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Atât am mers şi am vorbit
În gând cu chipul tău vrăjit
Şi am aflat cum infinitul se grăbeşte,
Spre a ne spune o poveste.
Nu pot să tac, nu pot să trec
Fără să sper că pot să-ncerc,
Să prelungesc distanţa din albastru
Să te iubesc şi în alt spaţiu.
Cenuşa şi stele. Destin…
Ascuns în al iubirii chin.

Soţiei mele, cu adoraţie - Anca Teodora
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Cenuşă şi stele
1
Cenuşa
Cenuşa care arde,
Copac abandonat.
Pe trupul meu sunt demoni
De tine, şi-au turbat.
O altă prelungire
Alunecă spre soare,
O dreaptă mărginită
Un clipocit de mare.
Şi cercul se scufundă
În raza de poem,
Iar desfătarea nudă
Adoarme în Eden.
Se schimbă magnetismul
Şi polii se desfac,
În ambele iluzii
Ce întru mine tac.

Şi creşte-nsingurarea
Au plâns chiar ochii mei,
Peste destin tot caut
Iertare de la Zei.
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2
Stele
Se cern ca mângâiere
În ambele ninsori,
Se cern venind din stele
Tăcerile din nori.
Săgeţile de raze
Beteală şi iluzie,
Se scurg cu-adoraţie
În frumuseţi ivite.
Un răsărit adulmec
Şi clopotul tresare,
Peste închipuire
Cu liniştea din zare.
O mare peste cer.
Jos cerul peste clipă,
În jocul de idei
Destinul chiar abdică.
Şi umbletul, un zbor,
Îl regăsesc albastru,
Iar zâmbetul etern
Se mută pe alt astru.
Un aprig început
O margine de lună,
Între eter şi dor
Apare vreme bună.
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3
Cenuşa
Prin muzică...
Se face lumină,
Vioara arde
Pianul se porneşte.
Peste lumini şi dor
O umbră se ridică,
Pe umbletul din cer
Doar putregaiul ţipă.
Planează începutul
Acoperit de ţurţuri,
Din material ceresc
Apar slăvite scuturi.
Şi totul se transformă,
Cenuşa se ridică.
Între lumini şi flori
Doar timpul mai abdică.
Pământul, grozăvie,
Omul, infinit.
Când focul se ridică
Totul e pârjolit.
Dorinţa se porneşte
Iar sufletul colindă,
Printre regrete totul
Dispare într-o clipă.
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4
Stele
Ah, gândul !
Adulmecă chiar spaţii,
Peste albastre conuri
Apar chiar constelaţii.
E poleit fotonul
Lumina ne pătrunde,
În haosul de tomuri
Se răspândesc doar unde.
Iluzie, timpul curge,
Iluzie, timpul ţipă,
Iluzie, chiar se stinge
Tot focul strâns în sită.
Şi gândul se transformă
În horă de albastru,
Pe harta-nchipuirii
Sunt umbrele de spaţiu.
Am căutat răspunsul,
Dar umbra nevăzută
Loveşte cu amnarul
În cerul ce asudă.
Un univers, un soare,
Metempsihoză-n toate.
Şi viaţa se usucă
În viaţă ca şi-n moarte.
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Doar stele
Scăldată-n lacrimi, bolta
Aprinde iarăşi cerul.
Corola de minuni
Îmbogăţind misterul.
Paşii grăbiţi de Zeu
S-au adâncit pe lavă,
Unind ca într-un cor,
Cortegiul de paradă.
Curcubeul tulbură lumina,
Culoarea se joacă şi tot strigă.
Iar apele se cern
Făcând un spaţiu în oglindă.
O tainică iluzie
Natura se curbează.
Şi viaţa se aşează
Pe focul stins din rază.
Iar moartea se măsoară,
În plus, peste finit.
Adus ca simpla linie
La haos, infinit.
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Picătura ca un ţărm rănit
Am căutat picătura sincerităţii
Pe un ţărm pierdut şi rătăcit,
Într-un frig lovit de fulger
În zborul visului rănit.
Să nu aducem ceas de ceară
La tâmpla pragului ivit,
Desfac din mine, crudă seară,
Tot căutând timpul oprit.
Îmbătrânesc, tăcut şi sigur,
Dar eşti cu mine, flacără de foc.
Iubirea, flacăra şi frigul,
Mi-arată viaţa ca un joc.
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Picătura dintr-un nor
Asediat de propria-mi umbră
am decis să zbor.
O tu, gândule cocor,
nu ai frică de o undă
care rătăceşte-n umbră,
nu ai frică de albastru
ai ascuns dorul sihastru,
căutând prin ramuri opaline
muguri, gândul să-l aline?
Mă refugiez în zbor…
sunt gândul, picurul din nor.
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Cu-vântul rupt, adus de vânt
Sunt prizonier în a mea taină
Iluziile-n mine plesnesc,
Prima trădare am ascuns în haină
În inima care spune... Iubesc!
Apocalipsa începe în ,,mine”
Se surpă un perete de pământ,
Peste rezerva de cărbuni sau de rubine,
În care hoinărea al meu cuvânt.
Când mă gândesc la zborul meu spre soare
Icar cu aripi de sidef ce ruginesc în vânt,
Cu gândul aruncat peste albastra mare
În agonia prăbuşirii spre pământ.
Ce căzătură. Spune poetul.
Ce lacrimă, lăcrimează peste un descânt,
Unde se ascunde tot secretul
Care se rupe din cuvântul din cuvânt?
Mă umilesc, şoptesc o rugă,
Hai, taină, sfârtecă un legământ,
Şi adu-mi în inima de slugă
Cu-vântul rupt adus de vânt.
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Cenuşa din clepsidră
Şi dacă tot rostim cuvinte
Şi-aprindem dorul ce se-ascunde-n dor,
Şi dacă nu există lucruri sfinte
Şi dacă sunt şi îngeri care mor.
Ce multă lume-i pân-la tine,
Ce multă noapte într-o zi.
Şi dacă tot rostesc cuvinte,
Dorul din dor va năvăli.
Şi mă întorc, în gând spre tine
Cuvântul freamătă a ger,
Umbra din cuvântul mâine,
Rămâne norul de pe cer.
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Muzica Divină
E atâta linişte şi clopotele au adormit
închisoarea suspinelor în gene, a aţipit,
şi ţipă frigul şi umblă peste albastru
iar focul se desface dintr-un astru.
Universul sonor,
o lume regăsită sau pierdută
mă leagă de catargul nins, de clipă,
mă aduce spre lumina unui cosmic plâns
infinitul devine perceput dar nepătruns.
Refugiul meu pătruns de fericire
prin muzică se scaldă-n nemurire,
doar Beethoven a reuşit să pună
mânia peste freamătul de Lună,
Iar Bach a devenit un teolog feroce
neantul ar fi dospit în altă voce,
prin ,,Fuga” el a înţeles că totul…
se poate domoli puţin, chiar focul.
Când totul în jurul nostru e minciună.
Doar muzica ne spune: Noapte bună!
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Zbuciumul Inimii
Trei judecăţi legate între ele
trei drumuri pornite congruent,
un silogism prin care ura
desparte omu-n omenesc.
Privesc, citesc, apar ziare,
comunicăm prin internet
şi tot descopăr cum natura
ne-a înzestrat greşit, nedrept.
Noi suntem oameni!
Ţip în mine,
nu suntem animale, fiare,
mizeria care ne adapă
formează lacrimă şi jale.
Tu… disperare cruntă, dramă,
o stare care naşte monştri sluţi,
ai curs pe fata mea căruntă
ai curs pe faţa celor mulţi.
Sunt ca o păpuşă stricată
cu ochii căzuţi vertical,
am doar iluzia că încă,
sunt om, nu o ştire-n ziar.
Acum am înţeles perfect
de ce mumiile surâd...
căci ele ştiu, mare secret,
cum omul e puţin... NEBUN.
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Drum fără vină, poem de lumină
Mă lovesc de geamul ferestrei mele
gândurile se sparg în picături de rouă,
se adună nostalgia între nori şi plouă,
iar tristeţea se acoperă cu infinit.
Am pus la breloc o floare de soare
barometru ideal de apus… răsărit,
iubirea, iubire, mereu am dorit
sunt clipa scăldată de tine, candoare.
Am foame de acru învelită-n retină,
am doar cenuşă cu ambră de dor,
să cânte a viaţă tinerescul nor,
tu soare, să fii drum de lumină.
Se face linişte, gândurile sparte
acoperă umbra scăldată-n iubit
privesc prin albastru spre zenit,
e noapte, gânduri moarte.
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Părinţii noştri
Viaţa, un dar minunat,
Cum poţi mulţumi celui ce ţi-a dat?
Cum poţi aduna recunoştinţă,
Peste a vieţii din tine fiinţă.
Mama şi tata, bătrânii de boală răpuşi,
Cei ce te apără, îngeri supuşi,
Osmoza impregnată-n tine
Sunt mereu în gând de bine.
La mulţi ani, Mama, un semn către tine.
O lacrimă, Tata, spre cele coline,
Şi soarele blândul să mângâie-n voi
Iubirea, mugure tânăr, altoi.
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Un Tată de fiu
Când a murit…
când a murit cel care îmi era tată,
iar eu îi eram fiu
mi-am dat seama că eram fiu de tată
şi fiul nu mai avea tată
şi era frig şi târziu.
Da, păi era atât de târziu, ca să strig!
Tu, tată de fiu care ai avut şi un tată
iar tu ai ajuns ca un fiu
să devii un tată,
şi să rămână un fiu
şi să facă prin făcătura sa
să facă un fiu
să devin şi eu tată,
un tată de fiu.
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Haiku
Sunt speriat şi trist
soarele apare nins,
unde au fugit pescăruşii?
II
Am adormit peste o silabă
în grabă, în vis am ţipat.
Mama!
III
Este ora dimineţii târzii,
în Sri Lanca
soarele încălzeşte gândurile reci.
IV
Un nor este colorat,
iar culoarea lui este adăugată
la tinereţea unei flori de primăvară.
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Efectul Michelangelo în razele de soare
M-am recunoscut învins
frumuseţea cernută dintr-un necuprins
se amesteca cu sângele, cenuşă,
trăgând peste idei o tuşă.
Mă răscolesc şi visul de la ţărm
când somnul doarme, eu nu dorm,
aduce spaţiul fermecat
în patul meu, de om sărac.
Dar vă previn, pe voi oameni sau domni
nu vreau să răscolesc în patru zări
efectul frumuseţii feminine
în ce e rău sau ce e bine.
Efectul frumuseţii ce ne strigă,
la Michelangelo a fost: dor, rugă,
care se pierde, tot patru zări
când soarele se sparge-n sori.
Când frumuseţea este crudă
peste sclipiri de dor în undă
peste albastrul adevăr.
Vreau frumuseţe până mor!
Efectul Michelangelo în razele de soare
dacă îl analizezi, dispare,
frumuseţea ce o porţi în tine
ne spune ce e rău şi când e bine.
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Gânduri albe şi negre
Gândurile mele alergau pe două planuri,
Ca o repetare prelungită peste maluri.
La suprafaţă se forma banalitatea
În interior descopeream realitatea.
Vai, soarele mă arde pe obraz
Peste un mâine ridicat, peste alt azi.
Un crin ce este rătăcit în lan de rouă.
Gândurile plâng, afară plouă.
Mă aplec peste nuanţa de melancolie
Se lasă a sete de adânc, o vijelie.
Dar gândurile se trezesc în colb de smoală
Tăcerea ta, mă crezi, iar mă omoară.
Dorinţa prea puternică mă umple de durere,
Am atâta nevoie de tine. Mângâiere.
Mă lupt cu ochii obosiţi de somn
Mi-e dor şi iar nu pot să dorm.
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RA
Abia ajuns pe creasta cea de sus a muntelui,
Cu discul soarelui, imens de roşu violent,
Cu gândul sugrumat de întrebare
De ce se scurge timpul peşte frumos ardent?
Blestemul, doar blestemul, renaşte peste lume
Destinul îngeresc păleşte şi discret,
Se pierde-n val de asfinţiri şi glorii
Povestea omenirii în scâncetul cochet.
Cu părul despletit, acoperindu-mi pieptul
Aduc litanie timpului, pierdut în timp,
Să ard destinul închegat printre iubiri şi glorii
Cu o poveste fermecată. O rugă în Olimp.
Dar, pământul se grăbeşte şi blestemul:
Să nu priveşti la soare, eşti om, orbeşti!
Aşează peste ochii mei, nor negru, doliu,
Şi vântul mă întreabă. Cât iubeşti?
Vai, totul se închide într-o urnă
Şi timpul condensează în picuri sidefii
Mă uit la cer şi norul de pe urmă
Îmi desenează umbra cu noruleţe mii.
Şi mă înalţ peste tăceri abstracte
Visez iubirile ce s-au pierdut peste iubiri
Tristan, Isolda se întrec cu şoapte
Iar Julieta este acoperită în priviri.
Scot inima, o smulg, iar vântul geme,
Tot spera că renaşte, Prometeu
Doar focul arde-n mine, nu în dogme,
Privesc în ochii soarelui. La Zeu!
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Din când în când
Din când în când umorul meu se spală-n vânturi
iar gândurile le adun în lut din când în când şi-n gânduri,
şi mai aud tot răul care se sparge-n drum,
din când în când eu mă supun.
Eroul meu, din când în când, s-a contaminat la ger
se freacă peste drum de umbra unui cer,
din ceea ce simt, din ceea ce aleg a fi o torţă de alun
mă leg de vânt, din când în când. Mister!
Făcătorul de cuvinte a fost oprit în imposibilă întoarcere
să scriu radiografii în facsimil fără intenţia de facere,
aducem din adânc de căutări eroul preferat din când în când.
Dar vai… e singur, a plecat în cânt de gând. La drum...
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Zborul gândului
Zborul gândului e ca un roi de şoapte,
un roi de şoapte înflorate
cu miros de tei şi noapte,
prins de verde. Luna Marte.
Apoi mă legăn de gând
şi din când în când mai plâng,
iarba o miros în mine,
de rubin şi de cărbune
cu gândul la tine.
Sunt intoxicat de iubire,
iubire, iubire, iubire,
am ochiul prins de şoldul tău
iar dorul zace pe picior
şi mă supun într-un amor.
Mi-e dor!
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Carpe diem
Calitatea absolutului o regăsesc în tine.
Cerul, luna, sclipirea peste ţărm, în fine.
Miracolul ce naşterea îl cerne peste om
Sau floarea ce răsare… sau un pom.
Cuprinsul sprijinit de necuprins,
Infinitul regăsit pe cerul nins,
Apusul, răsăritul, înfierat în dogmă
Perpetuum-mobile descifrat de normă.
În tine regăsesc tot adevărul.
Albastrul cerului adâncit în formă,
Susurul apei peste munţi de brazi
În tine regăsesc un mistic azi.
Căci tu, natură prinsă-n picuri,
Prin naşterea deplină din nimicuri.
Căci tu, natura adorată. Zeu!
Ai renăscut prin Dumnezeu.
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Ahasverus

