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Recitire... în patru versuri
(Prefață)

O interesantă „carte de recitire” propune domnul Mihai
Sporiș, imaginând un paralelism sugestiv între teme și motive
existente în volume remarcabile de poezie - tipărite prin editurile vâlcene, dar și prin alte locuri (București, Pitești, Râmnicu Sărat, Sibiu, Iași) și propria inspirație lirică. Creatorii selectați pentru realizarea acestui experiment inedit sunt: Ilie
Gorjan, George Țărnea, George Voica, Adrian Păunescu, Grigore Vieru, Vasile Ponea, Mona Vâlceanu, Marinela Belu-Capșa, Paul Everac, Constantin Mosor, Petre Dinulică, Ion Marinescu, Ion Mocioi. Într-o structurare a materialului versificat
criticul-„cititor”, reconotând poetic în formula com-primatului,
ne atenționează, de ce, și cum, s-au iscat versurile, cel mai ades
sub formă de catren.
Titlurile alese, care dau consistență acestui volum și ar solicita un fel de citire paralelă, să poată fi observată inovația, uneori o reconotare și o recolorare stilistică sunt: „Pietre lucind a
iriși”, Editura ALMAROM, Rm. Vâlcea, 2006; „Ultimul sens”,
Editura Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea, 2015, ale lui Ilie
Gorjan; „Era muzicii lejere, Cântece de petrecanie”... ale lui
George Țărnea; „Maria”, Editura CONPHYS, Râmnicu Vâlcea, 2000 (o sută de sonete!), de George Voica; „Până la capăt”..., Adrian Păunescu; „La hanul dintre clipe”, Editura RAFET, Râmnicul Sărat, 2014 , autor Vasile Ponea; „Bachert sau
Albumul fără nume”, Editura Zodia Fecioarei, Pitești, 2014, de
Maria Mona Vâlceanu; „Ce rămâne dintr-un întreg”, Editura
SemnE, București, 2007, de Paul Everac. Motivarea făcută de
autor, pentru fiecare recitire, lămurește sursa inspirației printr-o
prefațare inspirată.
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Mi-a trezit interesul, instantaneu, versul cu „pitușcile” ca o
întoarcere dinspre maturitate spre copilărie. Îmi imaginam cum
odinioară, pe malul Oltului, alți Nică ai lui Ștefan a Petrii,
pârliți de soarele verii, căutau cu nesaț pitușcile, acele pietre
lătărețe, șlefuite de valuri, spre a le arunca razant în apele învolburate, urmărind cu sufletul la gură salturile lor miraculoase. Amintirile au rodit și s-au născut pitușcile lirice, fiindcă,
declară autorul-poet: „pipăindu-le forma, gândul mi(i) le-a descărnat și le-am simțit mireasma...”.
Bucuria recitirii poeziilor într-o nouă cheie e molipsitoare
și... concomitent benefică. Înainte de toate se constituie într-o
modalitate seducătoare de a îndemna tânăra generație la lectura, care se diminuează îngrijorător datorită concurenței computerului. Teme și motive lirice recognoscibile în valoroasele
creații lirice pot declanșa meditații despre lume și viață, pot
șlefui sensibilități în formare și facilita înălțări spirituale. Remarcabile dialogurile virtuale cu: Adrian Păunescu și cu cele
139 de cântece din volu-mul lui George Țărnea, ce-l apropie de
regretatul Miron Radu Paraschi-vescu, precum și cele 100 de
catrene, rezumând cele 100 de sonete dedicate Mariei, de George Voica, ca o esențializare a unei forme fixe prin doar patru
versuri. Incursiunile în poeziile lui Vasile Ponea, Mona Vâlceanu, Marinela Belu-Capșa, Grigore Vieru, Nichifor Crainic,
Paul Everac și a celorlalți, arată disponibilitatea reinterpretării,
aceea recitire invocată mai sus, într-o descifrare interesantă și
rezonantă unei recepții sensibile care se exprimă printr-un ecou. Dialogul, atins uneori de umor și încifrări rebusistice precum și catrenele atitudinale dau și ele o coloristică anume, deschizând o poartă și spre cele... lejere. Descoperim pe de-a întregul, cu bucurie, un demers poetic nou și-i salutăm oportunitatea.
Lidia Viorica Hanaru
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„Pituşci” cu pietrele lui Ilie
Ce este o pituşcă? Nu! Nu este ceea ce spune Dex-ul, adică o pâinică, una foarte mică. Copii fiind, pe malul Oltului,
pe acolo pe unde Ilie Gorjan va fi văzut pietrele lucind a irişi
(vezi „Pietre lucind a irişi”, Editura ALMAROM, Râmnicu
Vâlcea, 2006) alegeam pietrele, lespezi în miniatură lustruite şi
subţiate de zbaterea apei. Erau atât de mari cât puteau mâinile
noastre mici să le cuprindă. Le mângâiam, vorbeam cu ele,
apoi, ochind transversal curgerea Oltului aruncam piatra cât
mai razant, să alunece pe apă şi să facem… pituşcile. Cel care
făcea mai multe dintr-o aruncare era campionul. Piatra aruncată
pe suprafaţa apei plutea prin forţa aruncării, prin tehnica lansării pe o traiectorie ce intersecta valurile mici, ieşind şi intrând
în apă de mai multe ori. O ieşire urmată de o intrare se număra
ca pituşcă. Aici deturnam Dex-ul. Pituşca era piatra văzută între două creste de apă şi prin formă putea semăna cu o pâinică,
însă noi îi deturnasem sensul prin rostul cel nou al jocului
nostru. Ieşirea pietrei din apă antrena strop albi ca o înflorire,
iar ivirea era o hidro-fanie salutată cu numărul strigat. Cifra,
pentru că rar depăşeam vreo 5-6 isprăvi, ataşată ivirii pietrei
măsura performanţa şi aşa unitatea de măsură devenise …
pituşca. Alegerea pietrelor de pe prundul râului făcea parte din
pregătirea prealabilă. Formei hidrodinamice trebuia să-i adăugăm culoarea, una vizibilă de departe să poată fi văzută cât
mai spre mijlocul Oltului unde valurile erau mai mari şi „irişii”stropilor iscaţi de piatră se puteau confunda cu pădurea înflorită de „vâjoiul” cel mai puternic, după cum numeam noi
creasta valului aflată chiar pe spinarea râului.
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Cum să faci pituşci cu pietrele lui Ilie? „Pietrele” şlefuite
gata, unele cu forma riguros rotundă, precum … rondelul, dar
şi sonetele, ori cele… distihuite, ba chiar şi cele lustruite sorescian, întruneau toate condiţiile. Pipăindu-le forma, gândul
mi le-a descărnat şi le-am simţit mireasma. M-au tulburat şi
mi-au trezit dorul de… pituşci. Ciudată rămâne descompunerea
unui poem să nu-l înghiţi pe nemestecate. M-am gândit imediat
la Tristan Tzara şi la mişcarea „Dada”. Voi adăuga, după, un
gând fugar şi despre acest curent bizar. Constatarea mă îmboldi
la faptă. Să fac pituşci cu pietrele lui Ilie, săgetându-mi circumvoluţiunile şi să arăt în afară o altă formă, nouă, poate poetică, poate doar o mirare, o constatare, incitaţia unei redefiniri,
un consens la forma şi la gândul pietrelor aşa cum le-am primit
în dar. Chiar dacă forma veche îmi dădea târcoale cu provocarea ei de dinaintea imersiei (în sinele meu ca într-un Olt comun!) să se arate puţin altfel, după jocul meu secund, aici multiplicarea fiind jocul pietrei prin mereu alte valuri şi evident,
noi înfloriri de irişi.
În jocul pituşcilor piatra rămâne aceeaşi, dar saltul ei, din
energia intermediarului poate adăuga noi irişi, efemeride de
gând, prinos celor deja existenţi în materia cu hidro-fanie. Irişii
răsăriţi nu ar fi dacă la „citirea” totală a apelor în pietre acestea nu ne-ar străfulgera cu lucirea lor risipită, parcă de Ilie, din
carul de foc.
Zis şi făcut! Iată-ne în jocul cu pituşcile. Am plecat la
scaldă într-un iulie când soarele lucea pietrele pe prundul Oltului. Sfântul Ilie era prin preajmă, tatonând calendarul să-şi afle ziua. În prezenţa pietrelor-poeme, la taifas cu duhul poetului
păzeam straşnic secretul. Cu tot înotul meu de multe jocuri,
prin plasma celor topite, numărul de pituşci îl păstram secret.
Vor fi fost multe despletirile de irişi ce îmi vor fi săgetat valurile, gândurile. Un lucru îl pot mărturisi fără temeri. Aproape
fiecare piatră, evident preţioasă, mi-a iscat un gând în propriilemi cuvinte. Ca un… evrica! Poate orgoliul, duh deasupra ape8

