făcut o fundătură, 
din libertate, balamuc și ură  
și-n loc de soare, ați adus furtună.

Ați exilat inteligența țării,
ați mutilat esența națiunii,
ați ștrangulat suflarea-înțelepciunii, 
și-ați validat calvarul demolării. 

Ați spulberat industria și munca, 
ați dăruit subsolul și pădurea,  
ați pus la treabă șpaga și securea 
așa cum vă e mintea și porunca.

Tot ce-ați făcut e-un nor uitat de ploaie 
Și cârdășii ca să atrageți voturi,
din lege ați făcut fief de mofturi,
și din valori, latrine și gunoaie,

din parlament, o faună dementă, 
din sfânta datorie, privilegii, 
din drept, o parodie contra legii,
din legi, nelegiuire imanentă. 

Dar voi sunteți, de fapt, nelegiuirea,
ați mutilat școala și armata,
ați dat la alții țara, cu bucata, 
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și ați distrus cu ură moștenirea...

…Eu sunt slujbaș al țării, al cetății,  
dar voi v-ați uns pe voi pe post de țară, 
ați decretat că eu vă sunt povară…, 
și-ați pus din nou cătușe libertății. 

În viața voastră nu există viață,
ci doar un suflet orb și-un ochi de gheață.

Gheorghe Văduva,
București, 07 mai 2019
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ÎNTR-UN PUSTIU DIN SPAȚIUL INFINIT

Cazarma-i astăzi un maidan vopsit, 
soldații de atunci s-au reformat, 
consemnele din post au dezertat, 
iar poarta de metal a ruginit.    

Mă-ntorc acolo, ca un gând pe-un drum,  
să văd ce-a mai rămas din viața mea, 
din anii când credeam că pot zbura 
ca hornul casei pe un stâlp de fum.  

Îmi caut timpul într-un timp trecut  
și nu mai cred că pot să fac ce-mi fac, 
dar țip la mine ca să tac, când tac, 
și văd ce toată viața n-am văzut.  

Îmi port chipiul pe-un afet de tun, 
fanfara-i cântă marșul triumfal, 
din marea mută, îmi șoptește-un val,  
iar răul vremii pare-un suflet bun…   

Dar tot ce-a fost odată s-a sfârșit,  
doar un parfum de-atunci mai dă din nas,  
cazarma-i azi o oază de pripas,  
într-un pustiu din spațiul infinit.  

București, 26 mai 2019 
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DAR MAI EXISTĂ, OARE, DRUM?

E-atât de greu să ținem astăzi drumul, 
c-un alter ego tâmp ne-am vaccinat, 
cu cioflingari vicleni ne-am înhăitat 
și-n loc de foc ne-am pricopsit cu fumul. 

E musai să fugim din coșmelie,
un soare nou, pe-un cer contrafăcut, 
aprinde-n noi pădurile de lut
și arde tot ce-înseamnă temelie.

Speranța sacră-i undeva, departe, 
în eul meu, al tău, al său, al lui, 
și nu dă socoteală nimănui, 
nici celui care-n buni și-n răi ne-împarte. 

Dar el, doar el, o face și-o preface, 
rânjind malefic la un gând dogit,
în care el cu sine s-a unit 
și s-a dotat c-o nouă carapace.

De-acuma-i, iarăși, singur la butoane,
se dă în leagăn ca un pui de cuc, 
iar norii săi pe alte mări se duc
și fluturii fac cozi la lampioane.
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În văzul vremii, corbii au dreptate, 
când vulturii pun coarne la zburat,
povestea-i tot aceeași la palat,
prea-plinul nu-i sătul de plinătate.

De-aceea-și prinde-n frunte noi frontoane, 
durate-n infinitul ciopârțit, 
și-n marea artă-a sinelui sluțit, 
își pune la iluzii papioane. 

Dar drumu-i lung și soarele-i de gheață,
iar noaptea n-are ochi de dimineață.

București, 27 mai 2019
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ȘERPINĂRIE

Nu știu dacă sensul lumii e-un piton de piază rea,
și nici dacă vorba goală șerpuiește cum vrea ea,
din senin nu cade ploaie, nu sunt ploi de cer senin,
iar din ape curgătoare nu se fabrică venin.

Toate fluviile lumii sunt un soi de șerpi lichizi,
viermuiesc senin pe Terra, ca și cum ar fi omizi, 
n-au venin, dar, ca pitonii, șerpuiesc cât pot, cum pot,
și-atunci când le este foame, ies din maluri și-înghit tot.

Șerpii sunt de două feluri: veninoși și ignoranți,
unii stau ascunși la pândă, alții par doar figuranți,
de nu-i vezi, n-ai nicio șansă de cei răi să te ferești,
uneori, chiar e posibil să-i accepții și să-i iubești.