Petru Ciobanica-Ahasverus
Pământul este străbătut de vânturi
albastrul este cuprins de cântece
şi se amestecă printre gânduri,
vraja izvorâtă din descântece.
Regele Regilor ne colindă prin pori
apar anemone şi frezii peste soare,
apar şi iubiri căzute din nori
ca un reper spălat de binecuvântare.
Acolo sus, El cere iertare,
apare şi suspină printre zări
înmugurind iubire şi-alinare
în lumina dăruită unei flori.
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Rămâi în visul meu sunt dorul
Orice s-ar întâmpla, rămân acelaşi.
Aş vrea să-ţi spun…
Rămâi în visul meu cu un cuvânt
Pe care de atâtea ori se aşază
Iubirea ca o mângâiere aprigă de cânt.
Magnetul, forţa, mă atrage peste umbră,
Statuia apărută peste ,,Eul” abătut.
Aş vrea să-ţi spun, rămâi cu mine.
Sunt dorul dezbrăcat de legământ
Ce tot colindă prin nămeţi de ceară,
Ce tot colindă pe aripa de vânt,
Prin aer cald de primăvară
Tot dorul răcorit în propriul ,,Sunt “
Iul 11 2011
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Visul a oprit într-o haltă
Am crezut că zbor, dar pluteam,
Cenuşa norilor se arcuia peste clipă.
Aveam o pană de dor sădită
Şi un dor nebun îngheţat ca o frică.
Am uns diadema cerului cu nectar,
Mă scăldam nesătul, mă scăldam.
Suferinţa trăirilor toate
Ronţăia nesătulă în noapte
Suntem în hora viselor, strigam.
Voci nevăzute… auzeam, auzeam,
Mă făcusem pereche cu o nepereche
Fluturând peste tropot de ghete.
Doamne, tu iartă. Mă iartă.
Visul a oprit într-o haltă !
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O părere

