TOMA GEORGE MAIORESCU

POEZII

(dincolo de cele ºapte râuri)

Murguºor de murg-murguþ
Alergând dupã cãruþ
Eºti buimac ºi ud te clatini
Pui de prinþ între noatini
Murguleþ
RoibuleþCiucãrel
Strânjnicel
Cârlãnaº
Tretinaº

Mânzul*
Motto:,,Codrule, codruþule
Ce mai faci drãguþule?”
M. Eminescu
Mânzule mânzuþule
Bun venit puiuþule
Mânziºor mânzoc
Mânzuleþ de foc
Mânzuþ de noroc
Maicã-ta cu limbi de boare
Te ridicã în picioare
Mânzulicã mânzã
Cin’sã te mai prinzã?
*Versiune postmodernã

Ori eºti ºarg
Ori eºti corbean
Sau te pomeneºti bãlan?
Sau jãrpan
Sau ghipan
Cu aprfum de mãghiran?
Ochii globuri de agave
Rãtãcesc în lumi firave
Creºti rotaº
Jugãnaº
buiestraº sau lãutraº?
Sau dârdalã
Pe cãrare de imalã?
Sau visezi la sanie
Mânz de piticanie
Cu gãteli din ladã

Gata de paradã
Nuntã mare clopoþei
ªi o droaie de cãþei
Eºti huþan sau eºti tarpan?
Ori fugaci sau chiar gonaci?
Eºti mustang
Sau ducipal?
Ce visezi puiuþ de cal?
Sã te urci în vârf de munte
Cu stea magicã în frunte?
Mînzule mînzuþule
Un’te duci cãluþule?

Lecturile somnului

***

cumplite sunt lecturile somnului
imagini descompun
materia iluziei

Va veni un vânt
ºi va smulge
ºi ultima frunzã
va veni o noapte
va închide ºi pleoapa
stelei din urmã
dar eu voi scãpãra
o silabã dincolo
de orizont

trecerea e doar aparenþa visului
tu ºtii cã umbra ochilor tãi
e singura mea realitate
chiar dacã memoria
patineazã în alte oglinzi
mã reabiliteazã pãdurile
chiar dacã garoafa sfârcurilor
imi decoloreazã buzele
ºi sub piele migreazã

populaþii de termite
nu mã închin trecerii
chiar dacã dorinþa mã zvârle
în delirul simþurilor
ºi cearceaful ud de ploaie
se usucã de ºoapte
ºtiu: e materia iluziei
reþine:
cometele traveseazã noaptea
fãrã sã priveascã înapo
nu sonda absenþele
timpul îl mãsoarã doar
stelele fixe
ele ard în cercuri de arbori
securitatea mea e în ochii tãi
în umbra lor neþãrmuritã speranþa
ºi dacã mã întrebi
de ce descompun
materia iluziei în gesturi pãdurile în cercuri
bombardamentele stelare în silabe
ºi de ce împãrtãºesc
tristeþea antropofagilor
când scruteazã viitorul
reþine:
trecerea e doar speranþa visului
dacã nu vom ºti
sã facem necesara distincþie

între a trãi ºi a exista
ºi vom viola mai departe
teritoriul sentimentelor personale
hamacele legate de trunchiuri
se vor desface din nodurile lor
ºi ne vom prãpuºi fãrã urmã
în abisul lipsei de memorie
1986

umbra acestei idei ca un cal albastruu
umbra acestei idei se vede vãraticã
ºi de-a dreptul somnambulã

Calul albastru din conul de umbrã
A
M-am regãsit cu ideile
trimise la hibernare
gol gol gol
caun ceaslov cu litere smulse
ºi n+am observat când
în jurul creierului meu a crescut
o translucidã ºi superbã colivie
acum sunt de-a dreptul uluit
nu-mi pot explica nici cu ajutorul silogismului
(care-i mai mult o simplã inegalitate aritmeticã
decât un apanaj al teoriei mulþimilor)
cum de a irupt din mine cu coada fluturând
în ciuda climatului de somn dirijat