Poți să-i promovezi în funcții, să-i faci lorzi și demnitari,
vor fi toți la patru ace, vanitoși și panglicari, 
au sustras din curcubeie toată gama de culori,
deși-s simple târâtoare, par a fi făcuți din flori. 
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N-am nimic cu șerpii lumii, nici în zori, nici în amurg,  
sunt vicleni, c-așa sunt șerpii, precum apele ce curg,
se strecoară printre verbe, elegant și sinuos, 
dar rămân întotdeauna acolo, la ei, pe jos. 

Dar acum, în vremea cyber, lumea-i vortex schimbător, 
e posibil ca, de astăzi, s-avem șarpe zburător.

București, 10 iunie 2019  
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ÎNTREBĂRI FĂRĂ ROST

Ce-i ziua, ce-i anul, ce-i viața, ce-i timpul?
grămezi de cuvinte,  povești trecătoare,
sau mări de amurguri secate-n izvoare,
rulate de-a valma, strivite cu schimbul. 

Căci ziua-i lumina creată de soare,
din care se trage ce ochiul privește
și-n care, pe valuri, oceanul plutește,
iar noaptea e ziua când soarele moare. 

Nici ziua, nici anul, nici viața, nici moartea
n-au timp să se spele de-atâtea păcate, 
create de lume și-n lume uitate,
așa cum întregul își mistuie partea. 

Dar partea înseamnă, de fapt, divizare
și-ntregul nu-i încă întreg pentru sine, 
ci doar o idee de tren fără șine,
ce încă nu știe că poate să zboare.  
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Iar dacă întregul e-un munte de piatră 
și-n piatră nu-ncape defel divizare, 
atunci, c-un baros și c-un soi de trădare
faci țăndări și-ntregul și focul din vatră.

Dar piatra-i doar final de divizare, 
iar apa se întoarce la izvoare. 

București, 06 iulie 2019
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VÂNTURILE LUMII…

Urlă vântul lumii, lung, a traistă goală,
soarele-i de gheață, gându-i ochi de smoală, 
oamenii-s în cârciumi, pe tarla-s coioții,
la trezorerie, stau de pază hoții.

Nimeni nu-i mai tare ca nimicul mare,
iar când bate vântul, soarele-i la mare, 
vântul ține trena celor fără minte,
măcinând de-a valma seva din cuvinte… 

Totul pare-o toană de taifun balcanic, 
biții n-au ce-i face vântului satanic; 
ei au competența golului sintetic: 
info-rânduiala-n vântul cibernetic. 

Morile-s forțate să-și învârtă roata, 
țarina-i vândută-n piață cu bucata, 
de pe metereze, au plecat soldații, 
străjile cetății au consemn la alții. 
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Alții sunt aceia ce n-au nicio casă, 
nici pe cerul gurii, nici la ei acasă,
dar au totuși ordin să slujească vântul,
împotriva lumii, pustiind Pământul. 

Eol se întoarce pe un cal mai mare, 
vânturile lumii sunt ce vor sub soare.

București, 14 iulie 2019
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CONTRASENTIMENT…

E vremea-n floare-n veacul din ogradă, 
dar timpul n-are timp de înflorire, 
ci doar de-o complicată rostuire, 
între zenit și omul de pe stradă. 

Și chiar de nu-i nici toamnă și nici iarnă, 
când gândul stă cu gându-n altă parte, 
pe-un contratimp ce-n buni și răi ne-mparte, 
atâția nori așteaptă să se cearnă. 

Sunt nori de jar sau nori faimoși de ploaie 
și nori rebeli sau nori de vreme bună, 
pe cerul lumii, când vor ei, se-adună, 
furnici de foc aprinse-n mușuroaie. 

Nici spațiu și nici timpul nu-i destramă, 
nici veacul fără veac nu-i arhivează, 
ei nu sunt dune, nici nămeți, nici oază,
ci doar ce sunt, când cerul vremii-i cheamă. 

Se dau în vânt, se bat în uragane, 
în șpăngi de fic, în fulgere, în verbe, 
în simfonii și-n bătălii superbe,
pe munți, pe străzi, în case și-n oceane… 
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De mine, norii lumii sunt departe, 
dar eu, de ei, mă simt mereu aproape, 
ca un cuvânt cu sensu-n două ape, 
ca un întreg cu rostu-n altă parte. 

Dar norii lumii n-au vreo datorie,
ci pur și simplu sunt ce vor să-și fie…

București, SMC, 22 iulie2019 
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RENEGAREA NOPȚII

Noaptea pare-n lume pierdere de vreme, 
somnul omenirii cere suprimare, 
între somn și veghe nu mai sunt hotare, 
între zi și noapte nu mai sunt dileme. 

Noaptea-i luminată ca o zi cu soare, 
lumea își trăiește viața ei de noapte, 
fotbal în nocturnă, cluburi și palate, 
mii de lampioane, eros și splendoare. 

Fauna de noapte doarme dimineața, 
restul omenirii doarme cam când poate, 
firmele lucrează-n ture, zi și noapte, 
cyber și rețeaua iar ne schimbă viața. 