(Rosenthal- România rupându-şi cătuşele)
Se sparg pescăruşi-n fundal
Corabia se pierde-n albastru,
Copii sunt aruncaţi de pe mal
Sau vieţuiesc pe alt astru.
Se aud bocitoarele, mii.
Se aud ţipete de vină,
În ţara părerilor vi
Se-neacă şi urma-n lumină.
La pasul de leagăn din noi
Soarele apune-n pustie,
În amalgamul de nevoi
Voinţa rătăceşte în vrie.
Cum ţara este… Ţara mea!
Se ascunde în mine şi ţipă
31

De această năpastă, grea,
Care o scufundă în frică.
Să adorm legănat de un Imn
Prin culori cunoscute în lume,
Dar un hoţ se apropie lin
Năpădit de grămada de spume.
Recunosc, am plecat în alt timp.
Recunosc, timpul scapără spaţii.
Recunosc, când un colţ de pe nimb.
Recunosc, când murim în ovaţii.
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ROMÂNIA
Am atât de multe să-ţi spun,
Să aduc puţină alinare…
Peste dorul revărsat, nebun,
De această frumoasă chemare.
Mă strigă pădurea de brazi
Şi munţii mă aduc aproape.
Şi plopul stingher dintre fagi
Să-mi spună povestea în noapte.
Mă uit, rătăcesc pe o hartă,
Cotlonul cel verde din est
Şi spirit de Dunăre – albastră,
E ţara de care vorbesc.
Apar…. dor năvalnic, uimire.
Prin fapte ce încă trăiesc,
Amestec de dragă amintire,
Osmoză prin care iubesc.
A fost şi tot este… şi iară,
Din neam de la Decebal sfânt,
O caldă şi frumoasă ţară,
Ce trăieşte peste gândul de gând.
Şi Ştefan a fost şi Mihaiul Viteaz,
Iar Cuza se arată cu slova.
Din gândul răsărit şi treaz
Se uneşte în trup cu Moldova.
Din osul Domnesc, Europa,
Un Rege ce uneşte-n alin
Cu spirit, cu sabia şi vorba,
Transilvania un tot ca destin.
Să nu risipim o istorie
Şi vieţile bravilor, bravi,
Nici morţii încărcaţi de glorie,
Pentru supusul mâine. Azi!
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Mesaje scurte din depărtare

C. Brâncuşi-Sărutul
Iubirea mea, am rupt o întâmplare,
înfiptă în vestigia unui mit
am rupt adaosul de stare
în curba lui de infinit
II
Aşez o simplă şi cerească,
dor, făptură.
Pe sărutul de pe gură.
III
Să scriu, părere de argint
peste un lan cu soare,
cu scrisul palid, opalind
nins cu stropi aduşi de mare,
ca un compendiu din abac,
ca o-ntrebare mută.
Iubirea mea, eu sunt plecat,
iar tu eşti doar tăcută.

34

IV
Am învăţat cântecul iubirii,
la umbra ochilor tăi,
am învăţat ce înseamnă setea,
fiindu-mi sete de tine,
iar foamea …
rămâne în dor.
V
M-am oprit pe cărarea unui melc,
apoi pământul a luat foc,
şi am pornit în cerc.
VI
De fapt, am ascuns în gropi minciuna
- pentru că pădurea tot ascunde luna,
ne-am ascuns în fapt de fapte
pentru a te iubi, în vis, la noapte.

35

Pe vremea mea

Îmi amintesc, pe vremea mea,
călătoream cu gândul călare pe o şa,
aveam la brăcinari o cupă de sulfină
iar peste priviri iluzie opalină.
O, tu cel drept,
codru imberb!
Să schimbăm opalul, opalin,
într-un miros suav de crin,
să am sădite printre veşti
iubiri ascunse din poveşti,
iar Don Quijote cu farmec aparte
să străbată gândul adormit din carte,
heraldic peste ploi de vert
doar gândul zace pe un verb ?
O, tu cel drept !
Sunt doar o parte dintr-un cerc.

36

Primul ghiocel
Stau pe o geană de gând şi surâd
şi timpul se sparge în clipe,
am un torent de imagini sădite în gât
iar caii din somn se aud prin copite,
mă strig, iar strigătul...
se rupe.
… Ah! Se rupe.
În ciclul unul, ciclul doi,
la umbra unui ghiocel
gingaş, ştrengar, frumos, stingher
ce a vestit prin soare cald
o primăvară. Azi de jar.

37

Disperare
Disperare în chiar sufletul meu
privesc la natură, apare un zeu,
mă colind aplecat de un gând
sunt o boare obosită de vânt.
Disperarea aşteaptă ceva…
un colţ dintr-o clipă pe un ciob de stea
o lacrimă-albastră umplută cu sevă
din a iubirii de frumos proteză.
Mă supun, disperarea surâde
şi răspund la blestemele crude.
Am să ţip! Disperarea dispare,
este linişte, pace şi soare.

38

Politica disperării
Totul se alătură de ceva
şi pătrunde în altceva
căutând cu răutate somnul
găsind în realitate omul.
Alung soarele căzut peste... poveşti,
dar de tristeţe, cum poţi să te păzeşti
căci fericirea se prepară-n burtă,
acum ea chiorăie, nu mai ascultă.
Apar şi oameni născociţi de legi
căci legile-s făcute azi de regi
apar şi muzele născute-n necuvinte,
în sosul plin cu ură ce ne minte.
Disperarea, cuprinde şi surprinde
născută din sinele de ,,om la Om"
Rămân doar schiţe şi cuvinte.

39

,,Râsul plânsul”
,,Râsul plânsul” se aşează la o masă,
Avea dreptate Nichita, când spunea.
Dar masa e şchioapă, mireasa e stearpă,
Şi casa noastră se pierde în taiga.
Dar şi pădurea geme, se pierde în stepă,
Pământul biruinţei se umple de foc.
Peste ,,Mioriţa” apare o frescă
În care Bocitoarea nu mai are loc.
Se adună tusea şi cu junghiul,
Tăciunele din omul găunos
Toţi osândiţi la foame. Dublu!
O naţie răstignită ca Isus Hristos.

40

Crâcnesc şi ţipă
Bogdaproste ! Spune acela…
Şi coaja de pâine dispare în gură,
Strănută şi prinde-o custură
Să cureţe urma de şuncă, o dâră.
Bogatul este ascuns în palat,
Piticul se-ntrece în tumbe.
Omul din stradă e supărat
Că nimeni nu vrea să-l asculte.

41

Blestem de Ţară
Ţara fierbe, soarele ne arde,
Ciocoii se întrec în laudaţium.
Apar berete şi cocarde
Peste cenuşa devenită spaţiu.
Se sparg cuvintele în imn de foame,
Mai marii zilei se pitesc, dar spun:
De sărăcia luceşte şi-are coarne,
La ei în burtă fie ce e bun.
O lacrimă şi strig. Tu, Românie !
Ai adunat la tâmpla ta un neam de hoţi,
Ca semn de silnică simbrie
Ai strâns chiar alţi Fanarioţi,
Care au dat cu gaj chiar graiul
Vândut la târgul mişeliei lor,
Şi au cedat chiar şi mălaiul
Înfometând un sfânt popor.
Blesteme! Tunetul să cadă
Lumina sfinţilor de neam să-i scurgă
Peste ţărâna ca o mamă
Pe care ei au vrut s-o vândă.

42

Corabia Nebunilor
Corabia nebunilor se rătăcise în vis
totul se apropia în straniul abis,
apăreau peste cărările din mare
săgeţile aruncate de bătrânul Soare.
Claritatea şi forţa, născută din umbră,
adâncea iluzia tăcută şi sumbră,
se aruncau la picioare broboane de sevă
iar Marea se spărgea albastru, discretă.
Apar legături aduse-n taverne
damnaţii se roagă împrăştiaţi printre semne,
Corabia nebunilor se pierde în lavă
din marea albastră şi gravă.
Şi tipa nebunul în visul lui prins.
-Sunt ÎNVINS !

43

Sculptorul de stele
Prin fina modelare a umbrelor
jocul dintre apropiere şi depărtare
devine un cerc,
o revoltă a universului între El şi melc
ca un spaţiu în care orice vină
se mişca cu stimă.
Acest ideal prins prin Soare
se amesteca cu Apa din Mare
şi spală imensa grădină
cu a Domnului Sfântă Lumină.
Te lepezi de Satana ?
Da!
Sunt o frunză rătăcită
pe un colţ de stea.