B
Desigur a rãtãcit mult
printre circumvoluþiuni
pânã a inceput sã umble noaptea pe acoperiº
în loc sã doarmã în puful moale
al patului confraten
a rãtãcit mult printre baraje-slogane-capcane
noaptea fie ºi pe lunã plinã
pe coama þuguiatã a umbrei
ºi când nechezând de fericire
cã luna e un triunghi isoscel raþional
în ciuda tuturor decretelor care o oficieazã
în forme elipsoidale
ºi a edictelor trenuri-abator vizând holocaustul rasei
cabaline
el ºtia cã a reputat o istoricã biruinþã
asupra somnului
C
Totuºi
ar fi o eroare sã credem
cã treaz înseamnã negreºit
sã umbli noaptea pe acoperiº
poþi hoinãri ºi prin canale de scurgere
ale oraºului
sau poþi dimpotrivã sta liniºtit pe o margine de apã
cu o nuia ºi un cârlig

prins de firul de smoalã smuls
din coada pintenogului
a fi treaz nu înseamnã negreºit
cã trebuie sã sufli
în trâmbiþe de argint ca sã cadã dintr-o datã
toate zidurile
dar probabil sã nechezi de fericire
când soneria taie liniºtea în douã
ca un joagãr
ºi tu nu ºtii
ce noi capcane ale somnului
te aºteaptã implacabil
dupã uºã
D
Un cal cosind câmpul
cu molarii galbeni de nicotinã
sau speriind peºtele argintiu
din ºuvoiul de pãcurã
sau ºtergând cu coama
praful de pe galaxia alfa
sau lãsându-se cu aripile lipite
de trupul umed
absorbit de tãcere
de vidul cosmic
ca sã întoarcã ecoul copitelor
spre trunchiul isoscel al lunii
ºi de aici ca un tropãit galactic peste bolþile
canalelor subterane
ca un ecou al zborului nemãrginit
ca ecoul unui strigãt de eliberare

al ideii din conul de umbrã al iernii
al aceleaºi idei vãratice
care nu vrea sã doarmã
al aceleiaþi idei
cu care m-am pomenit dintr-o datã nu ºtiu cum
zburând ca un cal albastru fãrã frâie
pe-aceastã hârtie evisceratã

Selena mirabilis
dacã m-aþi întins pe punte
ca pe o masã de disecþie
cu palmele bãtute în cuie
cu un cãluº în gurã
ºi vreþi sã-mi ãnfigeþi în inimã
ca unei pãpuºi de cearã magice
un pirin înroºit
sã nu mai pomenesc nici în gând
delirul busolei
ºi deriva drumurilor debusolate
ºi mã fericiþi cu apelative ad-hoc
Serenisme Excelenþã Nãpârcã
în timp ce purtând orgolioase pãlãrii cu pene de pãun
daþi roatã cerbului împãiat
ºi scãrpinându-l între coarne

scandaþi peripatetizând
,,ve-niþi pi-raþi sã ne-n-vãþaþi
în a-bor-daj sã fim stã-pâni
sun-tem co-pii nãs-cuþi bã-trâni
sã ne-n-vã-þaþi sã fim stã-pâni”
ºi iar apucaþi foalele sã înroºiþi piroane
împletiþi leagãne-sicrie din rãchitã sau studiaþi cântând
aplicarea teoriei mulþimilor
în recuperarea corãbiilor eºuate
dar eu stau rãstignit pe masa de disecþie
privesc frânghia întinsã între catarge
plãmâni peºti caracatiþe viscere ºi rinichi
agãþaþi în cârlig de rufe
se leagãnã în spleenul unui vânt de pupa
ºi rãstignit pe o punte plutiroare mã gândesc cã
un petic de pãtrunjel în curte
face mai mult decât întregul sol galactic
chiar dacã am virat ancora
ºi corabia a pornit cu toatã forþa
sistemelor sale electronice
cu aceiaºi play-boy bronzaþi la bord
într-o geometri invariabilã ºi mereu corectatã
spre grãdinile suspendate ale intergalaxiei
spre Paradis City
Euromondia
Selena Mirabilis
º.a.m.d.
1981