lor personale, sau ghesul unui răspuns, altul decât ecoul, poate
ceva pus în mine de vreo muză anacronică, cine ştie? Dar jocul
prin substanţa originară a poemelor, ca nişte cvadrigi de foc
trase de caii cereşti, mi-a arătat, din toate cele, doar cele patru
roţi. Doar acestea se arătau, ele ducând încărcătura, rotind vremea şi dând strălucirea poverii. Ne-am spus atunci să marcăm
doar patru versuri ca patru pituşci, patru cardinale care să
susţină lucirea… pietrelor. Sunt şi situaţii când la spiţele roţilor
voi mai fi adăugat ceva, ori voi fi netezit vreo obadă (combinaţie de da şi nu!) să nu ne arătăm sincroni arbitrariului dadaist şi nici să nu fim, exclusiv, piatră veche ci, şi nou experiment.
Nimerit ar fi, şi credem că este bine aşa, ca pituşcile
noastre, să fie numărate deasupra apelor primordiale, adică
odată cu textul, faţă în faţă, al lui Ilie Gorjan, din amintita editare. Atunci s-ar observa consonanţa ideilor, parafraza, uneori
parodierea şi chiar stârnirea unor sensuri diferite. Materia primă a pituşcilor (aici pâinea cea de toate zilele a jocului tuturor
copilăriilor de aur!) ne este cuvântul, rostuit deja în versul
întreg, ideea şi câmpul subtil cu aerul lui, specific unui anume
timp, ori în afara lui, acolo unde transcende istoria, ori se lasă
prins în magia mitului, uneori în sacralitate. Lui „totul curge!”
cu prezenţa specială a unui fluviu sacru, cum ar fi Ol-tul, i-am
adus împreună dovada jocului nostru. Gestul ne poate părea
doar o recurenţă, o perpetuare a ideaticii şi mereu o comprimare… Este însă şi o altfel de atragere de atenţie pentru o
poezie bună şi un poet ce trebuie cunoscut: Ilie Gorjan. Vom
indica fiecare poem şi pagina din cartea amintită unde vom
însera gândul nostru şi catrenul rezumativ. Remarc aici puterea
de seducţie a poetului, că altfel nu ne-ar fi luat de minţi să ne
jucăm de-a pituşcile. Apoi bucuria în faţa unor poeme adevărate pentru care îi suntem îndatoraţi.
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Tristan Tzara… o figură! Una specială! Auzi…! Să luăm
cuvintele la întâmplare, cum aparent vom lua noi doar patru
versuri dintr-un întreg şi acestea să exprime gânduri, atitudini… şi o anumită coerenţă! Să ne amintim cine era omul şi
cum l-a arătat viaţa în cele petrecute, nu de alta dar exhibiţia,
uneori trăsnaia, nu mai contează ce anume, fiindcă rămâne,
sigur, temeritatea încercări, uneori și ceva în plus.
Samuel Rosenstok, român-evreu, născut la Moineşti… se
întristează de ţara lui şi pleacă să dodească prin Occidentul,
deja în plin război mondial, prin 1915 (România va fi intrat
mult mai târziu faţă de plecarea sa, prin luna august, a lui
1916!). Trebuiau demolate multe din temelie şi apoi din resturi,
prin hazard, trebuia reclădită din nou, altfel, lumea oamenilor.
Poetul şi eseistul nostru, întristat până la schimbarea numelui
va fi început cu sine. De sub monoclul, purtat pe ochiul drept,
vedea altfel pericolul naţionalismelor en vogue atunci. Cu stângul îi va fi observat o vreme, tovarăşi, pe Andre Breton şi pe
Louis Aragon şi chiar minunata perspectivă a orizonturilor
roşii… până prin 1956, când prea au făcut-o de oaie sovieticii
prin Ungaria. Cu vederile sale… prea largi, faţă de perspectiva
cuprinderii, va urca deasupra realităţii, prea obosit de nihilism
şi atâta distrugere. Da! Da! Şi pentru-contra… dreptei naţionalismelor şi pentru stânga cu marile ei manifeste programatice.
Divorţul?! De tovarăşi, de ideile prea rosen, de suedeza unui
deceniu tranzitoriu… ca familist. Românul din sine, chiar după
dezintegrarea limbii ţării de origine în spiritul dadaist, nu avea
cum să nu ştie ce erau şi ce sunt dodiile. Omul simplu îţi poate
spune că acestea sunt un mod de rostire, aparent fără sens, al
celor cu… boii duşi de acasă. Ştim însă că poate fi şi o manifestare stilistică elaborată, lucru confirmat de George Anca şi el
plecat, cu întoarcere însă, prin India. Dodia românească, dusă
la produs spre Occidentul în declin, prin neutra Elveţie şi apoi
prin oraşul… luminilor, la Paris va fi ui-(l)-uit lumea. Dacă a
convins lumea răscolită de curiozităţi, nu avem certitudini mai
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ales că „omul aproximativ” „vorbind singur”, ca orice fărâmă
dezintegrată dintr-un întreg, nu îşi găseşte liniştea la revoltele
care veneau spre el în cascadă. Trist va rămâne cel ce ţara mamă şi-a văzut-o tristă, lucru vădit de toate referinţele şi urmele
zbuciumului său.
Să faci ţăndări o structură şi apoi să construieşti cu regula „fără de regulii” a hazardului, altceva, pare contra firii. O
negaţie colosală, una absolută. După disoluţie, dezmembrare…
cosmică ar trebui să ducem în extincţie oboseala şi boala veche, să apelăm la materia primordială în care să nu mai existe
nimic din vechile forme corupte, tocmai abolite. O fi oare posibilă această trecere prin zero, înainte de moartea timpului,
când istoria este încă în scenă şi determină continuitatea? Ştim
că noile temple se pot ridica din pietrele vechi şi acestea oricât
de mici ar fi au memorie. Firul de nisip, celula vie, au în ele, în
codul lor ultim, privind spre adâncimi, epopeea devenirii întreagă ca un logos gata să se manifeste la prima poruncă. Da!
Da! Au dreptate cei ce au văzut în dodii modalitatea de-a nu fi
în normalitate şi pe dodist (prin export, sau contrabandă…
dadaist!) un neînţeles în cel mai bun caz, dar şi supărat, precum
măgarul pe sat, în spusa neaoş românească.
La Densuş, în Haţeg, am văzut integrate în construcţia
bisericii de rit creştin-ortodox multe coloane şi pietre, deja şlefuite, ale unui fost templu, zice-se păgân. S-a schimbat regula
serviciului divin, noul chip al divinităţii, dar fervoarea celor ce
vin între pietrele vechi, lucind altfel, împodobite altfel, a rămas
o constantă ca şi sacralitatea ultimă ce conţine întreaga diversitate în punctul adimensional. Cum credeau, oare?, constructorii poemelor dadaiste că vor putea goli cuvântul de sens prin
asocierea, deliberat arbitrară, întâmplătoare, cu alte cuvinte?
Cuvântul puternic (prin sferele lui de influenţă!) va domina,
umbrindu-l pe cel de lângă el. Cuvintele grele se vor rostogoli,
de la sine, la bază să fie temeiuri pe când pleava o va risipi primul vânticel, fără voia noastră, a celor care, acceptând pro11

gramatic hazardul, nu putem asigura democraţia cuvintelor.
Credem că întâmplarea, hazardul sunt aparenţe convenţionale
într-un cosmos cu linii de forţă nevăzute, în care totul se ordonează, se armonizează după voinţa care se mai găseşte şi
dincolo de nemulţumirea şi cârtirile noastre trecătoare. Aparenta potrivire de sensuri, întâmplătoare, într-o legitate statistică arată potenţialul cuvântului de-a se mlădia, polisemantic,
uneori în simbolistica auxiliară către ceea ce există în aşteptarea lectorului ca un fel de inducţie mutuală acordată pe ceea ce
preexistă în imensitatea ce ne conţine şi pe care o purtăm cu
inefabila ei zestre ascunsă.
„Primăvara ca un sertar” (pag. 9)
Sân al lui Avram
Pe sub ie, sub pieptar
Natura pune de hram
Înc-o dată iar şi iar(ă) (1)
(1) - Vezi Lucian Blaga
E primăvara poartă către vis
Ne intră-n suflete refren nescris
De lungi petale şi multele paiete
Şi lacrimi-ploi în inimă la fete
(Ceea ce este cu scriere cursivă, este o „pitușcă” prin versurile
poetului Ilie Gorjan)
*
„A turna în ploi tăceri”( pag. 10)
Ploi de aur, ne tot cură
Slove sfinte de scriptură
În abis de noapte-n şoapte
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Tăcutele-s rostite toate
Ştiu un dor de iarbă crudă
Ce mă stoarce de căderi
Plânsul ierbii dintre meri
Cu miros de fân şi dudă.
*
„Focul ierbii” (pag. 12)
Fir de iarbă, fir de iarbă
Vis crescut din moşi cu barbă
Ochiul nenuntit al verdelui trecut
Mă soarbe timpului abia-nceput
Mă strigă glas cu fulgerul promis
Mi-e iarba verde leagănul în vis.
*
„Tangoul” (pag. 14)
Cadenţa lui doi într-unul
Unu-i cuplul, inimi două.
E tangoul vechi şi trist
Un dans de foc şi ametist
Pe margini de refren altist
Îşi toarnă sensul său în rit.
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„Zăvoiul” (pag. 15)
Zăvoi, raiul din noi
Sprinţar, vioi
Apoi doar patimi
Sărate lacrimi.
Zăvoiul meu s-a stins ca un copac
Şi gârlele-au murit ca două stele
Arinii mei s-au resemnat şi zac…
Surcele, poteca şi-un brotac, e tot din cele.
*
„Iubita gândului” (pag. 17)
Inima cântă
Mintea ascultă
Şi se gândeşte:
Ea bate, doar cât iubeşte?
Poezia e iubita gândului
Să poată pătrunde, mai uşor,
Fără zăvor
În casa sufletului.
*
„Propoziţie pe suflet” (pag. 19)
Curg Ilie, cu tine!
Cu tine,
Curgă-ne Oltu-n vine!
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Oltul mi-a scris o propoziţie
Numărându-mi secundele
Iar undele, udele
Răţuştile, pituşcile…
*
„Câtecul morţii” (pag. 20 ...celor plecaţi în 4 Martie, 1977!)
Cu tremur
În martie
Se leagănă brazdele lumii
… din nou luna
În pieptul sec
Frunze veştede
Ne umplu… povestea.
*
„ Nu cred” (pag. 21)
Necredinţa lucidităţii
La cumpăna (ne)dreptăţii…
Nu vreau să cred în patima pietrelor
Şi nici în prea desele lupte dintre contrarii
Dar cred în saltul pituşcii, scufundare răţuştii
În Oltul copiilor…
*
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„Cuvinte ca o nadă” (pag. 22)
Cu cuvinte-mi intri-n minte
Cot c-o da că-i în putere
Cu cu rigu-i zor şi sfadă
Cântec, goană prin ogradă.
De miros dealul stă să cadă
Glas de cuc e în tornadă
Rănit e satul iar, de luna plină
O spun în zori cocoşii fără vină.
*
„Cerc cu îngeri” (pag. 23)
Stau în horă
ne imploră
păzitori
însoţitori
Buzele-ţi ard de credinţe
Pahar de foc de sânge-n şiroi
Ochii luminii într-un cerc brodat
Îngeri docţi rotesc compasul.
*
„Încă mai sunt” (pag. 25)
Lumea-i croită-n două părţi:
Are de-a valma buni şi păcătoşi,
Se ştie asta de la judecăţi.
Virtutea-i mută şi… cei răi? în oşti!
16

Coţcari şi farisei cu ochiul rătăcit
De ură plini, gregari şi uricioşi
Împut cărările şi ling grăbit
Încă mai sunt pe lângă noi leproşi.
*
„Setea de mătrăgună” (pag. 26)
Alunului cu luna
Grâului cu lanul
Macul cu aleanul
Una-i mătrăguna!
Să-mi arăţi un loc al celor ferecate
Să-mi arăţi sensul durerii neînduplecate
Setea de mătrăgună-văgăună
Dezleagă-mi-o , să-mi fie bună...
*
„Pragul casei lângă inimă” (pag. 27)
Pe tălpi am drumul,
În urechi? voci cu duiumul!
Ochii, gura, nasul, cu drag
Cerberi stau… pe prag
Am o uliţă
Tot cântecul de troscot
Pragul casei de lângă inimă
Îmi rupe sufletul de bucurie.
*
17