44

Ne-am născut în iubire
Ne-am născut în iubire
În iubire trăim,
Călcâi bandajat de Ahíle
Cu mireasmă de crin.
Datorie pe care o ţinem în doruri
Iubirea ca prag de iubiri,
Ne-am născut în iubire
De iubire murim.

45

Dreptul la timp
Se dă…
dreptul la timp,
prin nisipul din clepsidră
ticăitul ce se zbate-n ornic
fumul amăgirii dornic.
Se dă…
o pauză de respiraţie,
balerina se înclină şi salută
voinţa respiraţiei, ca o voltă,
tresărirea de revoltă.
Se dă…
dreptul timpului în timp,
dar fiinţa trece-n nefiinţă,
are timp pentru istorie,
o abscisă peste glorie.
Se dă, doar o clipă
ce se scurge prin clepsidră
un sâmbure de adevăr,
într-un dor.

46

Anatema focului
Se răsuceau destinele peste o criptă
cenuşa gândurilor rătăcea lividă,
se tot scurgeau printre petale
semnele şi anatema focului din mare.
Căldura soarelui rămânea pe stâncă
ideea se pierdea în luncă,
se aprindea opaiţ de iasomie
în dorul pierdut pe câmpie.
Nu este aşa, iubita mea,
că viaţa ce tot creşte într-o nucă
doar prin iubire este sfântă ?

47

Paleative nobile
Şi mă făcusem un-A cu pământul,
un-B cu cuvântul
ca un descălecător de şa
pentru iubita mea.
Aveam la piciorul destinului,
un tril,
adus de pasărea timpului
cu apă din Nil,
şi răspundea din întâmplare
la cruda-ntrebare.
Te regăsesc pe tine, timpule imberb,
în casa unui melc ?

48

TU, doar TU
Tu, eşti un moment deosebit
Peste o existenţă uniformă,
Un soare de iubire răsărit
În a iluziei mele formă.
Miracol, simbol, dor, magie,
Ascuns peste albastru vis,
Ca un refren de poezie
Ce niciodată nu s-a scris.
Eşti umbra somnului prin care,
Apar dorinţe, infinit…
Eşti îngerul intrat în carne
Ce mă absoarbe în zenit.
Tu, doar tu, şi marea
Ce mă colindă în idei,
Au alungat însingurarea
Punând iertarea de la zei.
Mă plec în faţa ta fecioară
Asemeni omului bătut,
De fericirea ce mă-ndeamnă
Mereu, acum să te sărut.

49

Doar TU
Deodată ,,Ea“ îşi ridică lacrima,
Pornită ca o lavă încinsă de nea.
Vorbeşte, cuvântul se sparge-n fereastră
Ca o undă de soare, o rază de stea.
Şi steaua strănută, pământul chiar geme
Se arată o sferă din ochiul ei plâns,
Eu surd şi albastru tot picur a miere
Şi tot declar. Sunt învins !
Cum să nu orbeşti de furie
Să nu ţipi sau să muşti.
Sunt doar un căţel atârnat de o funie
Ce iubeşte ochii tăi. Astăzi plânşi.

50

Reflexii stinghere
Totul este haos,
Dar haosul devine creator…
Când din maimuţă se desprinde omul
Iar omul din materie mai rupe un atom.
,,Amor fati“ sau dragostea fără destinŞi se unesc în cerculeţe scrise pe nisip.
Acesta-i omul, iluzii îmbrăcate-n şoapte,
Acesta-i omul, focul gândului cel viu.
Ce este maimuţa faţă de om?
O ruşine, şi o dezonoare,
Ideea omului se pierde,
În făcătura omului din om ce ne îndeamnă
Să ne-ntregim în joc. Dar jocul este taină.
Mă pierd filozofând în tonuri Nietzsche-niene
În adiere vine Ţuţea şi se lipeşte peste gene,
Face lumină sau mă luminează,
Căci omul este de fapt o mică farsă,
Ce tot amestecă sfârşitul şi-nceputul
Cu sărutul,
Sărutul visului dintâi, lumina soarelui
Cu voia Domnului.

51

Dreptul la timp
Există filozofi profunzi,
a căror cugetare e ca o apă tulbure
şi tulburătoare
care aduc ideea în limpezimi de rouă
uitând că cerul se revarsă şi afară plouă.
Heidegger mă colindă, biciuindu-mă cu sete
Ce este fiinţa?
Dar cunoaşterea mă cuprinde
şi surprinde.
Omul este desfăcut în mici cuvinte,
apoi acoperit în cârpă şi parfum,
devine timp şi aruncat pe-un drum.

52

Totul se pierde
Totul se pierde…
lumina se pierde,
şoapta se pierde şi căldura se pierde,
tinereţea se pierde şi timpul se pierde.
Dar ceea ce se poate câştiga
e libertatea, a ta şi a mea,
e dragostea, iubirea, adevărul
ce se câştiga prin a descifra amorul
legându-l peste gând de poezie,
de bucurie de armonie de duioşie,
aplecând doar umbra de poveste
peste o viaţă ce din cer trăieşte.

53

Auto-portret
( în patru timpi)
Zămislesc prin cuvinte un autoportret
Un fel de ,,Henri de Touluse Lautrec”
Ce zugrăveşte prin cuvinte
Tăcerea chipului de dinainte.
Mă sperie miracolul compus
De zborul timpului apus,
Şi regăsesc în ţipătul strident
Pierdut sau regăsit de timp prezent.
Se cerne zborul, miracolul dispare,
Ca un egal, apare consolare,
Culoarea este regăsită în fundal
Şi ambra neagră acoperă un val.
Unde sunt? Apar ursitoarele care tac
Din nefiinţa fiinţei se sperie un Drac,
Şi autoportretul consacrat
Se sparge în iluzie, într-un lac.
Deci viaţa în culoare,
Lamour est bleu!
Porneşte într-un ,,pass de deux”
Sărutul se opreşte şi buzele ard
Acoperit de spuză,
Totul doar fard.

54

Bună dimineaţa!
Astăzi, doar astăzi, mă cobor
Cu capul impregnat de nor,
Peste tăcerea, metafizică, banală,
Aflând că soarele mă scoală.
Bună dimineaţa, soare!
Şi norul se topeşte la picioare.
În lacrima albă de nea
Adusă din suspinul de pe stea.

55

Spun neaoş, crud, cu inima
De ce folosim termeni pompoşi
Când galoşii sunt sparţi şi sunt roşi,
De ce aducem din înălţimi de sferă
O acoladă prinsă cu pap la butonieră?
Ne-am obişnuit ca prin neologisme
Să transformăm ideea în cuvinte
Şi să aducem un afront
Transformând cuvântu-n fond.
Când spun: Cât te iubesc, iubirea mea,
Spun neaoş, crud, cu inima.
Nu am să-mbrac în alt decor,
Săgeata zămislită-n dor.

56

Mister deschis, cuvântul
Din casa fiinţei poezia mă veghează
Ascunsă în umbra umbroasă,
Pitită sub o vorbă în vânt
Ce poartă numele cuvânt.
Se supără destinul cum încerc prin bine
Să desenez pătrat în mine,
Iar cuvântul se rupe de cuvânt
Făcând un cerc în lanţ de legământ.
Sunt, Doamne, aproape de tine,
Mă supun!
-Atunci, doar prin rugă eşti bun.

57

Dialog purtat pe-unde
Purtam un dialog cu mine
şi-mi repetam că sunt doar gând,
dar explicam, din puţinul de mai mult
chiar de mă-nţeleg rămân cuvânt.
În confruntarea raţiunii cu sinele esenţă,
se sparg vapoarele albastre şi profunde
ivite dintr-un val de convergenţă,
propagate dintre dorul dezbrăcat din unde.
De aceea mă aplec în sfere de aed
Unde te găsesc? Întreb.

58

Ecoul dorului
Atât de dor, de dor, de tine
Şi-afară plouă cu năduf,
Un singur strop, de strop, de gând
La mine-n braţe eu te strâng.
La mine-i noapte, noaptea vine,
Iar gândul se aşează, peste gând
Şi doar sărutul, un sărut de vânt
Ce mă colindă, dor adânc.
Şi tot colind în vis, doar visul,
Mă poartă peste munţi de lut
Să te ating, atins de-un dor adânc,
La mine-n braţe eu te strâng.