Azi, e întuneric doar în noaptea minții, 
terra-și duce veacul-n spații luminate, 
omenirea doarme doar pe apucate, 
nimeni nu se-ntoarce la ce-au fost părinții. 

Unii schimbă ora după cum li-i vrerea, 
alții cred că omul este o triadă, 
care-și face viața demnă să nu cadă, 
când, în legea lumii, s-a votat tăcerea… 
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N-ai ce-i face nopții, dacă vrea lumină, 
și nici omenirii de nu vrea odihnă, 
truda nenormată e-un efect de tihnă, 
pentru alte timpuri ce-or dori să vină. 

Viața de zi-noapte este antrenare. 
pentru-o altă lume, pentru un alt Soare.

București, 23iulie 2019
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CONTRAVALOARE

În fiecare val, e-un val cu sumă nulă, 
un sine contra-sine, un simplu complicat, 
ce-aduce-un contra-soare pe cerul șifonat 
și-o jalnică lumină, chioară și fudulă. 

Dar valul nu e val, ci doar un pliu de apă, 
o clipă-n efemer, cu sens d-eternitate, 
o margine de vis ce-n țărmul vorbei bate, 
o urmă de țăran, pentr-un concept de sapă. 

În fiecare om, e-un m ce se gândește, 
un gând ce-și face veacu-n infinitul mare, 
în noaptea fără noapte, în ziua fără soare, 
în ochiu-nțelepciunii ce contra lui privește.  

În fiecare ochi, e-o șansă de privire, 
dintr-un deșert de gând cu dune pe retină 
și nopți de nedormit ce-și vor o zi-lumină, 
în care nu există nici verbe, nici vorbire.
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Și toate sunt un tot, iar totul n-are vreme, 
în fiecare rău, e-un nano-sens de bine, 
castelele de ieri sunt astăzi în ruine, 
iar absolutul unic zace-n semanteme. 

În lumea fără cap, cu creierii-n picioare,
călcâiele-s pe tron, iar curva-i fată mare…

București, SMC, 24 iulie 2019
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NOSTALGII FURATE 

Perfectul complicat e-o hărmălaie, 
perfectul simplu-i marcă oltenească, 
prezent cu tâlc în vorba românească, 
pe când esența se păstra-n butoaie. 

Pe vremuri, în bordeie și-n palate, 
tăifăsuiau țăranii, pe-ndelete, 
iar fetele din vreme erau fete, 
frumoase, elegante, delicate. 

Erau comori ce se cereau păstrate, 
în fiecare sat și-n fiecare casă, 
la muncă, la școală și acasă, 
de legi, de oameni, de comunitate. 

Chiar și atunci când hoarda spărgea piatra, 
și prăduia hotarul și câmpia, 
țăranii-și rostuiau temeinicia, 
cultura pământeană, viața, vatra. 

De veacuri își purtau pe umeri țara, 
și-o apărau de pohtele vecine, 
și de povara legilor străine, 
păstrând nealterată primăvară… 
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Dar noul vânt a spulberat țăranii, 
le-a luat ogorul și i-a dat afară, 
departe de tradiții și de țară, 
și-n locul lor, a implantat golanii... 

Un vânt ce spune multe despre multe, 
despre idei și verbe împăiate, 
despre întreg și suflete furate, 
și despre cei ce încă știu s-asculte. 

Din nostalgii casate și furate,
vom face iarăși verbe așezate. 

București, SMC, 25 iulie 2019
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CONTRAFACERE

De ce să faci o facere perfectă, 
când sunt atâtea trepte de valoare  
și când nimic nu e perfect sub soare
în lumea asta rea și imperfectă? 

De ce să tragi la șaibă toată viața, 
făcând din nefăcut perfecțiune, 
girând mereu o nouă-nțelepciune 
pe-acest mosor ce nu-și iubește ața? 

De ce să pui în toate calitate
și timp, și bani, dar și inteligență, 
credință, bucurie, competență, 
deși, cu har, le-ai simula pe toate? 

De ai inteligență oportună 
și poți să eludezi esențialul, 
fiind pe val, oriunde duce valul, 
vei ști mereu s-apuci o halcă bună. 

Un lucru bun, din lucruri nefăcute, 
un brand refistolat pe-o etichetă, 
o armă nucleară-ntr-o flașnetă 
și geniale mărci contrafăcute. 
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O roșie blindată cu de toate, 
un castravete cu venin de cobră, 
un comic cu o mină ultra-sobră, 
contrafăcuți din tot ce nu se poate. 

De vei dura o noapte prefăcută, 
vei admira o stea contrafăcută. 

București, SMC, 24 iulie 2019
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VREME CONTRA VREME

În vremea fără vreme, nu-s vremi de vremuire, 
ci doar nimicuri sacre ce-și caută mărire. 