„Răspuns la un capăt de mit” (pag. 33)
Vremea ne sapă
Izvoare cu apă
Timpul ne scrie
Celui ce-o să vie
Desen pe asfalt sufletu-mi troienit
Rodind a chemare pe colţuri cărunte
Pe-orizontul de ceară c-un urlet în frunte
Cresc lujeri de vis pe albastrul rănit.
*
„Pietre lucind a irişi” (pag. 37)
Cu pietrele lucii făcut-am pituşci
În Oltul maiestos şi lin
Intrau, ieşeau în unde răţuşti
Dulce-amar miros de pelin
Braţe curate ale Oltului
Pietre lucind a irişi
Iroseau (irişeau?!) razele… marelui
Soarelui.
*
„Ca unui pui de lele” (pag. 39)
Metode şi mijloace… educative
Au fost soluţii…
Fără discuţii, în… disoluţii.
Azi ? Prea primitive!
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La colţ, pe coji de nucă, fără vină
Cu rigla peste palme, ca unui pui de lele
Biserica din deal mi-a fost lumină
Mi-am ascuţit genunchii pe podele.
*
„Dor de Râmnic” (pag. 44)
Cetate cu cântec şi carte
Dor dorului de departe
Oltul deschide poartă bătrână
În parc susur de imn la fântână
Îmbrăţişa-vom Capele-i salcâm
Şi torţă vom pune femeii, la sân.
*
„O flacără târzie” (pag. 45)
Târziu, târziu
În înserare
Rugul aprins
Aprinde-o lumânare
La capul sufletului meu rebel
Să nu-mi aduci aceeaşi grea solie
Rămâi ce eşti, o flacără târzie
Şi-ntoarce clipa să nu ştie
*
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„Şi lasă tăcerea” (pag. 46)
Cufundare-n abis
Neant al nopţii totale
Stinge lumina, iubito şi cântă refrenul
Să ne roadă-n întuneric îndemnul
De-a trece prin noaptea de miere
Şi ningă-n noi clipe totale.
*
„Răsună-n metru sec o lătrătură” (pag. 51)
Reconotări prin ecou
Nume nou:
Propagandă
Cu lavandă...
Răsună-n metru sec o lătrătură
Acelaşi glas au câinii ca-nainte
Şi aceleaşi lătrături de moarte sură
Induse de o larvă prea fierbinte
*
„La suflet sănii” (pag. 52)
S-a pus pe nins, prelins
Întins, cel necuprins.
Învins? Nu-i în culcuş!
Ne-adună iar la săniuş.
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Lasă-ţi iarna să şchioapete pe un răzor
Să-i fure somnul lin şi fără trudă
Şi s-o răneşti apoi c-o notă udă
În dansul surd al fulgilor ce mor
*
„A mai şi nins” (pag. 53)
Atins de brume
Pe petale
Încărunţesc
Clipele tale
Cu sărbători amare şi cu flori ucise
Pe cerul palmei tale şi-n arşiţa din noi
De lungi săruturi şi de răni închise
A mai şi nins cândva pe umeri goi
*
„Trageţi cu cenuşă” (p. 55)
Cenuşa? Polenul focului, norocului
Credinţelor, putinţelor
Pomul-omul? O cruce!
Semnul din răscruce.
Trageţi cu cenuşă-n pomii bisericii
Să nu-i ierte Domnul nici când vor muri
Şi-n final să-nchideţi porţile de gheaţă
Cu o cheie surdă şi c-un lanţ de foc
*
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„Miroase a toamnă” (pag. 56)
Miroase a toate
Galbene toate
Toate prea coapte
Toate a noapte
Miroase peste trup rodind
Miroase-a brazdă şi a bun rămas
Miroase-a pod şi a cădere-n van
Galbenă gutuia-n geam
*
„Căderi în bronz” (pag. 58)
De cazi în… sus
Sigur eşti pus,
Doar dus, răspuns
Celor ce-ai spus
Au mai nins viorile uitate
Toate iubirile clădite-n rate
Acum când timpul are gheara plânsă
Purtăm de bronz, aripe lipsă
*
„Caii luminii” (pag. 60)
Rescrierea timpului de-aproape
Ivirea luminii di-noapte
Albit pe cruce ca mielul rănit
Pământul se-aşează încet ca un mit
Răzbat pân-la mine acorduri de veghe
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Timpul e beat şi umblă în zeghe
*
„Cuvinte în turneu” (pag. 65)
A vorbi… vorbire
În neştire
La vorbe nimeni nu ne-ntrece
Să ne-mbătăm cu apă rece
La vorbe suntem tari mereu
În ziare, la TV şi în … turneu
*
„Respiraţie” (pag. 66)
Respirăm cât se mai poate
Zi şi noapte
Aprind în noapte taine pe la porţi închise
Noaptea se rupe în felii de vise
Ochi-mi respiră ceţuri verzi şi stele
Aripi de serafimi pleoapele mele
*
„Cărăuşi de taină” (pag. 67)
Rondul lui Ilie –n cer
Caru-i de foc
Glas în rondel
Cerul se răstoarnă ca un car de foc
Balans în dans făr-de soroc
Norii-ncep colindul, călători prin fire
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Ninge iar iubito, ca o răstignire.
*
„Maşina de răni mă rămureşte” (pag. 69)
R, ra, ram, ramă…
Rămurire, lămurire, samă
Îmi pare-o ultimă arsură
Când risipirea mă zoreşte
Perdeaua vieţii se fereşte
Îşi leagă aripi la trăsură
*
„Gândeam ca merii” (pag. 70)
Omule-pomule, norocos
Din gazda-brazda
Zeu solar venit cu barza
Sus în coş, sus pe coş
Gândeam ca merii şi-nfloream curat
Când prima barză apăruse-n sat
Din rod cuminte se ivea lumină
Şi mă-nchinam la ploaia ce avea să vină
*
„Să-ţi vindec mersul printre ape” (pag. 71)
Ape, nouri pe cerul întins
Ilie cu tunet şi rugul aprins
Să-ţi vindec mersul printre ape
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Să fiu pianul tău cărunt cu clape
Ca un cârlig de piatră prins
În mersul meu de rug aprins
*
„Teii ca mieii” (pag. 73) (2)
(2) - În 14 iunie 2014, la Arhiepiscopia Râmnicului s-a oficiat
o slujbă de pomenire pentru Mihai Eminescu. Cu această
ocazie s-a plantat un tei în parcul incintei. Oamenii de cultură,
îndrumaţi de IPS Varsanufie, au participat în număr mare…
Au lăcrimat şi-n vara asta teii
Şi ne zâmbesc curat, şi alb ca mieii.
Când treci te iau de mâini şi iar zâmbesc
Genial, ceresc înalt şi Eminesc
*
„Vara ce doare” (pag. 74)
Mă doare… racul
Roşu ca macul
Şi mă mai doare
Biciul de… soare
Cercul ei de lumină
c-o oră mai plină
cântul ce doare
lac de sudoare
*
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„Ţărmul iubirii” (pag. 76)
Dinspre ape e liman
Cap de drum în alergare
Celui ce se-îneacă-n mare
Dorul ultim, ori alean…
Mi-e foame de tine prea depărtare
Să te-ating, să mă sting pe umărul tău rug
Să ard, să ard cu noaptea ivită-n amurg
Şi-n semnul de lemn să-mi dai dezlegarea.
*
„Am fost un nume de rug” (pag. 77)
Mort, de moartea mare
Eşti de n-ai strigare!
Făr-de pomenire
Pomu-ţi pleacă din fire (pădure)!
Am răspuns la o solie mai veche
Unui nume de rug, călător rătăcit,
Ştiind că dacă rana din cer se mai gată
Limba strigat-a ţărânii…? Niciodată!
*
„Grădina Lui Dumnezeu” (pag. 78)
Adam şi Eva se dedulciseră cu plăcintele
Cei rămaşi după… ospăţ,
Păcatul îndrăzneţilor fiindu-le… considerat desmăţ,
Vor mânca pădureţele şi alea putrede.
În grădina pârloagă se sinucid poftele îngerilor
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Nişte „ăia” au fugit să nu fie puşi martori, precis!
E mare grădina şi cu-n singur măr… compromis
Intangibil, de când şi-a luat Mega Marele seama!
*
„Nămoloasa” (pag. 79)
Vremea de-afară
e-o noapte chioară
O, Doamne! ce noapte, ce noapte
Ce vaer de guşteri cu limbi sparte
O, Doamne ce ani răguşiţi, ce blestem!
Şi cerul mă arde ca jocul de iele.
*
„Genunchii ploii” (p.81)
„Bufniţa roşie” (3)?
Pasărea somnului?
Dar omului…?
Duminica… orbului?
(3) - vezi „Bufniţa roşie” de Vasile Morar
Am întâlnit o pasăre roşie, ţipând note false, obosite
Şi-a pus, cotrocenind cuibul, în trena unui nor beat de sânge,
Şi-a scos puii orbiţi de acele soarelui făcut ţăndări de eclipsă
Şi toate ciocurile noastre, nefericiţii pui, au ciugulit atunci
bezna iluziilor.
*
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„Culeg din tine-o parte rară” (pag. 84)
Culegem, ne hrănim iubirea, firea
Unii din alţii ne luăm ficaţii
Pietrele rare, cu junghiuri, sclipirea
Inima, creierul-fraierul… Suntem ca fraţii!
Când ceru-ncepe să mă doară
Culeg din tine-o piatră rară
O lacrimă dospită-n rut
Ca un chirurg cu mâini de lut.
*
„Clepsidra de piatră” (pag. 85)
Atom al timpului de piatră, de lemn
Clipa se scurge, solemn,
Rotund, călător solitar, poate demn
Ramuri, coloane de piatră-n poem.
Nisipul roade atent din timp
Călător prin piatra sângelui
Căutând corul secundelor reci
Pe ramura fără muguri a statuii.
*
„Cu ploile în calea sorţii” (pag. 86)
Contemplaţie
Vărsare de lacrimi
Duminica pârâu
Mântuie patimi
Duminică. Şi lumea-şi plânge morţii
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Şi lumânarea încet se stinge
De când stau ploile în calea sorţii
Şi şoapta vremii-ncet prin ploi prelinge
*
„Desaga cu amintiri” (p.87)
Respir aerul din satul cu miros de struguri
Mi se năzare vedenia copilului, pipăind dealul,
Drumul Oltului şi dangăt de clopot, peste dungă,
Dă glas timpului cu plecări.
Descarc o desagă cu aerul satului meu
Se revarsă izvoare de mirosuri şi culori
Ochii de struguri mustesc bucuria.
Respir cu nesaţ drumul nesfârşit, ca Oltul.
*
„Mai aproape cu un veac” (pag. 95)
Ilie de-ar şti ziua, anul, veacul
Foc şi tunet i-ar fi leacul!
Am încercat să mă nasc mai rar
Să mă ştiu cu un veac mai aproape de rând
Şi-am cules numai vântul cu plete de foc
Şi o ploaie de lacrimi ce intrase în joc.
*
„Îşi cere iertare pădurea” (pag. 96)
Condamnată îşi roagă gâdele
Popa, regele şi judele
Să-i facă slujbele…
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Din rărunchi pe lume pădurea.
Îşi strigă durerea-n genunchi,
Când sub talpă fugi-va pământul
Să-i umplem cu lacrimi cuvântul.
„Semn” (pag. 108)