59

Herapolis

Noaptea tot priveam spre ,,Greci”
ziua colindam peste potecile reci.
Căutam o urmă de femeie
rătăcită pe furtuna din Egee.
Aveam în priviri urmele de lună
dimineaţa, totul îmi spunea:
-O zi bună!
Şi rătăceam în Herapolis
cu gândul până-n Acropolis.
Artemis îmbrăcată peste timp
cu fertilitate ninsă peste anotimp,
apleacă sfera vieţii peste nimb de rouă,
dar astăzi peste mare plouă.
În Efes, Marcus-Antonius aşteaptă,
Cleopatra aleargă prin urmă de şoaptă,
verdele este umbrit pe poteci
peste timpul îmbrăcat în aripi reci.
Agora se pierde prin paşi
în urma de voci peste luntraşi,
peste albastru ne colindă marea
doar timpul măsoară depărtarea.
60

,,Mare Nostrum”
Colindam cu vaporul minţii pe mare
Soarele se rătăcise peste azimut,
Mirosea a taină şi a tristeţe în zare
Înaintam îmbrăcat în trecut.
Albastrul mă făcea mineral, dând nobleţe,
Condurii se aflau dincolo de-adânc,
Lunecam peste frig şi în zare
Se deschide un prag, ca un prund.
Suntem în ziua solstiţiului care…
Putem colinda peste gând
Se deschide spre mine o altă chemare
Şi plâng ...
Sirenele se amestecă cu gândul,
Apar povestirile scrise cu văpaie pe nor.
,,Mare Nostrum,, devine pământul
Şi păsări înoată spre zbor.
Mă scufund şi miros a făină
Praful se sparge în şoapte de lut,
Sunt închis într-o stranie grădină.
Şi lacrimile cad. Eu ascult!

61

Alchimie
Să facem din copac un vis.
Din curcubeu, să facem paradis,
Din anotimp un zmeu ce zboară,
Din infinit o primăvară.
Să adâncim aşa… prin gânduri terne
O Alchimie între dor şi semne
Pe care le ascundem în retortă
Ca prima picătură din aortă.

(Petru Ciobanica-Alchimie2)

62

Iluzii şi culoare
Alunecam peste o adiere
timpul meu înnopta peste sărut
fără să tresare, fără să ţipe,
o stare…
o nevoie de acum peste trecut.
Braţele mele se încărcau de lumină
ochii se cufundau într-un cântec de soare
metaforă căzută dintr-o vină,
o stare...
Şi norii se amestecă în mare.
Nu pragul ne desparte!
Iluzia pragului naşte ideea,
cum dorul se alătură-n suspin
iar omul este sângele cel roşu
ce colindă ochiul de iubire plin.

63

Târgul de oameni
Ca să cumpăr flori iubitei mele
am fost în târgul de flori,
şi am cumpărat:
de dor, de iasomie şi de nu mă uita,
de fericire, de duioşie, de albastru şi de nea,
mirosul lor, o încântare.
Iar gândul meu, o simfonie pe mare.
Acum stau şi întreb:
pe tine, pe el, pe mine.
Dacă florile ar merge în târgul de oameni.
aşa, ca să cumpere un om,
pentru a-l face cadou unei flori.
Ce om ar cumpăra?
Pe mine!

64

Ascuns într-o secundă
Frumos despre frumos ca amintire.
Un fulg de nea, un gând, o altfel de trăire,
O vrăbiuţă cu desenul roz în statică albastră
O dimineaţă simplă cu soarele pe creastă.
Frumosul îmbrăcat în griji, cu grijile învinse,
Ca visul ce se vrea deschis peste poieni de vise,
Frumosul alăptat cu vin în scintilaţii fine
Ce se trezeşte din subtil peste cărări de bine.
Frumosul aruncat în dor cu dorul prins de faţă,
Ce arde micul strop de-amor într-un amor de viaţă.
În bucuria tristă sau veselă născută
Din baia de frumos ascuns într-o secundă.

65

Mersul pe nor
O vrabie obosită de atâta mers
s-a urcat spăşită pe un vers,
şi ciugulea aşa la întâmplare
dorul ce-i venea de soare.
Avea în urechi iluzie de flutur
iar norul se aplecă peste susur,
tot moţăia legănată de-ntrebare
peste norul adus de pe mare.
Ce faci norule de te grăbeşti
frunza de o rugineşti,
sau culegi o lacrimă de mare
îmbrăcând cu ea o floare?
Norul care plânge… Iată!
A înnoit natura toată.

66

Concert pe nor
Concert în ,,Si” pe nor albastru
O altă poartă peste ,,Sol”
Accentuat cu un bemol
Dor rătăcit pe roib de astru.
Apare vrăjitorul cu baghetă
Şi rupe vraja, adâncind în ea
Doar scintilaţii strânse de pe stea
Pitite în a lui manşetă.
Andante moderato este numele tău !
Allegro… răspunde Ea.

67

Iertare
Pentru ca totul să fie constant
Dorinţa creşte pe măsură ce iubirea se stinge,
Timpul trece pe măsură ce îmbătrânesc.
Şi norul trece, dar urmează vântul şi cu ploaia
Stârnind furtună peste… Te iubesc.
Tot judec aspru, umorul şi cinismul.
Umorul ca o simplă expresie a cinismului din el,
Un simplu hohot, cabotismul,
Iar cinism pentru că nu văd umor, de fel.
Sunt obligat să ţip.
Uitare !
Sunt obligat să cer, tot de la cer.
Iertare… !

68

Un gând, distanţa dintre mine şi sărut

(C. Brâncuşi)
Te atingeam cu umbra sărutării mele,
soarele aştepta peste nor
pentru că tăcerea,
a rupt…
sau a răcorit mângâierea
cu un fel de început,
peste gând,
distanţa dintre mine şi sărut.
Aveam peste genele iubirii
dor,
mă luptam cu speranţa divină,
iar clipa părea agăţată peste clipă
o vină.
Nu este aşa... că, dacă, te sărut în vis
ai să tresări ?

69

Infernul
Deschid uşa şi apare infernul
Infernul ivit peste frigul grozav,
Ce ronţăie din mine tot focul, iar gerul,
Pornit din cuvântul ce se dă bolnav.
Se lasă a foame de somn peste semne,
Pescăruşii se unesc în destin.
Şi iarna se aşterne şi cerne
Zăpada rătăcită-n somn lin.
Deschid uşa, ideilor sacre,
Îngheţate în somnul hidos
Ce-au făcut o fantomă ce arde
În râul de lacrimi întors.
Peste cerul uitării, apare,
Tot frigul dovedit a fi tern,
Şi gândul ce sparge misterul
Îmbrăcat cu priviri din infern.
O forţă loveşte şi arde
Iar umbra se sparge de nor
Atunci te acopăr cu şoapte
Te alint cu o umbră de dor.