Hipnogogie

putibondând obsesii sexulae
vor celebra ritos în capul mesei
elipsele ºi formele ovale
E însuºi tâlcul magic al calului troian
rãscumpãrat de-o hetairã anonimã
ca depãºit îngheþul la 0 absolut
sã fie doar
când nunta se animã
ºi-atuncea populaþii de manechine albe
alunecând pe axe abisale
vor preamãri delirul paralogic
ºi drumul
aparent
pe verticale
1975

Când algonchini albaºtri
lemuri ºi semizei
ne vor pofti la nunþile secrete
pe pânze ºi corãbii
heraldici sibiline
se vor umfla ca zborul de erete
Pterodactili pãroºi
cu ochi parabolici
ne vor veghea din spaþii
clepsidre hipnogogic
vor cerne în nisipuri
cosmogonii
din alte generaþii
Epave exaltate ºi-arhangheli epileptici

Urcuºul
Bolânda.

Culori
Caprele, caprele
Urcã din greu
Golgota, golgota
Din sufletul meu
În frunte
Se caþãrã
Þapul Sabin
Coarnele lui
Coroanã de spini.
În urmã-i trufaºã
Trece
Preamândra
Aleasã-ntre oarbe
De Sâmbra.
Crãiþa-i a treia
Cu crucea
Preablânda.
În salturi
Încheie

Copita din faþã
Pipãie drumul
Cerbice cãlca-vor
Necumul
Nicicumul
În stinse priviri
Fixate-nainte
Lucesc-doar
Pâcloase
Aduceri-aminte.
Degeaba miraje
Siuº-curcubeu
Nu-i þara culorii
În sufletul meu
Golgotele nu-s
Osuar de sorginte
Ci culori putrezite-n
Cuvinte.
O capre
Cu ochii întorºi
În abis
Orbirea-i
Desigur
Un alt
Paradis.
1988

loc
aºteaptã
în schimb
noi crematorii
purificaþi-vã deci
prin foc
ºi veþi pluti
prieteni
ca norii

Un ochi zburând
noaptea
pocnesc
icoanele
zboarã
prin tãcere
câte-un achi
de sfânt
cine
mãsoarã
toanele
obiectelor
pe-acest pãmânt
în cimitirul Belu
s-a ocupat
ºi ultimul

cãci altfel
ce-am mai avea
de sperat
în sihãstria noastrã
colectivã
dacã nu
în rând
disciplinat
aºteptând
salata de andivã
sau fluturând
uralele pe buze
vreun sol
al neguroaselor planete
ce-i drept
hãlãduite de meduze
dar falnic în
orbirile secrete
când în pãmânt
nu-i loc a ne întoarce

când tigvele-s zvârlite
în betoane
refuz de goluri
funigei de pace
vãzduh turnat
în splendide canoane
atât
noi basmelor nu le-ncheiem
sfârºitul
- un ochi zburând
- înseamnã-un începutcãci dacã-n lume
va dispare mitul
Cuvântul însuºi
va rãmâne
mut
1978

Drumul
Eu nu vând ºi nu cumpãr
Cenuºa Crucii pe care a-i fost rãstignit
Dar ca martor al acelei
Dramatice crucificãri
Am dreptul moral sa afirm
Cã aceea Cruce
N-a putrezit în pãmânt
n-a fost tãiatã-n aºchii-talisman
ºi n-a fost mistuitã de flãcãri
Imediat dupã ce El
A fost coborât ºi pus în linþoliul alb
Pe Cruce a fost ridicat Celãlalt
Dupã sãvârºirea Acestuia
Crucea a fost preluatî de Altul

ªi-n fiecare clipã de Altul
Pânã-n vecii vecilor
De aceea vã spun vouã
Eu nu vând ºi nu cumpãr
cenuºa Crucii
ci doar martor
al trecerii ei de la Unul la Altul
vreau sã vã rog
vã vã împãcaþi cu gândul
vã nimeni nu poate fi salvat
de Drumul Golgotei