*

Semne bune la purtări
… pe trei cărări
Semne, rupându-se-n triple cărări
Pe apele gândului
Pe lespedea cântului
Pe cerul duhului, păsări.
*
„Resemnare” (pag. 110)
Evidenţa lui „peste poate!”
Oricât ai da din coate
Este recunoaştere! Nu resemnare!
Poate chiar… cuminecare…
Că… „nu-i de nasul dumitale!”
Asta e! Zice românul cu obidă
Când ceva-i stă-mpotrivă
Şi se resemnează… dee!
Cu… „asta e!”
*
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„În viaţa lunecoasă” (pag. 111)
Ochii care nu se văd se uită…
Se uită-n altă parte, mai departe.
Uşa nu se mai deschide
Poarta ţi-e trântită
Urechea surzită, soneria
Mută, clopotul bate doar dungă,
N-are cum să spună
Că e plecată definitiv de-acasă
…uitarea.
Trecui aseară pe la tine-n asfinţit
Când soneria plânge răguşit
În ochii tăi lumina e mai joasă
Ori m-ai uitat, ori nu mai eşti acasă.
*
„La cosit” (pag. 112)
Cosaşul, ostaşul, fir de iarbă
Bate fierul
Ce-n seară o să-l piardă.
Îşi cântă coasa imnul ei de panoplie
Un şir de pale verzi ca o solie
Îşi fac covor de stele în robie.
Răul din coasă doar iarba-l ştie.
*
„Urcuşul ierbii” (pag. 113)
Fir de iarbă, viaţa-ne în vâlvătăi
Înspre iarnă pus în clăi
31

Ca-ntr-o mare şezătoare
Timpului rumegătoare.
Solemne pagini de tristeţe mă-mpresoară
Când plouă cu-amintiri în fiecare seară
Un rest de vară ca o şezătoare
Unde se-nvârte fusul clipei ce mă doare.

32

Prelucrări după „Ultimul sens” al
poetului Ilie Gorjan.
Pitușci, în versurile din curgerea poetului, să ne minunăm
prin cuvintele lui de puterea cuvintelor potrivite anume, să sune
și să spună impresia pe care ne-a provocat-o. Păstrăm titlurile
și indicăm pagina din cartea apărută la editura „Antim Ivireanul” în 2015, la Râmnicu Vâlcea. Unde adăugăm mai mult decât catrenul rezumativ, versurile sunt respirația sugerată de lectura poemelor din comprimatele noastre... pitușci.
Rotund început (pag. 15)
La dusul florilor ce apuneau treptat
Tot scuturându-și floarea în cea noapte
Pe un covor de stele ne-am îmbrățișat
Erai un miez de ceruri coapte.
Sărutul