În marea fără valuri, nu-s semne de furtună, 
nu sunt nici certitudini, ci doar o vreme bună. 

Dar toate trec ca apa pe un talveg de vreme, 
iar cel ce are minte, de mintea lui, se teme. 

Căci nu contează mintea, nici sensul, nici durata, 
când vremea vremuirii-i întoarsă cu lopata. 

Din brazdele sticloase, ies verbe sclipitoare, 
ce-aduc în văzul lumii efecte orbitoare. 

E greu să spui la alții ce-nseamnă vremuire, 
când viața-i libertate și vremea îngrădire. 

Dar câteodată vremea-i doar clipă oportună, 
în care profitorii sub sceptrul ei se-adună. 

Și face cam ca ceasul când nu-i lăsat să treacă, 
Înoată-n piatră seacă și în deșert se-îneacă. 
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Întotdeauna vremea-i ca apa curgătoare, 
ce trece prin de toate și-ajunge la izvoare. 

În lume sunt de toate, iluzii și blesteme,
când timpul nu-i acasă și vremea-i pierde vreme.

Când vremea n-are vreme, rămâne formă pură, 
ca norul fără ploaie, ca vorba fără gură.

București, SMC, 23 iulie 2019
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CLOCOT LINIȘTIT

Bat clopotele-n dungă, de o vreme, 
și ei se dau în stambă la palat, 
flașneta demos-kratos s-a gripat, 
iar certul bate toaca în dileme. 

Poporul pune botul, într-o doară, 
la vorba lor lătrată printre dinți,  
și tot mai crede că sus-pușii-s sfinți,
trimiși de Dumnezeii lor de-afară. 

E-atâta brambureală în de toate 
și tot ce merge stă, de fapt, pe loc, 
norocul se traduce-n nenoroc, 
iar pur și simplul nu mai are roate.  

Se face-apel la mintea de pe urmă,
dar mințile din minte s-au rărit
și s-au ascuns pe unde-au mai găsit
un loc viran într-un instinct de turmă.

Normalul a fost scos din calendare, 
frumosul are, astăzi, chip de drac, 
urâtul poartă papion și frac, 
iar mediocrul, faimă și onoare.
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E haos într-o ordine perfectă, 
iar ordinea-i un lucru depășit, 
onoarea-i un buboi pe-un chip cioplit,  
sau un oftat pe-o liniște infectă. 

Bat clopote a moarte-n sens de viață, 
dar viața lumii are chip de mort,   
la cheuri ancorează-un ultim port,
iar noaptea nu mai trece-n dimineață.

E timp de somn, la Terra, pe moșie, 
și de furat parola din altar, 
cu care poți deschide un sertar 
dintr-un concert de liniște pustie. 

București, 13 august 2019
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IDEALUL MĂRII 

Și nu știu dacă văzul lumii mai are-n gând vreun ideal, 
dar idealul sfânt al mării e totdeauna-n ochi de val, 
căci valul mării bate palma c-o cuvertură din abis, 
prin care Terra-și trece sensul într-un deșert din necuprins. 

Desigur, Terra nu-i lichidă și nici deșert fluid nu-i ea,  
dar, în adânc, incandescentă, și-aduce aminte c-a fost stea,
o stea cu ochi fluid, albastru, ce lăcrimează, sus, pe cer,
cu valuri ce se sparg la țărmuri și-n infinitul mării pier.

Acolo,-n nesfârșirea apei, apar de undeva, din zare, 
și, zi și noapte, duc la țărmuri fluida mărilor chemare, 
mugind pe ruguri prinse-n cer ideea lor de libertate, 
de lume-albastră, infinită, închisă-n piatră și-n cetate. 

Dar apa, fără soare, -i gheață și fără gheață nu e apă,
iar biosul planetei noastre din apa mărilor se-adapă,
și chiar durata are-n sine apă, soare, nori și ceață, 
din care se nutrește lumea și viața noastră este-n viață.
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Căci Terra nu-i doar simplu val din mări și gânduri litorale,
ci foc înveșmântat în magmă, în cuverturi și în mantale, 
ce clocotește în adâncuri, păstrându-și verbele stelare
și încercând, de-atâta vreme, să-și ardă apa și să zboare.

E greu ca marea să-nțeleagă că Terra-și apără ființarea, 
adică focul din adâncuri pe care-l poate stinge marea. 

Gheorghe Văduva,
București, 16 august 2019
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HAMAL DE GÂNDURI

Îți umbli gându-n lumea mare, 
sau el te cară-n el pe tine, 
ca pe un sine ochi de sine, 
ca pe-un chemat dintr-o chemare. 

Sisif olog ce suie-un munte, 
pari un finit fără hotare, 
ce-și duce gândul în spinare 
și în sudoarea de pe frunte.

Și-o faci mereu, fără-ncetare, 
într-o eternă simbioză, 
dintre drogat și sfânta-i doză, 
din care nu mai ai scăpare. 