70

Fără titlu
Străzile au trecut pe lângă mine
amintirile nu m-au recunoscut,
se lasă a somn printre semne
iar timpul se pierde, năuc.
Mă întorc pe cărarea în care
alergam încărcat de trecut,
am pe frunte patimă şi sare
am dor şi iubiri prinse de şezut.
Se cern amintiri, se cern peste clipă,
apar şi imagini pornite din vis,
dar tot ce a fost în clopot de sticlă
a pierit într-un joc indecis.
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,,Golem”
Totul este dor. Fugarul este-n noapte.
Cotul făcut de umbra dimineţii
Se aşează peste urma nopţii
Acoperind un ochi cu şoapte.
Titanii sunt goniţi peste vulcan,
Păcatele se risipesc în adevăr
Mărul se transformă-n măr
Iar răsăritul dăinuie un an.
Doar fulgerul mai scutură lumina,
Şi umbra se amestecă în ger.
Misterul, marele mister,
Alungă indolentă vina.
De ce omorâţi sentimentele
Cu iluzii căzute dintr-o vină?
Viaţa se naşte prin lumină,
Nu aruncaţi în soare şoaptele.
Războaie, morţi, cărări şi umbre,
Ziarele se rup în ştiri subţiri.
Zgomote plâng, strivesc iubiri
Inimi se topesc absurde.
Copilă dulce, de ce plângi ?
Paşii se duc, paşii pustii
Grădina, raiul, râsul, dor, copii
Se pierd umbrite în porunci.
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Piatra filosofală
Cer-titudine. Cuvânt scăldat din cer,
Se frânge şi de-aceea se leagă de mister.
Doar misticul pervers mai speră într-o şansă,
Că se aşează Zeus cu el, cândva, la masă.
O listă de virtuţi se rup în strop de timp,
La masă doar firescul devine stereotip.
Când spaţiul se uneşte, destin de mare zeu,
Atunci se spune: Cert, există Dumnezeu!
,,Esse, vivere, inteligere“
Un cerc.
În univers un soare încălzeşte peste-ntreg
De El ne leagă o iubire clară,
Ca prima piatră cred a fi, filozofală.
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Clepsidra visului
În inima porţii se zbate sărutul,
ca o iluzie dulce şi mută
oglindită de izvorul nopţii
peste închiderea porţii.
Se lasă a dor peste clipă,
şi clipa decade aridă
din singurătatea ce tot vine
când sunt fără tine.
Mă leg de catargu-ntâmplării,
marea se revarsă peste râu,
iar eu adormind te sărut
peste visul tăcut.
Nimic nu se întâmplă spectaculos,
doar visul se aşează de sus până jos
peste noaptea în care totul vine
cu gândul de tine.
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Dadaism repetent
Propun ca din femeie, să facem o idee,
Eu ştiu că o idee are în ea… femeie
Chiar ceasul meu tot bate în sunet de sărut,
Când se arată seara femeia-n aşternut.
Propun cu dadaismul din dotare
Să… dada, dada votăm această stare
Aşa cum Freud ne spune că în cap
Bărbatul are: sâni, picioare, dor… în fapt.
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Dadaism politic
Guvern dada, adus de prund,
Cuvântul greu nu-l mai ascult
Mi se usucă lacrima pe gând
Când mă întreb. De unde vânt?
Impardonabilă greşeală
Ne spală, spală, într-o oală,
Şi umple leagănul de Dac
Cu alt palat.
Dada, se-arată machitorii,
Au prins la cingătoare vânătorii
Împuşcă tot ce nu-i dada, dada,
Cu secera.
Să iasă taica Ubu cu măciuca
Să vă maseze şalele şi crupa,
Dada, dada, cenuşă peste sat
Căci au votat.
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Timpul care a urmat în vis
Timpul care a urmat
Un gol de rouă.
Trăgeam după mine o luntre încărcată cu suflete.
Amintirile se înghesuiau peste liniştea de nor
Un soare orbitor se cernea într-un flutur,
Iar visul se transformă într-un dor.
Perdeaua de somn avea solzii de rouă
Genele aduceau lumina în picuri,
Urmele calde zburau aruncate în gol
Peste iluzii adormite-n nimicuri.
Suntem cavalerii speranţei.
Spuneam !
Şi râdeam şi râdeam.

77

Prieteni…
Prieteni, se răresc rândunelele
au simţit ca n-avem timp să iubim,
au simţit că se cerne a Iunie
peste frigul din vii.
Prieteni, au fugit pescăruşii
şi peştii se sinucid în calvar,
apocaliptic se lasă a foame
la capăt de mal.
Prieteni, prieteni, doar soarele plânge
şi luna apare târziu, obosit,
pământul strănuta şi vântul se mută
pe ţărmul uitat din zenith.
Apar apocrife ascunse prin ură
de oameni ce cred că iubesc tot prin fals,
şi credem prieteni, dar lacrima udă
coboară în pasul de vals.
Mi-e milă de mâine, mi-e dor de-acel ieri,
Şi râdeam şi eram tânăr…
Rândunelele ciripeau peste cer.
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Amok cu ură
Toţi suntem cufundaţi în visare.
Mă întorc la ieri, dar mă opresc.
Vreau mâine!
Mai bine mă pitesc într-un poem
Sau într-un zbor de pasăre prin lume.
Licuricii au gonit luna,
Soarele se topeşte peste val.
Doar mama, mă aşteaptă cu un ban
Şi mă aşteaptă şi mă aşteaptă-ntruna.
-Copile, am o pensie mică. Şi am o boală,
Se cheamă bătrâneţe …
Şi vine unul şi-ţi ia cu tinereţe,
Coseşte peste vieţi şi strică
Rupând din mica noastră mămăligă.
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Amok cu duioşie
Tot plângeam şi n-am a plânge
Înecat în strop de sânge,
Şi strigam şi nu am grai
Rătăcit pe ram de rai.
Tot vorbeam şi eram mut
Dinţii când voiam să-ascut,
Vine norul să ne vadă
Cu o rază de zăpadă.
Este trist peste tristeţe,
Doar vântul ne înţelege
Codrul se aşază-n dungă,
Se frământă.
Vino mama, mama mea.
M-am născut moşit de stea,
Ţara se aseamănă cu dorul
Dar s-a prăpădit poporul.
Sărăcia sărăceşte
Bogatul ne umileşte,
Dumnezeu şi cu solia
Are milă-n România.

80

Fără titlu 2
alunec peste apele de gheaţă,
se sparg pescăruşii obosiţi peste cupolă, dansează, timidă paiaţă
adusă de vânt ruginit.
De ce au murit iluziile, întreb,
Şi mă reped în pas de verb.
Au murit pentru că afară ninge
cu iubirea din meninge.
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Un soclu de piatră o fată
Dacă ar fi după mine,
aş aşeza pe soclul masiv din piaţă
o fată cu nume de piatră.
Am argumente:
negaţiile şi dezamăgirile
s-ar rostogoli peste noi
urnite de lacrimi şi ploi,
apoi dorul ...
ar umple sufletul cu nostalgii,
timpul cu amintiri,
norii cu lacrimile mele
ţinute-n atele.
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Noi am uitat cuvintele
Noi am uitat cuvintele…
Singurele note care oscilează, în ţara de-acasă
Sunt: şpagă, mită, mincinos, jegos
Sau cum poţi să devii neam prost.
Noi am uitat ce-nseamnă frumuseţe,
Iubire, voie bună, tinereţe.
Împărăţia cerului se ascunde printre gânduri
Cu ale cătuşelor rânduri.
Am învăţat etnobotanica de chinuri,
Cum se adaugă sifon la vinuri,
Cum se combină ,,whisky-ul” în gheaţă,
Pentru a trăi o dimineaţă aleasă.
Noi am uitat cuvintele…
Şi tot ne adâncim în dens noroi
Moşul cu barbă ce cântă la cimpoi Pentru a sa mioară…
A devenit strigoi !

83

O amintire
În grup de patru şi de doi
Trec liceeni printre ploi,
Se reculeg prin ecuaţii
Colindând prin alte spaţii.
Au drumul prins de un picior
Şi visul nins în gând de zbor,
Au o poveste de iubire
Ascunsă peste nemurire.
Diadema viitorului, este cânt,
Hrana inimii lor, avânt…
Şi trec şi trec prin ani în dor
Ca o poveste de amor.
În grup de patru, azi sunt doi,
Mâine doar unul… Înapoi !
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Amintire
Amintirea poate fi reflectată în apele iluziei,
Devine piatră.
Piatra umilinţei ca o încleştare
Piatră tare,
Piatră de-ncercare,
Sau pietricele mici, filozofale,
regretabilă eroare
pentru piatra ce loveşte,
o ascult şi ea tot creşte.
Amintire II
Amintirea poate fi un mare paradis.
Paradisul:
dorului,
adevărului,
iubirii,
ce se leagănă în voia eului
în inima cerului.

Amintire III
Acopăr amintirea cu valul sincerităţii
apar norii iluziilor fremătând
apari tu şi tu şi tu
apar eu, o amintire.
Viaţa care nu învie.
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Eden
Dincolo de Eden este un fluture
Ascuns în curcubeul sidefiu,
Cu aerul prieten şi cu marea.
Un foc viu.
Culoarea lui poartă numele fericirii,
Mirosul este al brizei de-nserat.
Căldură este desfătarea.
Prin oftat.
Doar ochii tăi înfrâng însingurarea
Un Eden printre ploile din noi.
Aduc aportul de lumină.
Un puhoi.
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Litanie