*

Rotund
Profund
Noi
Doi
În inel
Unim jumătățile
*
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Străjeri pe poteci moi (pag. 17)
(sau... Ce frumos miroase a tine!)
Curg seve din trecutele ploi
Nu-s gânduri plecate-n șuvoi
Se sting întrebări și clipe senine
Cu cerul în suflet în noaptea ce vine.
*
Contrasens
Cerberi, străjeri, santinele
Stau Doamne poruncile Tale
Încă ocolesc, ștrengar, vama:
Păcatel!, pân` vor da sama!
*
Oituz 1917 (pag. 17)
(Acolo s-a jucat și la noi... primul măcel mondial!)
Se urcă la cer mirese: oasele
Fug norii prea lungi pe falange, coasele
Un dans călător prin foc de măcel e răzbelul
Osia vieții se frânge, stăpân e oțelul!
n-a fost zi lăsată fără coasă,
fără un război în casă:
de când e lumea și pământul
arde focul, bate vântul...
potopul `neacă lutul!
*
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Ochiul plâns al lumii (pag. 18)
(sau... Poarta sărutului!)
Mâinile nu dorm niciodată
Își cântă-nfrățirea;
În arcuire sunt poartă,
Să triumfe iubirea.
Sărut mâna mamă!
Sărut mâna doamnă!
Sărutu-ți mâinile-amândouă
Leagăn și iubire nouă...
*
Îndură-te (pag. 20)
Ca un Don Juan cu buze reci
De ți se va spune să pleci
Așteapt-o, totuși, lângă poarta lunii
Și șterge-i de flacără sânii!
Îndurare Stăpâne
Zilei de mâine
și încă-o îndurare
pentr-o sărutare!
*
În umbletul tău (pag. 21)
Să nu Mă iei
Din timpul ei!
În primăveri o vreau să-i aud
Târâșul pe frunza-mi de dud.
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Pe calea Ta și eu și ea,
Amândoi cu vrerea,
Tu cu porunca
și... puterea!
*
Viața ca o lumină (p.22)
(definirea, ca sens!)
Un cântec, o respirație a nopții, o bucurie rănită, un fior
nesfârșit, un surâs al clipei, un strigăt ca o lumină, ceva respirabil și măsurabil și veșnic răspuns la îndemână ne este... dorita viață.
Fiat lux!
Aprinse lumina
În reflux, la apus
Viața s-a spus!
*
Imn pentru Râmnic (pag. 23)
Capela: flacără, îndemn și cunună
Zăvoiul, vorba lui Pann și cântu-i răsună
Sărutul Oltului, oglinzile-albastre
Râmnic sunt toate, iubirile noastre!
Te cânt, te iubesc, te trăiesc
Râmnicul meu mult domnesc
Te povestesc și mă mândresc
Că ai dat imnul românesc!
*
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Dor de viitor (pag. 25)
Mi-e un mare dor de viitor
Să mă nasc albastru și din nou să mor
În ploi de foc, deasupra mării de jăratec
Porumb să fiu... din nou, sălbatec.
mi-e dor de ce n-am fost
de împlinirea unui rost
pe care nu-l știu pe de rost
apoi să știu că voi fi fost...
*
Am strigat-o pe mama (pag. 26)
Am strigat-o pe mama, așteptând un răspuns
Prea stinsu-i licăr se dusese-n apus...
Am strigat-o din nou, ca să știe,
Că încă-s un semn în albastra trezie.
Am strigat-o apoi când, se stinse lumina
Să vie, să fie într-o noapte cu luna!
*
Semnul țării (pag. 28)
... e lanul bălai de spice
Soarelui fice
... e-n ochii de cer
cu topire-n cicoare
... e macul aprins
în zorii de foc
implorând deșteptările
din depărtările noastre!
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*
Decembrie însângerat - 1989 (pag. 30)
Mă doare acel Decembrie însângerat
Plecase atunci o țară-ntreagă la arat
Cu sânge ars pe cruci și pe lumină...
și nu-nțeleg! De ce-ntr-o zi creștină? (4)
(4) - Ziua când se naște „Mielul” mântuitor al lumii, a fost aleasă de un Irod modern și anacronic să fie înjunghiați pentru
sacrificiul înnoitor: un ... țap ispășitor și o mulțime de copii
neprihăniți, adevărații eroi neîntinați ai revoluției! De ce a fost
nevoie să se întineze Crăciunul?
*
Într-o lume cu cenușă (pag. 31)
Într-o lume cu cenușă la tâmple
Datu-s-a minciunii să se-ntâmple:
Creștetul pădurii sure pus e sub secure
Relele, belelele, stoic să le-ndure!
Arderi adunăm în urnă
Cenușă presărăm pe urmă.
Ne cad pe umeri fulgii grei de nea
În iarna tuturor și-a mea!
*
Ultimul sens (pag. 33)
Ultimul sens?
Pare non-sens!
Ori poate, pe dos
Cerc vicios!
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Este codeală în obligatoriu
Ca în rotundul giratoriu!
Sensului cu numai dus
I ... s-a mai spus:
ireversibil, imprescriptibil
că ar duce spre imposibil...
Credem însă, cu toată puterea,
În primăvara cu-nvierea!
*
Concurs cu secundele (pag. 35)
Concurs de secunde vin clipele
Turme de umbre dizolvă aripele
Aleargă întregul, rotund (?) univers,
Lexeme, foneme concurează în vers
Fiecare pas, secundă pe cale
Un grad de rotire, o zi mai la vale
O vorbă rostită pe mosorul cu ața
Cronos, olimpic, măsură viață.
*
Cântec pe cerul inimii (pag. 36)
(conjugare...)
Cântec de sunt?
Mă las cântat
și pus pe note: dor mărunt!
Ecou? Nu mă mai constat!
Îți voi da ani întregi solfegii
Topiți în freamăt și pulsații
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Urmând porunca, vorba legii
Să fiu etern în cânt, prin alții.
*
Cei care (pag. 37)
Cu unghii din mereu rămasul fum
Din prea firavul și trecutul drum
Pe marginea apusului cu ochi de foc
Au scris cu sânge renegatul joc.
*
Copacii se sting (pag. 38)
Se vor citi stâlpii singuri
Prin aerul sec și lemnos
Solzii de șarpe fi-vor auguri
Sub mărul pietros.
De-i brad bătrân, verde erou
De-i tei celebru prin Copou
La Țebea bătrân gorun, solemn
Sunt, ori fost-au... Dintrunlemn!
*
Culegând un roi de luceferi (pag. 39) (5)
În podul din palmă
Pe locul din frunte
O pasăre de omăt
Culege numele tău!
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(5) - pitușcile sunt străluciri de luceferi pe apele poemelor
poe-tului. Numele lui cu cenușă la tâmple și cu omăt de argint
în creștet este Ilie Gorjan!
*
Dans de iederă (pag. 40)
Visu-mi iederă suspină
Cu oarbe brațe de lumină
De ieri sărutul s-a uscat
Lacrimi și zâmbet mi-au secat.
*
De Crăciun (pag. 41)
Miroase a Crăciun și-a noapte ninsă
Se aude, părelnic colindul-străjer
Inima-i de fior cuprinsă
Moșul cu renii coboară din cer.
*
Dorm regii (pag. 43)
Dorm regii în paturi de bronz
Castele se sting în țărână
Sângele doarme și el înverzit
Sub aripa timpului cernută de vreme.
*
Dulcele toamnei (pag. 45)
Intru prin poarta cuvintelor
În toamna ce coace ultime fraze
Cu veșmânt de poezie sărutată
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Mai sus de cer, pe-o aripă de flutur
Poemele scutur...
*
Era atât de Vineri (pag. 46)
Era o vreme cu noi juni
... de sâmbătă până luni
Când beam din cupe, laolaltă
Tinerețea... dizolvată.
Și Doamne!, ce tineri
Din Vineri, în Vineri
Zilele ni se-nșirau nebune
Deși rele... toate bune!
*
Flori cu rădăcini în cântec (pag. 47)
Pe plânsul unui inel
Ochii tăi negri
Când florile au prins rădăcini în cântec
Să-mi iau un popas în inima ta.
„Flori de măr”, flori de colind
Albastre... „Nu mă uita”
„Trandafirii tăi” ce se-aprind
Cânt răsar în calea ta...
*
Inima un continent (pag. 49)
Mi-e inima un continent
Îi cer o clipă timpului ardent
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Să-mi trec aripa printre pași cărunți
Când umblă-ntoarsă după albe frunți.
*
Pământul întreg în bătaia inimii
Inima e largă încăpătoare
Are trecut și lume viitoare
Un internet să se-nțeleagă
și să-i încape lumea-ntreagă.
*
Lumina își pleacă amurgul (pag. 51)
Te mai aud curgând
și râul se transformă-n suflet
lumina își pleacă amurgul
și se topește de buzele tale.
*
Mă acopăr pe frunze (pag. 53)
Cuvintele
Cu miros de toamnă
Mă acopăr...
În frunzișul meu, Doamne!
Păsările Tale-și desfac aripele
Și frunzele galbene îmi cad la picioare!
*
Mi se pare (pag. 54)
Mi se pare scurtă această zi
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Un mugur sunt acum
Un clopot sunt de nostalgii
Aripi nu am, nici drum.
*
Niciodată moarte (pag. 55)
Niciodată moartea nu-și uită de coasă
Vine din pădurea umbrelor, de-acasă.
Niciodată nu uită să-ți ceară ultima suflare
Vine câteodată disperată-n disperare.
*
Orele pe care le mai știu (pag. 59)
Sunt nopți cu așteptarea dureroasă
Joc cu țânțarii hora de sfârșit
Închid fereastra, gândurile apasă
Iar cerul nu mai are asfințit.
*
Ploile ca o solie (pag. 61)
Dansul trist al ploii cu degete-n pian
Norii-ș plâng regretul dup-o vară vagă
Umed și veșted mirosind a an
Albastrul fruntea și-o dezleagă.
*
Pui de cântec (pag. 62)
Cresc notele muzicale în suflet descânt
Cuvintele își cunună silabele cu ruga viorii
Clavecinul și naiul iscă fiorii
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Nască-se dară, puiul de cânt!
*
Punți de uitare (pag. 63)
Liniștea gândului
E tâcul pământului
Toate umbrele curg în amurg
E abis în vis și se-ascund!
*
Respir (pag. 64)
(respirație)
Respir,
Încă mai respir.
O aripă de seceră,
Încă mă mai respiră!
*
Săgeata zborului de flori (pag. 65)
Un mic Orpheu cântă un rest de vară
Când șaua iernii-ncepe surd să doară
Culorile de-acum știu doar să suspine
După săgeata zborului de flori diamantine.
*
Sărută brazda glasul sec de cuc (pag. 66)
Adie- a glas de greier și de cuc
Pe sub salcâm și pe sub nuc
Miros de spin înfipt și scrum
Brazdă prin carnea cu parfum.
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*
Și de ce Eu? (pag. 67)
Dumnezeu vrea:
Să mă nasc
Să cresc
Să înfloresc
Să rodesc
... și să mă culc după toate acestea!
Nu doar ...Eu (fiul Lui fiind!), ci toți ceilalți fii ai Săi trebuie:să ne zburăm lin libertățile, să cuprindem văzduhul, să
pășim nemărginirea, apoi să ne asumăm faptele, exemplar,
precum fratele nostru mai mare!
*
Și iarba își cântă înverzirea (pag. 68)
Iarba își cântă înverzirea
Focul lăuntric iubirea
Un desen albastru e bolta
De aur, cu laur: izbânda, recolta!
*
Spațiile albe ale timpului (pag. 69)
Am turnat în tipare lumina
Ca un licăr început-a grădina
În spațiile albe ale timpului cuvintele
Vieții-i erau sevele, sfintele!
*
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Spre ieri (pag. 70)
(Orizontul de-afară și umbra din vis!)
Pietrele albesc a poveste
Zidit-au temeiul cu rădăcină și creste
Ochiul rotund privește închis
Orizontul cu soare și umbra din vis.
*
Trenul vieții (pag. 72)
Culoarea cerii
În miezul v(i)erii
Se șuieră alarma:
Urmează stația vama!
Trenul pufăie din greu
Calea, mersul, impegatul...
Cu Dumnezeu!
*
Treptele secundelor strivite (pag. 73)
Cristalele din ochiul nopții sărută lacrimile cerului murind
a lumină. Ochii cerului se rostogolesc pe treptele secundelor
strivite de gheață.
Mă pierd în steii visului fără ieșire, aruncat din lumină-n
lumină!
*
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Marea pe umeri de lumină (pag. 74)
Marea, pe umeri de lumină cu haine de chitară își plimbă
degetele valurilor pe sufletele noastre, pânze umflate de brize
afară.
Îi caut secunda începutului în inima ta adâncă, Mari(n)o!
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De vorbă cu versurile
Marinelei Belu - Capșa
Am intrat într-un contra-dans cu volumul de poeme al
Marinelei Capșa, apărut la editura Scrisul Românesc FundațiaEditura, în 2016. Poeta își va fi numit cartea Dansul cuvintelor,
așa că dând un ecou muzicii de dans a prozodiei am și dansat…
în oglindă (neapărat cu reflexie!) contra-dansul.
Prietenele mele, cuvintele arată a titlu cutezător, dacă
luăm ca literă de lege scriptura (vezi Evanghelia lui Ioan!) care
spune totul, esențial, despre … cuvânt. Cuvântul a fost la
început, era la Dumnezeu, care era Cuvântul. Cu Dumnezeu
suntem prieteni dacă ni-l asumăm ca fiind înaintea noastră, cauză a ceea ce suntem și tovarăși de viață pe calea comună. Concluzia poemului, cu trimitere la geniul brâncușian și la grădina
maicii țară, trebuie subliniată folosindu-i prietenele: „Cuvintele
sunt/ Coloana infinită a vieții/ Binecuvântate în Grădina Maicii
Domnului,/ Unice și nepieritoare,/ cimentând tainicul ființei.
Păsările. Locuitorii dintre cer și pământ își au un oraș al
zborului. Spre acesta tânjim noi oamenii ca după libertate. Pescăruși cu pene albe/ însoriri de zile calde!/ ciori și corbi ce-ți
dau fiori/ ochi închiși și înnoptări…, s-ar putea comenta, dialectic, despre… „luminile orașului”.
Cenușiul meu cuvânt, ca o pasăre agonizantă, între alb și
negru, trăind singurătatea într-o numărătoare a ceea ce mai are
clepsidra. Rezumăm astfel ecoul: totu-i praf/ dintr-un vraf/mă
pun în ladă/ pentru altă paradă/iar ca dovadă:/ un epitaf!
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Gloanțe vorbele, altfel spus cuvântul care ucide. Aici nu
pot să nu întreb pe tartorul tuturor cuvintelor : Logosul, cel și
cu roba de judecător: De ce? Doamne!/ Târziu în toamne/ fructele coapte/ se scutur toate?/ de ce cad frunzele?/ scad zilele?/
și seacă milele?/ de ce ne-nsigurăm și călătorim napoi?/ de ce
rătăcim/ pe drumuri călcate,/ pline de păcate?/ De ce Doamne
acum stăm în casa zăvorâtă/ și lumea ne pare urâtă?/ De ce
Doamne în amurg/ Stau în casă și plâng?
Și mă tot uit. Un fel de contemplație! Stai de șapte ori.
Contemplație, așteptare și lipsa răspunsului. Contemplația, celui cu răspuns la toate, este concluzia că totu-i în legea firii, adică așa au fost plănuite, apoi tocmite să fie de trebuință. Poetul este o stare a aspirației intangibile. Nu are voie să atingă
mărginirea, adică să-și depășească starea de amant, cu sensul
de veșnic îndrăgostit!
Dansul cuvintelor. Poemul acesta se vrea purtător de cuvânt celorlalte. Dansul ales este un vals prin saloanele sferice,
în muzica sferelor. Dansul primul, printr-o grădină interzisă, a
fost atunci când UNU s-a întânlit cu UNA, adică între El și EA
. Împreună au generat sărutul și rostul vieții... Adică: El dans/
balans/ unul/ primul/ Ea/ horă/ floare/UNA! Mamă/ dă samă/
de fiii/ mii// Să dea vestea/ povestea/ înmiire de cuvinte/ dănțuind fericite: din pomul-omul, înfrunzind cuvintele noi.
Impresionism marin. Aspirație umedă. Cum altfel când
lacrimi ne șiroiesc, transpirând amintiri trecute? Suntem imersați, cu viața noastră, în marea curgere. Rareori apa este cristalină și vederea limpede. O limpezim, închizând ochii. Totul sar recepta, conform scripturii: Sunt același Iona, înghițit de chitul care mă ține în lumea apelor adânci. Ieșirea din scufundare
ne-o sugerează melcul, din marea de aer, unde scoate coarne
bourești, precum din submarine periscopul ne permite o aruncătură de privire afară. Suntem din lumea care ne-nconjoară și
simultan în lumea proprie. Puntea între lumi: fereastră, poartă,
ochii, hubloul,...
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Neputincioasa ură. Mi-a sugerat ideea că o neputință constatată poate fi vindecată prin implicarea Atotputernicului. Așa
vom face! Nu pot Doamne!,/ să mă revărs/ strigăt lumii ticăloase/ că nu am atâtea ecouri câte lovituri am primit în coaste/
Dar, mă rog Ție, Judecătorule!/Fă-o și-n numele meu,/Al meu,
fiul Tău!
Peisaj rustic. Aici am tăcerea târzie pe ulițele începutului.
Sugestia cercului care pare că se închide m-a obligat la abstractizare...geometrică. Să o numim „Cerc...deschis”: copilărie/ Eden/ tărâm pe cercul începutului/ Stai la o aruncătură de
π, cât o lungime de braț a bunicului/ Acolo revii, de dicolo-n amurg. Prăpastie cu vamă/ de bună seamă.
Copacul. Explicit, este o dedicație, unui senior. Îl duci pe
omul ales prin țara soarelul răsare, unde observi muntele ei ca
pe o sabie (sigur de samurai!) înfiptă-n valul oceanului - și ce
tsunami dezlănțuie pe acolo pământul cu tremur zilnic! Noi