Tabloul dinamic
la început de mileniu
Aleargã vaci nebune
Mugind peste Europa
Piei satanã – strigã
Stareþul Cleopa
Piroane ruginite
În inimi de cârpe
Marionete îºi cautã
O nobilã stirepe
Strigoii moroii
Vin în ºiraguri
Ungeþi geamuri ºi praguri
Cu gaz ºi mujdei

E noapte de Sfântu Andrei
Speriaþi pompeianii
Se scoalã din lavã
Sã sarã drept

Strigoii moroii
Vin în ºiraguri
Ungeþi geamuri ºi praguri
Cu gaz si mujdei
E noapte de Sfântu Andrei
Speriaþi pompeianii
Se scoalã din lava
Sãsard drept într-o
Oglindã concavã
Balenele nopþii
Din cupe s-adapã
Lupi in cagule
Înoatã sub apã
Imobil stã centrul
Roþii de car
Luna-bolid s-a oprit
Într-un par
Jongleurii de fisc
Liciteazã creanþe
Bocancii cu þintã
Se-nfundã-n speranþe
Cum se mai schimbã
Mãºti ºi proiecte
Omul clonat
Zâmbeºte-n prospecte

Ajutã transplantul
De creier sicofant?
Mãsori cronometric
Tranziþii-n neant?
Cu pocnet de bice
ªi-n zgomotul capselor
Interferenþtele
Bruºte sinapselor
Câand becuri de-alarmã
Pâlpâie-n Mall
Pe strãzi se multiplicã
Regele gol
Ruleta ruseascã
Rulând era coxului
Cere-autonomia
Nonparadoxului
Stanislawski dormea
Cu pãduchioºii-n azile
Dar arta n-o afli
În jocul de bile
Autenticul nu-i
Real-informaþtie
Ci harul turbat
Ci starea de graþie

Deci pe nesfârºita pustietate de sticlã
luminatã când de-un soare muiat în sânge
când de-o lunã ingãlbenitã de spaimã
Cei Trei
Moise, Mahomed si Isus
(dupã ce Unul-Unicul a fost sfâºiat în trei
ªi arealul sufletesc parcelat)
cautã împreunã
însângerate ciozvârte de prunci

Unul in trei
Pe un camp nesfarºit
in halate lungi de in
Moise si Mahomed rãtãcesc
fãrã o directie anume stabilitã
ei cautã crâmpeie / zdrenþe / sfãrãmituri
de copii
sfartecati de bombe
Aº extinde metafora lui Evtuºenko
convocându-l la rãscolirea spaþiului
ºi pe Isus
intregind astfel un sens cu care
sunt sigur
prietenul meu poetul rus
va fi de acord

Ei ºtiu:
fãrã recompunerea întregului
nu poate exista resurecþie
Doar într-un târziu
când umbrele se vor lungi
Cei Trei îºi vor da seama
cã sub paºii desculþi
scrâºnind cioburi de sticlã
nu zac numai rupturi de copii
ci ciopârîþitã
insãºi fãptura lor
Cã de fapt
cãutând impreund frânturile celor ce
n-au apucat sã pipãie viitorul
(ca recompunându-le sã le restituie vieþii)
Ei iºi reintregesc Sinele sfâºiat
redimensionând la statura originalã
Unul-Unicul
fãrã-nume fãrã chip
din toate din toþi
din fiecare Indivizibilul.

ca o hainã prea uzatã cuvinte stresate
schilodite
rupte in douã
violate de sens
împleticindu-se bâlbâindu-se
cuvinte muribunde
contur netrupesc
rãtãcind dezarticulat gura plinã de pãmânt
piatra tombalã tãcerii
cimitir semantic fosilizat
depozit de speranþe calcinate
iluzii descompuse-n putregai
pietrificate-n pulberea oaselor

Insomnie semanticã
demenþa cuvintelor supraponderale
alergând spre panglica intinsã la finiºul cursei
retorica anxioasã a convenþiilor
incercând canonul pe mai multe voci
silabe eviscerate scandate unison
metamorfoza insignifiantului în personalitate
codul ambiguu al conversaþiilor mondene
cãutând faþa ascunsã a fonemei
seductia reconfortantã a discursului public
tranchilizând revoltele spontane
apologetica provincialã a sintagmelor notabile
petalele decolorate ale vocabulelor
plutind stângaci ca un nor inutil
cuvinte întoarse pe dos