Dar tu nu vrei să scapi de trudă, 
e sensul tău de-a fi cu tine, 
într-un siaj de rău și bine, 
dintr-un prea-plin de piatră nudă. 

Hamal de gând, gândești la toate, 
și toate sunt cum sunt făcute, 
din mii de vrute și nevrute, 
din tot ce poți și nu se poate. 
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Purtat de gând, hamal de gânduri, 
îți cari în sine-ți infinitul, 
precum un soare asfințitul, 
precum pământul în pământuri. 

Hamal de gând ești gând de viață
și-n noaptea lumii, dimineață. 

București, 17 august 2019
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DE GĂSIT… 

Te caut în lumea din gând, 
pe cerul de cer luminat, 
când soarele-n zori a plecat, 
din roiul stelar evadând. 

Și toate, deodată s-au stins, 
iar farmecul nopții s-a dus, 
ca apa ce curge în sus, 
când focul din zori s-a aprins. 

Lumina provine din foc,
iar focul provine din noi,
cum apa provine din ploi 
și ploile vin din noroc. 

Te caut în gândul de ieri, 
pe care l-am pus la păstrat, 
când noaptea pe rug s-a lăsat, 
iar tu nu mai ești nicăieri. 

Dar chiar nicăieri de-ai mai fi, 
ca gândul ajuns peste tot, 
să știi c-am să fiu un robot 
și-oriunde ai fi, te-oi găsi. 
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N-am noapte, n-am ziuă, n-am zori, 
n-am vreme să cred că nu știu, 
chiar dacă lumina-i pustiu, 
și gândul bastardul din flori. 

Eu sunt ce pot încă să cred, 
gramatică-ntoarsă pe dos  
sau câine alergic la os, 
și creier pe-un soclu biped. 

Alerg peste tot să te-ajung, 
pe murmur, pe verbe, pe scai, 
pe iadul din colțul de rai, 
pe sensul din sensul prelung. 

Și cred încă-n verbul a fi, 
din care cândva m-am născut, 
în nimbul acela de lut, 
și sper că în zori te-oi găsi. 

Idee mereu de găsit,
chiar dacă ai fi infinit. 

București, 18 august 2019 



147

ATOTFĂCUT DIN LUCRURI NEFĂCUTE

CERUL N-ARE ARIPI…

Pe cerul care n-are aripi, oricare gând poate să zboare 
și să profite de-nălțime, precum adâncu-n val de mare, 
dar gândul e ca universul, holistic în nemărginire, 
mereu același, dar și altul, în lunga vremii rostuire. 

Doar gândul poate înțelege de ce nimic înseamnă totul, 
de ce pământul nu-i ca marea, iar marea nu-i ca matelotul, 
căci largul și înaltul suie pe cer senin sau pe furtună, 
iar norii minții fac ravagii, când sunt cotați ca faptă bună.  

Ei, când se-adună, nu sunt unul, ci amalgam de ploi și vânturi, 
veniți pe rug, din universuri, din cer, din ape, din pământuri, 
din verbe rătăcite-n zare și din găsiri mucegăite, 
din prounzimi esențiale și din esențe ponosite. 

Dar, uneori, și fără aripi, cuvintele mai pot să treacă,
din nesfârșire-n nesfârșire și din oceane-n piatră seacă, 
căci totdeauna zboru-n lume rămâne fundment de piatră, 
așa cum sensul omenirii, la noi acasă,-i foc pe vatră. 

Din cer coboară tot ce cade și tot pe cer există soare, 
dar cerul lumii nu-i de piatră, ci doar ce-apare și dispare, 
piloții-l zboară-n avioane, țăranii-l știu tărâm de ploaie, 
un ochi albastru-i zice frate, furnicile-l cred mușuroaie. 
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Dar el rămâne tot acolo, ne-acoperă și ne veghează, 
cu soarele ne încăzește, cu stelele ne priveghează 
și ne fixează ca pe fluturi în zbor de-o zi și-n insectare,
în veșnicii nemăsluite și-n nopți și zile trecătoare. 

Dar gândul n-are nicio treabă cu cerul care ne-nconjoară, 
esența lui nu-i zborul lumii și nu-i nici vorba care zboară.

București, 18 decembrie 2019 
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PE GÂND… 

Perversa lumii libertate 
își duce zilele-n cetate 
și-n cinstea morilor de vânt 
își face pale din cuvânt. 

Doar gândul este-n libertate, 
când n-are vreme de palate, 
când n-are-n sine frontiere
și nici cuvinte efemere.

Și chiar de vorbei nu-i vorbește, 
ca orice gând, se răzgândește 
și-și duce veacul în tăcere, 
în meditații și mistere.

N-ai cum să-l pui în vreo măsură 
și nici în vreum limbaj de zgură;
din orice normă, evadează, 
la orice timp, se adaptează.