spunem altfel! Omul - pomul nostru este Copacul trăitor al vitregiile de azi: stă-n pădurile oamenilor (asociații omenești, desigur!)/ prin codrii prieteni cu drujbele/ bolnav de singurătate/
prin vremuri... defrișate/ păduri agitate de securi... toate./ Trist
este că în viață/ dascălii nu ne învață./ Nu dau minima povață:
păzește-ți coroana, cu lumina!/ adâncă-ți fie rădăcina!/ că-n tine
însuți este vina!
Fericirea-i o povară. Pare simplă și contradictorie soluția
să scăpăm de ea: despovărarea! Dar ce ne facem că apoi dă peste noi sărăcirea duhului cu dobândirea, ex-abrupto, a împărăției? Fericit secundă-i omul creator/ opera lui toată... trăiește-n
viitor. Cu alte cuvinte: totu-i erupție androgină si lungul drum a
ce-o să vină. Corect va fi văzut latinul raportul între subiect și
obiect, adică între făptuitor și lucrul său: Ars longa, vita brevis!
De ziua mea. Ai meditat, îndemnată și de Mircea Eliade
și te-ai dedat unei introspecții. Tu cu tine și cu El din tine. Dar
se poate oare, să fii lăsată-n pace de lumea de afară? De ziua
mea/numai a mea/mă văd cu EL/ ascuns, invizibil/ e-n casă la
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masa mea festivă/Închid ferestrele și ochii/ să-l văd mai bine/
Îmi vorbesc cu vorbele Lui/ lămuriri mă cuprind/ lacrimi îmi
saltă o pleoapă/ da, am mai și greșit/ o recunosc cu împăcare/ o
lacrimă, alta, ca oricare./ Telefonul, ca o sirenă de ambulanță/
Își dă importanță/ Lumea de afară mă vrea/ E doar și a mea!
Rugă în noapte. Aici nu mai trebuie închise ferestrele și
ochii. Rămâi cu El, Cel ascuns de întuneric. Îi creezi și un chip
din cele văzute pe pereții bisericilor, citite, ori auzite din predicile docte. Dacă ai avut șansa vreunui hagialâc, pe la locurile
sfinte, noaptea poate deveni feerie, precum în cele 1001 de
nopți arabe. Să-i spunem și noi acestei rugi: rugă pentru sănătatea pământului (a cărnii noastre trăitoare!): A căzut în ziua
noastră, noaptea/ Lilieci cu sonar, bântuie planeta/ Copii, nențărcați mânuie tableta/ umbre lunatice plănuiesc eclipse geopolitice, cu vampiri/ oameni stigoi/ pun la cale legiuni și legiuiri noi/ Un monstru gigantic, globalizat/ oul cel mare a eclozat!/
Lumea de umbre fi-va ne beznă mai mare?/ Trezește-ne Doamne!/ Aprinde, rogu-Te! Soarele dreptății!
Perle albe. O dedicație, pe vremuri se compuneau recviemuri, pentru tinerii plecați la ceruri printr-un rug anacronic:
„Colectiv”. De la extazul clubului, la agonia rugului a fost doar
clipa nefericită a destinului. Ca mărgelele înșirate/ pe Coloana
Infinită/ trecute prin foc/ puse-n scoici de sifef/ șiragul de pietre albe/ pe drumul dintre cer și pământ/ ami-rosind a rug înalt/
își cerne cenușa/ polen pentru flori/ și urcă prin fum, duhuri în
sori. Un stâlp funerar, ca o dedicație mai multora, nu putea fi
decât Coloana fără sfârșit, a lui Constantin Brâncuși.
Sărbătoare citadină. Nimic nou sub soare. Cezarii Romei dădeau circul și pâinea să fie plăcuți cetățenilor lor. Astăzi
sufragiile se țin cu promisiuni și serbări pe bani publici. Noi
numim un atare eveniment de măsluirea simpatiilor „Tămbălău
consumist”. Să se vadă/ În plină stradă/ Mărinimia mai marelui/ Primarelui/ Al marelui Guvid/ Mirosind a pește stricat:
partid/ De rest consumație/ Agitație/ târg-nătâng/ cu cirul
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flămând/ După voturi și lins boturi/ Marea tocmeală/ cu haleală/ și se va achita toată/ la alegeri: notă de plată!
Un animal paradoxal. Uneori fără doxă și cu meritele
afișate pe o listă de premianți în lingeri băloase pe stâlpi și pe
case. Unii se salvează cu generalitatea care definește, de la
Aristotel încoace, omul ca pe un animal politic. Umblând după
os ar fi putut devenii, măcar politic-os, dar atunci când îl are
(pe ciolan desigur!) mârâie mușcă, apărându-l ca pe ceva care
nu i s-a dat ci îl are de drept. Să-l constatăm, nu între marii
bărbați (Se obișnuiește, când vorbim de personalități - cum
despre morți numai de bine!- aici observând încă neemancipata
femeie în era patriarhatului!), ci de-a dreptul între pigmei. Politicianul actual: Un animal poli-mic/ în toate de nimic/ În
bezna lui/ el face pui/ Crește prada/ parada neroada/ și prostia/
pe chipul de mamă/ sărmană: România.
Nocturnă. Timpul celor ascunse. Intimitate trează, vitează. Interzis, permis doar în vis, albul cuprins, timpul învins.
Să-i spunem Nocturnă de toată ziua: S-a lăsat pe plaiuri
noaptea/ Lumea toată doarme dusă/Lupii străjuiesc și pra-dă/
Turma-n staul și-n ogradă/ Soarele-mbrăcat în zeghe/ Zace-n
compromisa-i lege/ Ceasuri vechi în turn nu bat/ Timpu-a obosit culcat. Deșteaptă-te țară și tu române/ Că altfel și timpu-ți
apune!
Cavalcadă. Văd caii lumii, dansând galopuri în năvalele istoriei. Valuri, valuri, cădeau peste locurile pașnice, stârnind colbul și așezarea în rosturi. Pare a fi și herghelie de valuri, asaltând țărmurile. Oricum Ca val cadă!: Urma udă/ spumă albă/ să se vadă!/ În răstimpuri de cascade/ valuri-turme în
cavalcade/ Lovesc țărmul îl sărută/ Mușcă hulpav îl frământă/
Mii fărâme de siliciu/ cad clepsidrelor supliciu./ Mii de secoli
marea-moară/ macină și tot doboară/ Țărm după țărm, în cavalcade/ Timpul implacabil... soarbe.
Lacul. Încitație la Pastel și amitirea celui cu lebedele lui
Ceaikovski, dar și aducerea aminte dinspre cel al lui Eminescu.
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Asta-i hiba celor ce trăiesc poezia și cu incantația tezaurizată
din marea poemă a lumii dată de zestre celor ce-o iubesc. Să-i
spunem Păsări pe lac : Lacul lebedelor e albastru/ scenă de bal
cuvântului/ Pe poante balans măiastru/ Aripi albe vântului.
Doar destinul. Pare o predeterminare, pe aripile vieții,
cu un amendament: cel conștient de legități își găsește eliberarea în repectul lor. În legitatea cuvântului și El se supune
Moirei, precum arhitectul care își locuiește casa, ori legiuitorul
care își încalcă propriul cuvânt. Să subliniem aici alteritatea,
dedublarea măștii. Contrapunct: Când nefericirea își pune mască/ ea se vrea fericită!/ Când cel fericit pozează necazul/ ipocrit
e!, Să-i batem obrazul! În jocul interzis, ori viclean,/ Actorul cu
mască ie suveran!
Te-aș iubi de-aș mai putea. Circula cândva o vorbă de
motivare: dacă vrei poți! De aici și mirarea noastră, privind
posibilitățile limitate ale iubirii. Între relativ și absolut, alegerea
am făcut-o demult. În univers numai relativul e absolut!. Avem
tot timpul ceva de iubit și atunci putem aplica metoda substituției din matematică. Din prea sintetic nu pierdem ludicul
poeziei? Nu, dacă relativizăm, din nou. Ce poezie sublimă este
matematica, având în ea apriori sunetul logosului, capabil să
dea dansul și cifrelor, nu doar literelor. Spune poeta, invocând
valsul, undeva: 1, 2, 3/ 1.2.3! Să spunem, așadar și noi : Nu
mai pot (?!)/Nu te iert, te salut!/Ce s-a stins nu mai luminează/
arta doar, contează?/ Ce ne facem cu lumina duhului/ sortit să
nu se stingă niciodată?
Pe balconul cu mușcate. Deranjul din inima orașului
tău care face o operație pe cord deschis de câțiva ani, ți-a
provocat, spunem aici Obsesia balconului, cel cu vedere pe
câmpul sângerândei inimi a orașului. Centrul lumii se schimbă
mereu/ Darămite moda într-un târg secular/ Ciuleandra își
joacă tornada/ Primarul modifică piața și strada/ Pe balconul
cu mușcate/ buldozerul mușcă și roade/ Prea mare deranjul și
nerozia/ În aer doar praful și anomia!
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Prin livadă. Amintiri din grădina începutului ca o
întoarcere în paradisul pierdut. Obsesie a veșnicei reîntoarceri
ar fi spus, doct, M.Eliade. Să spunem: Prin fereastra gândului/
măiastră a amurgului/ aruncăm nostalgia să vadă/ peste mări și
vremuri o livadă/ Pare o grădină persană/ golestană/ Cu păsări
aristofane deasupra/ Cuvintele năimite duhuri/ ciripesc prin Agora stihuri/ Miere în ciucuri de salcâm/ încă mă-mbată, mămbie la drum/ atunci și acum!
Reverie. Pastel, cu freamătul verii, prin primăvara poetei. Nostalgia păstoriței care se arăta și era văzută, în peisaj bucolic, în toată frumusețea ei. Lâng-așa divină/ Făt –Frumos
suspină!
A călătorit poeta noastră nu numai în gândul altui timp,
pus de zestre nostalgiei, dar și în spațiul despre care îi vorbise
marea bibliotecă a lumii în care spiritul intrase devreme. Acestui gen de poeme credem că îi putem aduce un laudatio : Da,
păsări călătoare/ mai sunt cuvintele/ în dansul lor pe meridiane/ peste mările sudului/ ori pe lucii de ape-nghețate!
Cinci pictori talentați. I-a întâlnit poeta prin ordonata și
austera Elveție. M-au înduioșat, văzându-le chinul printr-o iluzie de țară a făgăduinței. O țară a lor - cred aici! - nu-i țara mea
cu dor, și nici a celor umblând bezmetici să-și vândă parte din
suflet...Vai vouă pictorilor, vom spune aici: Zece negrii mititei/
Ochii pictorilor tăi,/ lăcrimând pe șevalet/ pentru publicul helvet:/ icoanele vii, cu dor/marfă pentru negustor?/ S-avem milă
multă Doamne/ Să iubim oameni-icoane!
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Cenaclul virtual ...
George Voica, în tinerețea lui prin Maramureș, s-a îndrăgostit de locul acesta și de ... Maria. Poetul îi dedică o sută de
sonete pe care le publică în 2000, la Editura CONPHYS, întors
fiind cu imaginea muzei pe meleagurile vâlcene. Am avut norocul să mă considere prieten și să mă onoreze, într-o lună mai
cu roze, chiar în anul editării - era ziua orașului nostru, Râmnicu Vâlcea! –, cu o carte superbă, dedicată... soției Rodica. În
mottoul, din Democrit: „Primește binefacerile, dar numai cu
gândul că le vei răsplăti cu altele mai mari”, mi-am găsit o
datorie, pe care, iată!, o asumăm, să dăm un ecoul unor versuri
pline de metaforă și unei trăiri proaspete, cum sunt toate primăverile poeților. Numerotării sonetelor le vom atașa un titlu
și le vom rezuma, uneori schimbând sensul (iertare poete!),
doar un catren. Vrem să fie o atragere de atenție, asupra unui
poet autentic, de-o metaforă cu vibrație, într-un pastel al vieții
noastre multicolore, cu trăire tricoloră pe toate plaiurile unui tărâm cu substrat adânc și plin de taine.
În rezumat, tema sonetelor este iubirea poetului din Surpatele Otăsăului vâlcean. Personajele principale, izvorâte din
retrăirea unei vârste incandescente, sunt poetul însuși și Maria,
cărora le urmărește idila, dincolo de grădina cu merii în floare,
ca nostalgie a unor dragi aduceri aminte. Mai sunt și alte prezențe, ori personificări necesare discursului, aproape bio-grafic.
Cu Omar Khayam poetul bea vin; cu Esenin vodcă; cu Artur
Rimbaud plutește în... corabia beată; cu rebelul Francois Villon
stă de povești. Când bea horincă se acompaniază cu moroșenii... În iernile Maramureșului, în ospeție pe la Rona de Sus,
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la ucrainieni, la Coștiui, pe la castelul fostului grof ungur își
aduce aminte de sufletul omenesc universal și de geografia lumii cu: Siberia, Alaska, Polul sud, Labrador. În faptul iernii,
colinda, Crăciunul se lipesc înalt, esențial, de inegabilul Maramureș. Iubirea față de acest tărâm binecuvântat își ia nume de
botez să fie cristelniță poveștilor-sonete: Coștiui, Turulung,
Sighet, Oaș, Râșca, Gutâi, Rona, Baia Mare. Când trăirea se
mută la Cluj-Napoca și atunci apar Feleacul, Făgetul și în vizită: Moș Ilieș, să-i amintească poetului o promisiune. La Sighet sunt și vrăjitoare care își greșesc - ca mai toate!, pre-dicția.
Poetul știe că florile țin numai până toamna și... iată-l, colindând lumea: Orient, Occident, Hawai, Tanger, Bagdad, Damasc, Ierusalim, Veneția, Gibraltar, Samarkand, Levant,
Samotrace, Corint, cu, și fără timp, în zbenguirea gândului.
Fluviile lumii: Nil, Eufrat, ori Iza, Mara, Someș - de acasă, vorbesc de curgere, iar Biblia, Coranul, invocate inspirat, asigură o
notă... studiată acestei iubiri năvalnice.
În sonetul 100 - finis coronat opus!(?) - cu un anume
scepticism, parcă o concluzie ascunsă a poetului, provocat de o
muză irațională și fierbinte, se formulează sentința: „Nimic nu
e în viață adevărat!” Noi credem că adevărate sunt toate cele
primite aici în dar, altfel totul ar fi în zadar!
1. Maria ... stăpâna
Sânul tău mi se topea
Și gândul meu era mereu la tine
Cum sta-ntre ierburi, sufletu-ntr-o rână
Pe sub mesteceni cu coroane pline.
2. S-au dus anii de rubin
Peste coline fluturam noi plete
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Ce s-a ales de verile acele?
Acum, ne-ncearcă lacrimi și regret
Nu mai arunc cu sulița în stele.
3. Dor de Gutâi
Să ne-așezăm pe frunze ca pe pi
Să dăm iar timpul înapoi
Să mai vânăm pe sub coroane zmei
Tu, noi, cu sânii-ți veseli și vioi.
4. Toamna cu tine
În năpustirea cailor, pe șea...
Printre mesteceni iar aș vrea să fiu
Când altă toamnă chema-ne-va spre ea
Din viața mea nimic să nu mai știu.
5. Reaprindere
Frumoșii ani- petarde cu bujori!
Vremea aceea putea-va să mai vină?
Când m-aprindeam în sărbători
Să-ți vin în salturi de felină.
6. Maramureș
Maramureș!, voi Iză, Tisă, și tu Mară
O, anii mei, ca negrele afine
Curgeți prin mine, până dați pe-afară
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Chiar dacă-n faguri roșii, de albine.
7. Departe, ieri
Tu ești departe și nu poți s-auzi
Se face toamnă iar în calendare
Brumele calde umerii ți-s uzi
Lacrimi și clipe de visare...
8. Urc la tine, Mario
Cu părul răvășit eu urc să-mi spui
C-ai vrea din nou, să mai pornim, haihui
Să-înotăm în marea sângelui fierbinte
De tine, iar, să-mi mai aduc aminte.
9. Însetat de tine
Nu m-am retras în turnul cu regrete
Zâmbească unii, poate râde-vor
De tine, pururi, mi se face sete
Să-mi fi, te rog, mereu, izvor!
10. Vulnerabilitate
În cuibaru-ne de lotuși, tu, în ie
Să te frământ în brațe, să te frâng
Pe dealuri într-o toamnă arămie
Să mai sărut călcâiul tău nătâng.
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11. Pururea ... Marie
Tu ești ca marea fără nicio vină!
Eu, pământean , Mario!, sunt doar efemer
Pururea fecioară, ulcior ești de lumină
Ca îngerii ce ne iubesc... din cer.
12. Nord-Sud
Când înspre sud pornit-au pașii mei
Se zbătea toamna-n zarea violetă
În Nord, Mario, iarna e de stei
Metalic crivăț. țipăt de trompetă.
13. Regrete
Nebuni eram, plutire-n doi
Pe arcuirea sânilor tăi goi
Aripe mari, de fluturi și de frunze.
Roșise vara, macul de pe buze.
Ningea cu fulgii cum au floarea, merii,
Și ne topeam în nesfârșit colind
Fiori ne tropoteau în faptul serii.
Iubiri ne-ncearcă, încă se aprind..
15. Spovedanie la Baia Mare
Mulțimi de vorbe ți-am tot spus
Căci te iubeam, înfrigurat, nespus
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Deși e noapte peste burg
Vorbesc și-acuma, să nu plâng!
16. Cânta pădurea
Cânta ades o prea frumoasă
Și se pierdea prin codrul verde, des
Ave(ai) Mario, fața luminoasă,
Cântau copacii și largul univers.
17. Pe frontieră
Prin iarba crudă fremătăm cuvinte
Sta cerul ca un templu pe coline
Și nimeni nu voia ne-aducă-aminte
La Turulung, aș mai veni spre tine.
18. Răstignire
Ți-aduci aminte că mai ieri șezum
Că aș fi vrut amurgul să-l sugrum
Să ne suie sângele-n copaci!
Marie dragă, ce-mi mai faci?
19. Maramureș preacurat
S-au dus Maria, anii, nu mai vin ?
Inima tresaltă, cerul naiv și senin:
Din Maramureșul cu raiu-i de crini,
Regina nopții a prins... rădăcini!
61