Dar pãianjenul auriu
Apãrea si la cerul înnorat
Oculistul mi-a fãcut un fund de ochi
Dar n-a gãsit ce sã sfideze normalul
De altfel la sfârºitul vizitei
(Dupã ce a tãiat factura)
Mi-a mãrturisit ca el însuºi
Vede uneori în colþul ochiului
(Când stâng când drept)
Un fir atârnând probabil
tot un acarian

Acarianul auriu
De un timp în coace
La o palmã de colþul ochiului stâng
A început sã atârne un fir
Mai târziu s-a agãþat de el
Cãutând sã se legene
Un pãianjen auriu
Am încercat sã-l înlãtur printr-un
Gest ferm
Dar mâna mea n-a bãtut decât aerul
Am crezut apoi cã e probabil
Un fir de pãr rebel
Si razele soarelui rãsfrângându-se
Îmi creeazã halucinaþii vizuale

Dar nu-i dã nicio importanþã
ªi mã sfãtuieºte
Sã-l trec ºi eu cu vederea
Cãci
Nu-i aºa domnul meu
Câte nu ni se par cã apar
Fãrã sã existe mãcar?

De Sânziene
Arcuri de triumf din papurã verde semeaþã
ºi cununi de sulfinã culeasã pe ceaþã
cortul întins panã-n fundul livezii
ºi orzul gãlbui prin febra amiezii
ºi nunta pupilei de brigadier
în aer junghiatul þipãt de vier
tarafu-l acoperã abil ºi subtil
„hai cu mine
drag copil
sã ne dam în ringliºpil”
vecinul (care a trãit cu maicã-sa pânã
la înhumare)
ºi-a scos chelia în soare

la metalo-casnica din nou inventar
pentru „reaºezat„
(sodã? lemn? mânzat?
doar nu se scoate la mezat un cnezat!)
în baltã nu se scaldã nimeni
de Sanziene e zi rea de înec
în pãdure ºcolarii se întrec
avizi
„cine adunã-n butoaie mai multe omizi?”
Piki (cel care a mâncat nasul ºi urechile
fraþiorului-sugar) se-ntrece ºi el cu Bãlan cel buzat
„carele sparge geamuri mai multe la accelerat”
(neapãrat cel internaþional de Ruse)
strigarea de nuntã de la 800-n sus e!
apa nu curge
grãdinile au ajuns în stare liticã
primarul cu intarziate pasiuni arheologice
dezgroapã o vatrã neoliticã
numai ovãzul în câmp
ºi vidrele dorm tâmp
somn de sãrbãtoare
satul poartã flori la pãlãrie
ºi în gât ºtergare
,,hai cu mine
drag copil
sã ne dãm în ringliºpil”

armãsarul acvatic
sãlbatic
dezlãnþuit
infinit
apocaliptic
ridicat în picioare
târând planeta
pe-o coamã de val
spre lagãrul spaimei final
de exterminare

Teama
undeva
în subconºtient sau aiurea
pititã
galbenã
în zeghe
stã de veghe
gata sã tremure
frica
de angoasa din noi
de cutremure
de rãzboi
de excomunicare
de necomunicare
de acel tsunami al urii

Plural
S-ar putea sã n-am totuºi dreptate
cã nimeni nu mai cautã þap ispãºitor
cã singularul s-a epuizat pe tarabe ciudate
în fum de oase sau cârlige de-abator
ca azi complexul de vinã se numeste plural
colac de salvare pentru ce-a fost ºi ce este
cã radiosul Maine nu-i decât un prea lung discurs
inaugural
mereu identic cu sine-n festine agreste
ºi timpul de observaþie s-a umplut de private
oraºe subterane saltimbanci si cisterne
nu se mai lanseazã Ciclon B din aerostate