E lunescos, ca o zvârlugă,
sofisticat și pus pe fugă, 
nu are formă și nici stare, 
ci doar o forță-nrobitoare.
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Nu-i nici materie, nici viață, 
nici uragan, nici sloi de gheață, 
nici obiect, nici vietate,
e doar abstract și bun la toate. 

Chiar dacă-n noi se-adăpostește, 
el doar în el se regăsește, 
în universuri paralele
și-n intervalul dintre ele,

în fruct oprit, în nemurire, 
în nenoroc și-n fericire, 
în tot ce-apare și dispare, 
în împliniri și-n disperare, 

în existențe efemere, 
în bucurie și-n durere, 
în clipă, în eternitate 
și-n orice inimă ce bate. 

Dar totul își așteaptă rândul; 
în libertate e doar gândul?! 

București, 19 august 2019
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RESETARE…

De multă vreme mă hlizesc 
la tot ce-ncerc să-mi dovedesc 
și îmi doresc să seper c-aș vrea
să pot să vreau ce n-aș putea. 

În fiecare gând, e-un gând, 
ce spune-atât de mult, tăcând, 
atunci când vorbele vorbesc, 
atunci când verbele privesc. 

Când norii-s grei pe-un cer sonor, 
poverile din ei mă dor, 
iar ploile mă scot din minți, 
când dracii trec pe post de sfinți.  

Mă resetez c-un click pe vis, 
când poarta porților s-a-nchis 
și zbor pe unde-am mai zburat, 
când am iubit, când am visat. 

Și mă tot duc pe unde-am fost, 
când mai aveam un adăpost, 
când nu-mi păsa de ploi și vânt, 
de cer, de oameni, de pământ. 
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Mergeam pe nori, dormeam pe vis, 
redeschideam ce am închis, 
iubeam ce încă mai detest, 
scriam un vers în anapest.

Ca omul harnic și sărac,
umblam cu versurile-n sac, 
chiar dacă sacu-i fără fund, 
în care verbele se-ascund. 

De-aceea, azi, m-ascund și eu 
în ce-am uitat, în oful meu, 
în visul încă nevisat, 
în bun-venit, în bun-plecat. 

Și, totuși, nu știu ce-mi sunt eu,
în sinea mea, în eul meu.

București, 19 august 2019
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SIMPLU…

E simplu de privit pe dos, de la distanță, 
cum viii se ucid și morții-s în instanță, 
cum vremurile trec și nu mai au răbdare,
cum soarele-i pe rug și negura răsare. 

Dar și mai simplă-i lumea când stă pe metereze 
și, prinsă-n sac cu mâța, începe să viseze,
nimic nu-i azi în floare, iar florile-s de gheață 
și-n fiecare seară-i o altă dimineață. 

De-ar fi ca noaptea minții să fie zi cu soare,
iar soarele s-aducă la Polul Nord răcoare, 
probabil că oceanul ar emigra pe lună, 
iar Universul Mare i-ar pune-o vorbă bună. 

Nici lumea, nici lumina nu sunt ce vor să fie, 
sunt doar vătafi de garduri la marea coșmelie, 
la infinitul mare lăsat în zori să treacă 
în stadiul de furtună într-un pahar cu apă. 

Dar apa și izvorul fac cărțile fluide, 
din care se adapă zăpezi și veri toride, 
furtuni sofisticate, ghețari și nori de ploaie, 
fantasme geniale, furnici și mușuroaie.
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Iar de privești de-aproape, nu vezi decât văzutul, 
silabe-nzorzonate, sintagme, verbul, lutul, 
pe cel ce face-o oază într-un deșert de pâine, 
pe cel ce nu-nțelege că azi nu-nseamnă mâine. 

Nimic din ce există nu merită să piară, 
iar gheața nu-i fierbine și iarna nu e vară. 

București, 22 august 2019
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VERDELE NEGRU
- O noapte la terapie intensivă -

E liniște caldă, aici, între spații, 
o masă m-așteaptă sub becuri alese, 
adorm cu aroma de mere culese, 
în care se fac, pe plămâni,  operații.

N-am foame, n-am sete, n-am coate,  
nici struguri pe coastă, nici nucul din vie,
nici dorul de casă, nici casa pustie,
ci doar un nimic absolut peste toate…

…Ajung pe o targă în spațiul cu umbre, 
lumina clipește ca naiba-n ferestre,  
retina-mi schițează desene rupestre,
ecoul coboară în dangăte sumbre. 

Sunt gol ca ideea scăpată de mituri, 
mi-au pus în sinapse și-n creier bomboane,  
și-n mine o mie de fete morgane,  
ce-mi țin  de o toartă o cană cu fluturi. 

Sunt viu, asta-i totul, și-mi pare că-i bine,
ajung, deci, pe bune, pe mâini hașurate, 
un dac cu căciulă în sfânta-i cetate, 
ce azi nu mai are nici flori, nici ruine. 
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Îmi caut în traistă un falx și-o secure,
mă sting, sus, pe ziduri, sub foc de bombarde, 
iar viața din mine zvâcnește și arde, 
ca liniștea luptei, ca focu-n pădure. 