20. La castelul de la Coștiui
Vedeam, de sus, cum tinerețea vine
Și cum se pierde-ntr-un amurg de jar
De la Coștiui, deasupra la saline,
Un cer stelat, sărat... amar.
21. Bunăvestire
Mai șuieră amurgul și-ncă geme
Tot mai adâncă-i noaptea, mă pătrunde
și nu mai este pentru noi o vreme!
Maria, primăveri ascunde...
22. Însoțire
Cândva, în doi, spre Ierusalim
Ai vrea, Mario, să mai contenim?
Sânul tău și plosca-mi să-nsoțim,
Mai vreau în curcubeu să fim!
23. Verde iubire
Mai lasă-mă să te sărut în crâng
Pe frunte și pe frunza-ți udă
Toți anii mei așez pe ramu-ți stâng
Surâzători și verzi, ca iarba crudă.
24. Maramureș, duh
E Maramureșul mușcată-n glastră
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Trecând, osmotic în iubirea noastră
Înfipt în piept, iubire de măiastră
Frunte de țară, țară românească.
25. Mario!
Rebel, cu plete-n vânt, pe sub arțari
Ce-adânc, Mario, ochi-ți mă priveau
Din munți se scoborau esențe tari
Încă te strig, te rog, te vreau!
26. Număuita
Din sânul tău, sub mărul alb de floare
Cu gene lungi Maria mă-nconjoară
Sfioase albăstrele-n legănare
Să mai rămân din timpul meu pe-afară.
27. Cu tine, Mario
Încerc să îmi păstrez ochirea curată
Vremea tot curge și-am da-o- napoi,
Cătând catedrala albă din chipul de fată
Pe drumul Damascului să fim numai noi!
28. Dulce povară
Ce a fost în iarna aceea nu știu
Venise o noapte cu colții de fiară
Încât n-aș fi vrut pe lume să fiu,
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Și-mi erai pe-atunci o dulce povară.
29. De ce, Maria?
Toamna îmi amintește, în somn, pe românește.
Veneau hoarde strângându-ne viața-n clește,
Apoi ai fugit chiar la mine-n brațe!
Azi, ce ar-putea... să ne-nalțe?
30. Întrebare
Nu știu de ce, un gând ades mă-ncearcă
Ce-am câștigat, Mario, din ani ce s-au dus?
Destin anost într-un amurg se-mbarcă
Văd sângele sleit, pe frunze... descompus.
31. Aspirație
N-am să mai fiu tânăr niciodată,
Ridicând la ceruri oaze din pustiu,
Roua în ierburi stă îngenunchiată...
Domnului, în cetate, s-I fiu!
32. A fost odată
Prieteni doar cu fluturi și albine
Nu în lumea de computer, beată,
lung sunt privit, sub ceruri line
Îns-am rămas, ce-am fost odată...
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33.Reginei Maria
Regina-nopții țipă pe coline
O roșie eșarfă fluturând,
S-a dus, Mario vremea! Nu mai vine...
Dar eu trăiesc cu tine-n gând!
34. Ningea la Sighet
Ningea în Sighet sub portale
Și sânii tăi, ca floarea din livezi
Chemau și cerbii mândrii din ocoale
Și se pierdeau sub plăpumi de zăpezi.
35. Maria Toamna
Târzie și roșcată... jder
Un rostogol de foc, arzând țărâna
Singur pe frunze-n jarul efemer,
Tu, peste mine, pururea stăpână.
36. Prin Baia Mare
În vara-aceea-n burg, la Baia Mare
Castanii-n floare ca albele Veneții
Și negrii cai ce străluceau în soare,
Turnul lui Ștefan, cu ora frumuseții!
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37. Păcat originar
Venise primăvara prin poieni
Tu m-ai văzut și te-ai umplut de șoapte
Șerpi colorați chemat-ai, prea vicleni!
Din pumni-ți mici, le-ai dat, iar, lapte.
38 . Înger căzut
Râdea horinca și tu cântai nespus
Credeai în mine ca-ntr-un vis
Voi fi plecat, înnegurat apus
Cădeam apoi pe la zenit... răpus.
39. Primăvara
Deasupra satului, prin Margarete
Ca-n înflorirea de prin rai
Mă priveai cu genele șirete
Tu, primăvară, mă pictai!