focoase de neutron aºteaptã soluþii eterne
nimeni nu mai mânã convoaie de oameni sau vite
totul se dirijeazã pe terminale de calculator
am renunþat sã ne pierdem iluziile-n vagoane
plumbuite
rãtãcind linii moarte-n viitor
azi totul e mult mai simplu mai rãspicat
clarobscurul s-a topit în noapte sau zi
cum spune Elytis - pretutindeni rahat
rahat în jos ºi sus cine ºtie ce-o fi
nu-mi plac intrebãrile ca niºte sãli de-aºteptare
ºi nici rãspunsuri-fregate dispãrând pe unde
lumea e-o imensã pistã de decolare
cu avioane zburând în neunde
s-ar putea sa n-am totuºi dreptate
ºi-om urni acest timp aparent sculptural
chiar dacã-l impingem pe roþi cam pãtrate
cãci dreptul la viaþã se numeste plural
1982

Labirint

în pomezi cuvioase
în slogane învieri futurologie
în elixire miraculoase
nu ne târâm dupã carul mare al iluziilor
numai cã potecile noastre umblate-neumblate
încurcate în paienjeniºul social
nicãieri nu ies în spaþii curate
ºi nu gãsesc ieºirea din labirint
ºi vai
cum sã trecem prin mãri de absint
ºi cum sã cãlcãm cu cizme de geambaº drept peste fãrã marginea
tristeþii
din sufletul nostru
încã pãtimaº
inca trufaº
încã nu sinucigaº
1977

nu umbãm dupã carul mare al iluziilor
ghitara electricã ne þipã iubirile
dar mai mult absenþa lor împroºcatã cu var
romantici demitizãm sexul
lipim petice false pe blugii de vãcar
inimi galbene ºi frunze roºii pe coate
ºî visul e-un petic colorat
pe latrina publicã poate
purtam doliu universal sub unghii
pentru adevãrul cu neutron sau entropicã
nu credem în geriatrie socialã
în manichiurã filantropicã
în farduri politice

Înapoi?
Înainte?
Nu ºtiu...
Totul rãdunã
gol de sicriu
se sfãrâmã în vid
se destramã
Caut ºi mi-e teamã

Tinereþea mea
În ce depãrtãri
în ce lume anticã
te-ai pierdut
sãrmana mea tinereþe anticã_
(Aripi albastre
nemãrginit univers
zbotr infinit spre astre ºi vers)
Secole
ziduri de cearã
timp rãstignit imprecis
ceasornic invers
rãtãcit paradis
Ca în neguri contururi se ºterg
cu glezne bãtute în fiare alerg

Unde-i cadavrul?
Pe umeri cine-l duce
sus pe o vânãtã cruce? Unde ºi Cine mi-l poartã
spre pecetluita de 7 ori Poartã?
Înapoi?
Înainte?
Atât m-au rãmas doar: cuvinte.
Timpane de plumb
gîtleje strivite
ochi de sticlã umplute orbite.
Cine
dar Cine
îmi poate rãspunde
Tinereþea mea unde e unde?
Cine mã poate dar duce
Iar mormântul cu vânãtã cruce?
(Aripi albastre
nemãrginit univers
zbor infinit spre astre ºi vers)

Au albit nopþile
ªi dacã-þi spun: nu se mai poate
e pentru cã au albit nopþile
ºi sensurile au rãmas descoperite
e pentru cã s-a comis un atentat la cuvânt
ºi ideile au rãmas goale
ca niºte statui fãrã formã
ªi dacã-þi spun nu se mai poate
cel care a înjunghiat cuvântul
ºi-a prins de omoplaþi aripi
iar cel care poartã cuþitul în spate – aplaudã
ªi dacã-þi spun: nu se mai poate
e pentru cã sensul a rãmas în afara cuvântului
rãtãcind orb între gestul mecanic ºi ºtreang.
1970

Melci
melci cu antene zdrobite
carã în spate
spirala vieþii lor lunecoase
bâjbâie spaþiul
cãutându-se
oameni purtând pe umeri
povara potecilor încurcate
rãtãcesc spaþiul
cãutându-se
cum dâra de salivã argintie
a melcilor cu antene zdrobite
omului îi paveazã urma
surâsul oncogen
al disperãrii
februarie 2008