În ochi am o floare, pe gând, tomberoane, 
vecinul din dreapta – nu-l văd – e-o durere, 
ce-și mistuie clipa-într-o sfântă tăcere, 
e liniște oarbă și-n ochi paravane. 

Îmi pun o branulă, mă simt ca o masă, 
n-am timp să iau startul, dar zbor pe-arătură, 
un ghimpe-n abisuri înțeapă și-înjură, 
o soră îmi spune că sunt ca acasă… 

La mine-n timpane, e-un vânt cu ventuze 
și-un soare pe gânduri ar vrea la răcoare, 
îmi caut busola, în gând și-n picioare, 
dar Nordul se bate, în Sud, pe meduze.

O ușă sinistră, în fine, se crapă, 
un ochi se strecoară în văzul din mine, 
dar eu n-am idee de cel care vine,
ci doar de parfumul ce-n mine se-adapă. 

Un doctor-femeie senin mă privește, 
e suplă, frumoasă, deschisă ca zarea, 
prin ea, văd lumina, speranța și marea 
și gândul ce-n gânduri, prin ea se gândește. 

Se-așază ca nimbul pe-un nor de lumină, 
îmi spune că-s bine și tot o să treacă, 
dar ochii-i ca zborul în mine se-îneacă 
și clipa se trece-într-o stare divină. 
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Aș vrea să-i spun multe, dar verbul n-ascultă
și stă ca salcâmul ce-așteaptă o cioară, 
lăuntrul din mine m-alungă afară
și liniștea trece-într-o stare ocultă.

Dar doctora albă, în fond, mi-a prins bine, 
a fost ca o floare, ce ia o durere, 
iar gândul transformă strigarea-n tăcere 
și teama de umbre-n conștiință de sine…

Continui să caut candoarea albastră, 
să-mi văd nevederea, să-mi spun ce mi-aș spune, 
dar noaptea se lasă și timpul apune, 
iar ochiul se zbate strivit de fereastră. 

Prin ramuri, mai trece o briză sumară, 
o simt ca pe-o boare-n arsura din mine 
și cred iar în gândul ce pleacă și vine, 
ca tot ce există în mine și-afară. 

E noapte cu greieri, dar somnul nu vine, 
departe se-aude un clopot de soartă, 
amurgul din ruguri mai bate-într-o poartă 
și ochii aceia clipesc încă-n mine… 

…Dar, vai, monitorul începe să zbiere, 
alarmă pe inimi, se simt fibrilații, 
în liniștea aspră, apar altercații, 
și-n greierii nopții, un val de tăcere. 

Se zbate plămânul-n nodulul din mine,
extras ca necazul din om și din vreme, 
de-un doctor cu faimă, chirurg din poeme, 
atent la detalii, la tot și la bine… 
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…Adorm pe-o idee de liniște pură 
și toate-mi par toate, la fel ca-înainte, 
când soarele-îngheață și gheața-i fierbinte, 
iar timpul din mine așteaptă și-îndură… 

Aud o idee ce-mi bate la ușă, 
deschid ochii nopții și caut o poartă, 
e prinsă-n scaieții crescuți peste soartă, 
ca firmele, astăzi, pe-un brand de căpușă… 

Vecinul de-alături tot strigă o soră, 
e noapte pe strigăt, dar el strigă-întruna, 
pe vocea-i slăbită se murmură bruma, 
strigata din noapte ajunge-într-o oră.

Adorm iar o clipă, dar verdele-negru 
apare în noapte ca groaza-n războaie, 
pe drumul din mine se-întind mușuroaie, 
lumina dispare-într-un haos integru. 

Deschid ochii minții, dar mintea-i blocată, 
iar verdele negru e-n fond distopie, 
plămânul din mine-i de-ajuns ca să știe 
că vremea-i frumoasă și iarba uscată. 

Pe geamul de smoală văd fluturi de noapte, 
tavanul se-înclină ca nava pe valuri, 
iar marea din mine se zbate-între maluri 
cu vedele-i negru în cana de lapte.

Din ușa ascunsă, apare-o mănușă, 
ajunge la mine, îmi pune perfuzii,
o altă mănușă îmi face iluzii
cu noaptea pe umeri, cu ochi de cenușă. 
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Tot vin și tot pleacă, sunt parcă foneme,  
mă-înțeapă o viespe, mă mușcă o muscă, 
apere un înger, scăpat dintr-o cușcă, 
și-mi mângâie fruntea cu sfinte poeme.

Văd clipe lungite și ere sumare, 
o mână-mi se umflă și-și bâjbâie rana,  
cealaltă îmi pare o fata morgana,  
și somnul din mine în noapte dispare.