Doar naşterea rămâne lucrul sfânt
Un sâmbure de viaţă-nmugurind,
Ca simbol unic de speranţă
Trăim, trăind, trăiesc iubind.
Un Dumnezeu apare tainic
Purtând pe braţe pe Iisus,
Speranţa vieţii, dor năvalnic,
Încrederea în cel de sus.
Mă plec în clipa de litanie,
Cu faţa ridicată spre apus.
Un răsărit apare falnic,
Prin Domnul nostru, Domn Iisus.
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Iubire
Cuvântul memorabil,
pentru un doi.
Iubire!
Trăind în dragoste,
în dor, în fericire
nu te revolţi,
aşa a fost să fie iar gravitaţia nu poartă vina unui ,,pi”
şi a căzut în vrie
peste constanta de pământ
acceleraţia unui gând,
materia dorului
înmulţit cu o mie.
Acceleraţia dorului de tine
Este egală cu un gând.
IUBIRE !
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Omul vitruvian
Trecând peste imagini, în alchimia lor
Apar prin nişte spaţii, vitruviani frumoşi.
Şi seva se topeşte, căldura din milenii,
Se sparge-n incantaţii sădite peste genii.
,,De divina proportione”
Un cerc !
Doar Dumnezeu a reuşit ca prin arheu,
O lume să apară-n armonie.
Fiind şi chipul unui zeu.
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Vis
Am avut un vis, să-ţi spun,
se făcea că sunt nebun
după ale tale forme
peste linii peste dogme,
se făcea că te respir
ca pe un parfum de crin
se făcea că te mănânc
ca un lup flămând, flămând,
se făcea că te ador
ca pe miezul unui măr,
se făcea că te sărut
peste-al tău vrăjit cuvânt.
Am avut un vis şi spun,
sunt al tău pribeag nebun
rătăcit în tinereţe
adâncit în bătrâneţe,
zborul rătăcirilor
dansul rândunelelor
spaţiu peste timp şi strig
la un gând strivit de frig.
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Un Daimon rătăcit în lume
Aplecat asupra umbrei mele
un pom bătrân şi plin de flori,
destinul mă împrăştie prin lume
cu rădăcini la subţiori.
Am frunzele cănite de iubire
am un noian de gânduri şi mult dor,
de tot colind acum pământul
purtând iubirea pentru flori.
Purtând iubirea pentru tine
prin visele născute de copil,
ca un vârtej, torent de apă vie,
iubirea mea cu sufletul nubil.
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Un rinocer cu corn
Un rinocer avea un corn
el nu găsise chiflă,
aşa cum pasărea-i în nor
iar pana pe aripă.
Sunt în pădurea cu liane
sunt tot acoperit de umbră,
dar cerul se răscoală.
Oare?
El se apropie prin undă.
Un nor, un dor, un cor.
Nu mor!
Doar spaţiul se acoperă cu spaţii
pornite din teribilul ,,Bing-Bang”
făcând un ,,corn“ de constelaţii
iar ,,rinocerul“ este tern.
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Un poem în noapte
Mă lovesc de geamul ferestrei mele
gândurile se sparg în picături de rouă se adună nostalgia în nori şi plouă,
iar tristeţea se acoperă cu infinit.
Am pus la breloc o floare de soare
barometru ideal de apus, răsărit,
iubirea, iubire, mereu am dorit
sunt clipa scăldată de tine, candoare.
Am foame de acru învelită-n retină,
văpaie, cenuşă cu ambră de dor,
să cânte a viaţă tinerescul nor,
tu, soare, să fii drum de lumină.
Se face linişte, gândurile sparte
acoperă umbra scăldată-n iubit
privesc prin albastru spre zenit,
e noapte, gânduri moarte.
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Cupolă Albastră
În centru, o sferă, un joc,
pământul un suflet cu norii de foc
şi totul în conştiinţa rezonanţei fertile,
ce ne leagă…
Pe mine şi pe tine.
Aplaud, prin viaţă, prin moarte
şi jocul...
clepsidră în care se adună focul
în care infinitul devine definit
iar omul de iubeşte,
trăieşte infinit.
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Dada de sfârşit
Deşi, uneori, se lasă să fie,
apoi şi pe urmă apare un gând
se scurg peste noi lăstarii de vie,
cu sâmburi ruginiţi din pământ.
Deşi alteori se sparg peste mine,
cu irizaţii de albastru opalin
cristale de safir şi rubine
altoite cu licoare şi vin.
Apoi şi pe urmă se aşează o urmă,
iar P-ul apare întâi în catren,
dar trenul colinda în turmă
de tauri cu coarne de ren.
În libera sferă o eră se-ascunde,
pământul un cerc peste cer ne colindă,
iar stelele mari şi cele mai scunde
se oglindesc peste luciul din lacul oglindă.
Atunci apar amanţii
damnaţii prin ,,De“
în spaţiul regăsit prin, De ce?
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Clipă din clipă
Ce multă vară se prinde în sufletul meu
Şi sete de clipă adusă de Zeu,
Iar noaptea se plimbă în fum de lumină
Colindă uitarea: iubire şi vină.
Mă scald în aceste raze de lună
Visez adormind legănat de o strună,
O clipă se pierde avidă de viaţă
Un greiere cânta de ,,bună dimineaţă”
Şi marea dansează iar clipă din clipă
Sclipeşte ancestral umbrind o firidă,
Aplaud, trăiesc, iubesc, sunt un gând,
Ce colindă al tău zâmbet cântând.
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Un mare paradis
Auzeam visele cum ţipă
când viaţa mea curgea prin clepsidră
şi sărutam o rază de soare,
când noaptea răscolea amnare.
Aveam atâta foame de viaţă
când setea rătăcea în ceaţă
şi răscoleam prin gardul depărtării
dulceaţa aburindă pe buzele mierii.
O umbră colindă prin nori
sunt gândurile rătăcite în zori,
şi nu mă pierde pe mine, ispită,
sunt dorul care te colindă.
Să te iubesc, să facem strop de timp
În inimă,
În paradis.
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Iubirea poleită cu argint
Am ars în sticla de şampanie,
o amintire strânsă dintr-un ieri,
şi aveam foame, ce mai foame,
din alte nopţi şi primăveri.
Nemărginirea, mărginită
corola adâncită-n infinit,
şi doar credinţa rătăcită
în răsăritul asfinţit.
Paharul sfârâia a toamnă,
iar iarna plânge tot a frig
doar amintirea se răstoarnă
peste o clipă de iubit.
Te caut, casa este goală,
parfumul tău străbate, aburind,
te rog adună peste toamnă
iubirea poleită cu argint.
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Destin
Să adun o întrebare
stoarsă din albastrul de pe mare
înmulţită cu un măr
scurs din părul unui păr
rătăcind printr-un surplus
împingând mezi-n apus
cu un numitor comun,
prin balaur îl supun,
abdicând la rezultat
prin pătratul la pătrat.
Matematica, spaţiu şi timp
totu-i simplu...
Doar destin.
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Timpul ca o stare
La margine de gând, de vânt
Săgeţi căzute din înalt şi nemurire
Şi soarele pătrunde prin catarg
Prin norii denşi, spre omenire.
Abluţiunea se porneşte
Pentru a curăţa mizeria noastră,
Doar un cuvânt pierdut dintr-o poveste
Aduce lacrima-n fereastră.
Iubirea se acoperă cu soare
Durerea, pierdută peste luncă
O mângâiere din eter, o boare,
Când adevărul face nuntă.
Nu floarea se usucă?
Timpul…
Se pierde peste părul meu cel alb
Vestind o sferă de bazalt.
Finitul.
septembrie 3, 2012
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Sângele pământului
Fluidul ce acoperă pământul
Lichidul vieţii clocotind şi gândul
Picur de rouă sidefiu peste albastru,
Beteala ce străbate gândul, astrul.
O barcă, vreau o barcă să salvez misterul
Apoi să survolez peste un nor tot cerul,
Să rup o cupă de sidef dintr-o uimire
Şi să adaug peste dor, iubire.
Vreau barcă, barca de salvare...!
Ca să umbresc căldura din amnare
Şi să nu se obosească timpul
Să curgă lin tot anotimpul,
Iar apele ce curg, să-ntinerească,
Prin viaţa noastră.
septembrie 3, 2012
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Sunt gând sau o nălucă
Un alt anotimp rătacit peste timp
apoi adunăm o tristeţe,
apoi trăirile răzleţe,
apoi suferinţele au năvălit de-a valma
în suflet se strecoară toamna.
Dar rumeguşul încercăm cu grabă
să-l adunăm în spaţiul ce ne rabdă
şi să-nchegăm o geană de-adevăr,
atunci, numai atunci cad florile de măr,
cosiţa ruginită a timpului ce strigă
amplificat cu tunetul de frică.
Nu, nu am murit!
Sunt gând, sau doar nălucă,
rătăcit în miezul strâmt de Nucă.
august 29, 2012
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Un om norocos
Pentru iubire în adevăr şi libertate,
Pentru nebunul cu ochii închişi, ce scrie într-o carte,
Pentru că nu las prietenia să fie întoarsă pe dos