(ºi nu în ultimul rând legea aproapelui)
se ruga soldatul leganandu-ºi trupul deºirat în
faþa Zidului
Dacã lacrimile vârsate la Zid s-ar aduna,
picãturã cu picãturã cel mai greu fluviu
al lumii ar porni de aici
Dacã din fiecare dorinþã rostitã aici s-ar
aprinde mãcar o flãcãruie de opaiþ ar fi atâta
luminã în lume cã n-ar mai incãpea
nici mãcar umbra
firului de iarbã

La Zidul Plangerii
ªi-a culcat pe o bancã arma „Uzi”
ªi-a suflecat cãmaºa kaki
ªi descifrand tainice indicaþii grafice
a început sã-ºi înfaºoare pe antebraþ
benzile negre.
Poate ca Dumnezeul pãrinþilor sãi
a rãmas la Auschwitz sau aiurea
Poate nici Dumnezeul copilãriei sale
incã n-a revenit din exil
dar ºi-a legat pe frunte
cutiuþa neagrã cu porunci
ºi cu bocancii grei de pulberi s-a apropiat de Zid
O Doamne ajuta-mã sã-þi indeplinesc poruncile

Ajutã-mã Doamne sã prefac nisipurile
în livezi roditoare ºi lumina Ta în dragoste
pentru aproapele meu
Iþi mulþumesc o Doamne pentru pãmântul acesta sfâant
de unde nu mai pot fi gonit (nici în convoaie de abator
nici ca un Câine de pripas)
numai pentru ca sunt ceea ce sunt
ªi dacã Tu eºti ceea ce eºti ajutã Doamne
ca iubindu-mi aproapele ca pe mine insumi
sã mã iubeascã ºi el la fel. / Amin.

Haosul - ordinea maxima
1
Haosul e ordinea maxima
într-o dezordine absolutã
2
Dragostea e starea de fluidizare a Sinelui
când acesta se revarsã în Celãlalt.
3
Adevãrul e absenta alternativei
Minciuna artisticã - dimpotrivã
4
Arta este drogul prin care
Eul ameþit
Se aruncã intr-un Timp ideal

5
Unde incepe clonarea
Agonizeazã metafora
6
Iubirea e iezerul Sinelui
Irupt în havuz
Sã lege pãmântul de cer
7
Poezia
orgasmul stãrii de graþie
8
O sãmanþã albastrã
a rãtãcit în mine vijelia oarbã
ºi-a crescut peste noapte
într-un ochi imens
sã to soarbã
9
Bolnav sunt de tine
Oracol cu lancea in inimã
Otravã ºi foc imi curg în vine
Doamne, o Doamne, þine-mã
10
Pe drumul vietii
Cãlãtorule
Moartea
Nu-i decât
O haltã de ajustare
11
Fluturii - petale cãutând Þara Florilor
Florile - fluturi incremeniþi
În zãdãrnicia cãutãrii

12
Câmpul vizual al poetului
Roatã de bronz
Spaþiul dintre cuvinte
Rostogolind
13
Din când în când
Mã reintorc la mine
la izvod
sã mã confrunt
sau pur ºi simplu sã vãd
daca mai SUNT
14
Ne pavãm drumul cu iluzii
ºi ne înghit gropile
15
Frecvenþa ideilor altora
Ca sã le gãsim pe ale noastre
16
Tãcerea albului –
Albine îngheþate în faguri
17
Am reinventat oiºtea cu dublu sens
Sã înhãmãm caii la ambele capete
Fãrã nici un risc de a greºi
Direcþia
18
Prezentul –plasma atomiºtilor
Apoape nici n-a apãrut
Când vezi bine
Nu-i

19
Suntem ºi nu suntem vântul despre noi înºine
Între real ºi oniric
Veveriþã rotindu-se Într-un cerc de foc
20
Poezia e ieºirea din sine a Sinelui
pentru a se revela ºi a se regãsi în Cuvânt.
21
Poemul e spovedania poetului
În speranþa vieþii de apoi
22
Dacã poezia e lacrima de fericire
a Creatorului
Muzica e rugãciunea lui Dumnezeu
sã îmblânzeascã fiara din om
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