Mă simt ca o navă în plină furtună, 
pereții-încăperii se dau la o parte, 
dar cârma-i la mine și marea se-împarte, 
în valuri cât munții și-n vestea cea bună… 

Ecranu-i cuminte și inima-mi bate, 
puternic și sigur ca-n vremuri de munte, 
m-agăț de pitoane, sudoarea-i pe frunte, 
ca apa de mare, ca dorul de frate. 

Tenebrele umbrei sunt iar dimineață, 
pe munte, în august, e, totuși, răcoare, 
câmpia se-împarte în noi și-n ogoare,
și oamenii-n temeri și-n poftă de viață.

In vremuri ce-înseamnă, adesea, de toate,
Găsești, câteodată-n noroi nestemate.

București, 20 august 2019
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FĂCUT ATOTFĂCUT

Făcute sunt de toate în universul minții, 
iar nefăcute-s multe, cum par a fi să fie, 
când nefăcutul lumii se zbate-n veșnicie, 
sperând că-n altă viață, l-or pune-n drepturi sfinții. 

Dar sfinții n-au răgazul să se sfințească-n sine, 
de-aceea poartă nimburi, armuri și amulete, 
ceasloave, arme vide, smerenii și buchete,
din care să rezulte conceptul lor de bine.

Ei pot să facă totul, de-aceea-s sfinți în toate, 
în cer și pe pământ, în suflete și-n minte, 
în beznă și-n lumină, în fapte și-n cuvinte, 
în infinitul mare și-n tot ce nu se poate. 

Doar sfinții pot să poată să tacă și să facă, 
să schimbe mersul vremii și să oprească roata, 
să treacă în vremelnic secunda și durata 
și să impună vieții condiția de „dacă”… 

Dar eu, atotfăcutul, mai ard intens pe ruguri, 
în lumea din adâncuri și-n focul de pe vatră, 
în cuvertura Lehmann, în magmă și în piatră, 
în nopțile de gheață, în zori și în amurguri. 
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Mă simt, în văzul lumii, un osândit la viață, 
un fluture de piatră făcut în munți să zboare, 
damnat la libertate în propria-închisoare, 
în care nu există nici nopți, nici dimineață. 

Da-n lumea mea de vieți atotfăcute,
trăiesc atâtea faceri nefăcute. 

București, 26 august 2019



162

Gheorghe Văduva

CUPRINS
De același autor• 2
Piatră de foc• 5
Ce e vag tot vag apune• 7
Ființare… • 9
Fum și fes• 11
În căutare… • 13
În căutarea zenitului…• 15
Pândar• 17
Resemnări• 19
Sens…• 21
Și oasele mor…• 23
Sunt aici să-mi car căratul…• 25
Un gol imens preaplin de idealuri• 27
Vremea mahărului…• 29
Nimic din ce se poate nu se poate• 31
Incompatibilitate• 33
Caut• 35
Răbdare…• 37
Ideea mea cu ochi de corb• 39
Permis de murit• 42
Fals tratat de împăcare• 44
Ochiul nopții• 46
În zori, la Boboc• 48
Văzul nopții• 50
Flacără săracă• 52
Ghimpe• 54



163

ATOTFĂCUT DIN LUCRURI NEFĂCUTE

În miezul ofului • 56
Ultimul val…• 58
Totul nimic…• 60
Eu cu mine și cu sine• 62
Vântul în  pre-amurg…• 64
Ochi de far• 66
Patron de cer• 68
Ochi de toamnă• 70
Biți și cuvinte• 72
În toamna asta• 74
Eu, Cuvântul...• 76
Anaconda... • 78
Uitările-și au rostul în uitare• 80
Drept la Dimineață• 82
Stâlp de țară• 84
Esența inimii• 86
Ce pare e doar ce apare• 88
Hipervânt• 90
Calambur• 92
Lătrat• 94
Marginalii la un Of• 96
Nu cauți fericirea-n nefericirea ta• 98
Tumult• 100
Sinele puterii...• 102
Un somnambul pe Strada Mare...• 104
Extract• 106
Concept de piatră• 107
Demnitate de val…• 109
La marginea luminii• 111
Unicat• 113
Suflet orb și ochi de gheață• 115
Într-un pustiu din spațiul infinit• 118
Dar mai există, oare, drum?• 119
Șerpinărie• 121



164

Gheorghe Văduva

Întrebări fără rost• 123
Vânturile lumii…• 125
Contrasentiment…• 127
Renegarea nopții• 129
Contravaloare• 131
Nostalgii furate • 133
Contrafacere• 135
Vreme contra vreme• 137
Clocot liniștit• 139
Idealul mării • 141
Hamal de gânduri• 143
De găsit… • 145
Cerul n-are aripi…• 147
Pe gând… • 149
Resetare…• 151
Simplu…• 153
Verdele negru• 155
Făcut atotfăcut• 160



165

ATOTFĂCUT DIN LUCRURI NEFĂCUTE