Sunt, aşa cred eu, un om norocos.
Pentru tot aurul din lume, pe care doar îl respect,
De care nu am nevoie, aşa-i înţelept
Pentru că merg cu capul în nori şi norii-s pe jos
Consider că sunt, un om norocos.
Pentru că tu ai ales să fii al meu poem
Şi pentru că suporţi un bărbat iubitor şi boem,
Pentru toate acestea şi dorul meu gelos
Tot cred şi declar, sunt un om norocos!
august 28, 2012
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Dincolo de mine
Dincolo de mine se află un nor,
În gaura de şarpe se află un cocor,
În grota ruginită se află o mireasă,
În pădurea deasă se află o casă.
Dincolo de cer se află pământul,
Dincolo de şoaptă se află cuvântul
Şi dincolo de gând te regăsesc pierdut
Se află un zâmbet... torent, azimut.
Când, dincolo de clipă, privirea se-ntoarce
Să te privesc pe tine cu genele întoarse,
Atunci, ca o chemare sau doar legământ,
Mă aflu langă tine sorbind al tău cuvânt.
august 26, 2012
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Foame de alb
Se alungau tăcerile din iarbă
Lumea tot răsufla peste noroc,
Un glob de alb peste o iarnă
Ca o frântură pe un colb.
Mă fac răsărit în furtună
Mă fac doar iarnă într-un asfinţit,
O secundă mă fac peste lună
O rază de soare-n zenit.
Se scurge privirea prin gene
Te privesc printr-o ceaţă ce curge
Răscolesc amintirea şi cerne,
O pată de sânge.
august 22, 2012
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În visul plin de-al meu amor
Prin visul meu zburau rândunelele
prin vene circulau vapoare încărcate cu iubire,
aveam peste gene o ploaie de stele
iar tu, colindai printre ele.
Spaţiul devenise un abis
neantul se pierduse în foc nins,
te aşteptam în umbra de cuvânt
să te sarut, să te sarut.
Apoi, florile s-au ridicat din rădăcini
mireasma a îmbrăcat al meu alin,
şi am pornit frumoasa mea,
pe drumul dorului spre stea.
Şi hora razelor de soare,
dansa, dansa în a mea stare
eu îmbrăcat numai în dor,
în visul plin de-al meu amor.
august 1, 2012
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Adormit în ninsoare
Am adormit, torentul de culoare se clatină
uşa se deschide, apoi se frâng gândurile,
Peste o chemare se adună fulg de tulbure
iar dorul îngheaţă într-o boabă de strugure.
Rătăcesc peste un poem adormit în ninsoare
simt o abdicare în a mea clipă şi stare,
doar frântura de timp se ridică în clipă
peste fumul urnit din clepsidră.
Cine sunt, ce boare stelară
mă străpunge cu săgeata de smoală?
Am plecat urmărit de temei
şi tot cer iertare la Zei.
Mă iartă, Doamne, mă iartă,
sunt doar un vis rătăcit într-o haltă.
iulie 24, 2012
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Biciuit de somn şi de durere
Atat de serios am fost în prostia mea, încât…
am adormit lângă un prun şi am uitat.
Apoi s-au apropiat de mine paparudele îmbrăcate-n ţipăt
şi au aruncat la apus apă de suflet.
Totul se transformase în căutare,
apa din mare,
zarea din zare
şi chemarea din chemare.
Uraganul se pornea peste poruncă
lumea tot rătăcea în setea de stâncă
piatra creştea în piramida mare
iar visul meu se topea-n alinare.
Instincte şovăielnice, dureri acute,
în ploaia dintre vis şi simţ sunt pietre scumpe,
nu pot cunoaste bine a mea putere
dacă nu sunt biciuit de somn şi de durere.
iulie 21, 2012
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Particula lui Dumnezeu
Mă alătur în gândul tău,
sunt doar o frântură din materie
sunt gândul, sufletul, iubire, nu-s ateu
sunt visul căzut din mângâiere.
Mă alătur în rezonanţă de copac,
mă apropii prin spaţii paralele,
sunt gândul sugrumat de un oftat
sunt sfârşitul începutului de adiere.
Sunt dorul vieţii, când moartea mă sugrumă,
sunt căutarea prin nopţile cu lună,
copilul rătăcit la porţile de Zeu
ţipând, urlând...
SUNT DOAR PARTICULA LUI DUMNEZEU!
iulie 9, 2012
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Suntem în hora florilor
Un simplu fapt, un simplu dor,
un mers pe coamă de cocor
o umbră rătăcită peste vină
o sferă cu virtute opalină.
Un cântec ce se pierde în fundal
o piatră dusă de un val,
chiar viaţa se agaţă de-ntrebări
iar soarele umbreşte în ninsori.
Amestec un cristal de rouă
cu lacrima lăsată să ne plouă,
amestec un cristal de apă vie
cu un miros suav de iasomie.
Adorm cu visul ciuruit
peste-ntrebări doar gândul a-nflorit,
te regăsesc pe tine gând, azi aruncat,
în bocetul rânjit ce a turbat.
Atâta foame de albastru
materia se usucă peste astru,
cântecul şters de veselie
moare peste-un strop de armonie.
Suntem în hora florilor,
spuneam...
şi ne iubeam.
iulie 18, 2012
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,,Homo homini lupus"
Se cern peste frunze razele de soare,
albastră e marea, tăcerea-i de sare,
şi clopotele bat lugubru-a sfârşit
mai moare o stâncă şi plouă cu vid.
Pământul e palid, se scutură-n silă
şi apele ţipă, se sparg fără milă,
uraganul din noi atunci se porneşte:
-Ne iartă, Doamne, pe noi şi opreşte
această vâltoare şi tremur de crengi
în care totul se sparge în haos de legi,
ideea dispare în fizica pură
un haos primar căzut din natură.
Ştiinţa se lasă cu greu descifrată
apar doar iluzii ciudate şi iată,
tot ce am aflat şi-am produs
este. ...
,,Homo homini lupus”
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POSTFAŢĂ
"IUBEŞTE IUBIREA"
- cronică de Al. Florin Ţene Autorul articolului: Al Florin Ţene
Articol apărut în “Confluenţe Romaneşti"
“Iubeşte iubirea“
O carte de poezii ce m-a surprins plăcut este “Iubeşte
iubirea “, de Petru Jipa, apărută la Editura Sfântul Ierarh
Nicolae, 2010, în care descoperim un poet ce vibrează la
rezonanţele celui mai înalt sentiment, iubirea, specific
numai speciei umane: ”Ea este începutul tuturor frazelor,/
Este sinonimul erei glaciale din mine,/ Este un vis legănat
de o rază/ Este privirea din ale mele gene “. (Cine este Ea?).
Poetul se dovedeşte a avea o educată imaginaţie a
scenariului abstract şi a discursului liric, încât e aproape
imposibil de sesizat graniţa la care mimetismul superior se
desparte de mitologia poetică proprie: ”Înlăuntrul meu a
locuit întunericul,/ Pe urmă cu toate că “pe“, este înainte/ Ai
apărut tu, şi s-a făcut lumină.“ ( Şi doar iubirea a fost întâi).
Aducând elemente biblice justificatoare pentru iluminarea
pe dinăuntru a ideilor pe care doreşte să le trasmită, poetul
face apel la imponderabilele sentimente care intră în
biografia iubirii şi al poemului. Nimic inutil în versurile
acestui autor, totul părând a intra cu precizie într-un tabel al
sentimentelor, după o grilă prestabilită, verificată
dinainte.Impresia de variaţiune în marginea unui motiv
constant are naturaleţe, în ciuda supravegherii atente a
retoricii, iar dozajul calculate al finalurilor are un effect
indiscutabil: “Eu ca simplu Om,/ mă inventez ... / În Do,
diez. “( Tainele începutului - Atom şi om).
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E limpede însă că poetul glisează dintre cerebral şi
sentimental, cunoscând tăietura precisă, surpriza, echilibrul
metaforei. Irizările elegiace, când apar, au o notă cultă
împletită cu una sentimentală, fiind mai degrabă efectul
unui joc de abstracţii, deşi recuzita este o combinaţie
policromă de materialitate reală şi imaginaţie: ”Ochiul meu
s-a umplut cu umbra cuvântului,/ acoperind căldura
gândului./ S-a oprit prin dorul din privirea ta/ şi te mângâie
cu o lacrimă de nea “.( Infinitul se sparge de cuvânt).
Poemele din acest volum exprimă sentimentul autorului faţă
de jumătatea mitologică a bărbatului-femeia, pe care o
idealizează, pe bună dreptate.Autorul fiind un sentimental
cu toate antenele întinse pentru receptare. Materialitatea
reprezentărilor se comprimă, cu un spasm interior, până la
transparenţa noţională, sunetul mişcării reverberează calm
într-o muzică a ideii.
Al. Florin ŢENE
Preşedinte fondator, scriitor şi promotor cultural
al Ligii Scriitorilor Din Romania
Membru corespondent al Academiei Americană Română
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