40. În ospeție la Rona de Sus
Ucrainieni-n casa lor m-au ospătat
Și ai cântat atunci la mandolină
Cânta palinca-n trupul meu curat
Ucrainienii, sigur, n-aveau nicio vină!
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41. Iertare
Rău am greșit, că ți-am zidit castele
Mai locuiesc și-acum într-un blestem
Și ți-am făcut, prostește atâtea rele
Te-am iubit, Maria, te mai chem!
42. Vrajă
Ce-a fost pe-atunci n-am înțeles nicicum
Un fluture zbătându-se-n noroi
Șarpele roșu-ncolocit, amirosind parfum,
Lianele ne-mpresurau... pe-amândoi!
43. Discreție
Vedeam în grâu că maci-s supărați
Cuprinși de plâns, pe moroșene sate,
Pe mama ta, pe tine și pe frați.
Tu nu-mi spuneai nimic, din cele toate.
44. Împăcare
De ce în visul meu mai ai suspine?
Purtam, Maria, cred, aceeași vină,
În dimineți albastre, uite!, pe coline
Pacea s-a-nrourat deplină!
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45. Sufăr în tăcere
Să nu-mi mai spui de-acum niciun cuvânt,
Dându-ne–n leagăn peste-un câmp de maci
Ochii să-nchid și apoi să mă frământ.
Cu mine ești de mult... Nu știu ce faci!
46. Profanare
Vin iar ninsori din Ursa Mare
Demodat sunt, dar eu mă mai aprind
Când văd că unii calcă în picioare
Și nu pornesc cu datina-n colind.
47. Crăciun
E dimineața Nașterii, Maria!
Atât de mult eu mi-am dorit acel Crăciun
Și iarn-aceea cu copilăria,
Bun venit iubirii să-i mai spun.
48. Lăsă-Mă!
Cât roșu sângele îmi este
Mai lasă-mă, cât iarba-i verde
Nu sunt bătrân - nici n-am primit vreo veste...
Clipa iubirii, să mă mai dezmierde!
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49. Indiferență
Lume zice că-i bat câmpii
Alții-mi pun în roate bețe
Nu-mi pasă ce tot spun tâmpii
Puteam și eu să dau... povețe.
50. Cupidon
Tu vezi cum iarna ne veghează
Ne strigă-n zori și ne îmbie-n șagă
Inimi două străpunge cu o rază
Frumoasă-mi ești Marie, atât de dragă!
51. Iubire fără complexe
Inima-mi, fată mare, genuchiu-ți vinovat
De gura lumii-n cot ne doare,
Știm amândoi, iubind de-adevărat
Că la Coștiui erau cireși-n floare.
52. Sub merii înfloriți
Merii-nfloriți cu crengile-n pământ
Fiori plouau făr de argumente
Iar noi, ca-n rai, fără de cuvânt,
Valuri pe țărm, talaz de sentimente.
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53. Iarna la castelul grofului
La castel în acea iarnă
Flăcări jucau pereților cu var
Nu conteneau ninsorile să cearnă
Cu albe sărbători în calendar.
54. Amintire
Nu te-am visat, Maria, niciodată,
Iradiind amurgul înspre mine,
Icoane trec cu chipul tău de fată
Cu ele dorul, vine, vine...
55. Ultima șansă
Într-un imperiu surd, tu ai venit de disperare,
Eu alergam acum cu muza-mi, cea de aur
Și nu știai de nou-mi țărm de mare
Surpat, de Otăsău, ca de-un balaur.
56. Presimțire
De ce a trebuit să îmi ascunzi?

Cu toate-acestea prea ades gândesc,
De nu am vrut pe-atuncea să-mi răspunzi?
Trădări simțeam în măduvă cum cresc!
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57. Îți scriu, Marie
De Moș Crăciun n-am mai băut din rubiniul vin
Nimic din cele bune, aproape, nu mai sunt.
De umbra ta îmi este dor, aici te simt puțin
Cu prea nimicuri mă confrunt... cărunt.
58. Minciuna
La vrăjitoare,-n Sighet, ne-am fost duși
Pierea dorința de singurătate
Nu prea știam că focului supuși
Trăiam iluzii de... eternitate.
59. Scrie-mi
De ce nu-mi scri, măcar la zece ani,
Să ne-amintim de flori, de Ierusalim
Cum prindeam, ocult, leviatani?
Să știm c-am fost și încă-o să mai fim...
60. Bătrânul Ilieș
Aduna-n El atât de mult polen
și a venit la Cluj pe înserate
Solie de pețire-n primul tren
Să-mi mai respect iubirile vărsate...
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61. Tempi passati
Când au trecut, Maria, atâtea veri
Frumoși eram și carne ne țipa
Ne tolăneam cu pieile de jderi
În rostogol ardeam... clipa .
62. Sărac... poetul
Eu tot citesc , Maria, și mai scriu...
Poate-nțelegi de ce poetul n-are.
Parale nu-s, sipetul e pustiu
Cultura e-n deșertul mare!
63. Ți-o spun drept
N-am mai vânat, Maria, cerb carpatic,
Căci nu mai pot de-acuma: să te mint,
Să-ți joc în palme sâni, sălbatic,
Să-ți spun de cedrii din Corint...
64. Explicație
Ai vrut, Maria, să îți fiu aproape,
Că m-ai pierdut avem aceeași vină
Că nu mai calcă vântul peste clape.
Am înflorit, cumva, aceeași rădăcină?
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65. Cu mocănița-n Rai
Eram la Sighet iarna,-n Gara Mică
Eu te privi și-n tren, cum mă găseai prin gene
Când fu vârtejul, cu sorbu-i ce ridică...
Erai frumoasă, vin aveam în vene!
66. Martorii
Era o toamnă-naltă, când platanii
Martori erau, venirii mele către seară
„O, Eli,Eli, Lama Sabactani!”
Și cărnii noastre, ce striga barbară.
67. Poet nebun
Hai, iartă-mă, Marie, dacă vrei
Sângele-mi tânăr, de poet nebun
ce-am vrut, cu-adevărat, din pumni să-mi bei
Căci nu am vrut, amurgul să-l răzbun.

68. Gând
Cântau armonici când ieșam din sat
O zi întreagă noi cântam râzând
Precum străluce câmpu-nrourat
Căci nu aveam atunci, decât un gând.
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69. Pe dealul Clujului
Deasupra Clujului, pe la Făget
În culcușuri roșii de măceșe
Ne legăna amurgul violet
Și cercei făcusem din cireșe
70. Citadină
La Cluj, mai anul, pe la cămin
Prietenie-aveam cu toți poeții.
Ne-mbrățișam, Mario, sub mălini
De parc-era sfârșitul vieții.
71. Poduri
O, poduri peste Someș și ninsori
Pe toate-aș vrea acum să le colind
Treceam cu ele, prinși de subsiori
Să nu te pierd... să te cuprind.
72. Relativitate
Te-ntrebi, Maria, dacă-s fericit,
Îngândurarea-mi de mi-e adăpost?
Ca și ... atunci mă simt iubit
Ca biet poet, sărac, la post.
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73. Mai scriu
Eu sunt același, cum mă ști: poet
La tine vin și-acuma, adeseori,
Mai scriu, cum vezi, câte-un sonet
Când tu nu mai trimiți scrisori.
74. Eroare
Tu vezi, Mario alte, line ape
O lume aspră din cireșe-amare
Un cineva care să-ți fie aproape!
Da-n lumea ta poetul moare...
75. Dezmierdare
Mi-a dor, Maria, iar de păru-ți moale
Șuvoaie calde de-mi părea că plouă
Mi le-așezai pe gură, mă țineai în poale...
Prin noapte nesfârșită... luna nouă.
76. Adio, Maria
Tu ai rămas la Turulung, în sat

Ai înțeles că totu-i scrum și fum
Plecam și mă priveai ciudat...
Eu, vinovat mă simt și-acum!
77. Beție
Să fie un destin, cu bune, dar mai rele?
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Căci mi se pare lumea, prea de tot, săracă...
Să bem de ciudă o noapte, cât pe cer sunt stele,
Planeta-ntregă lângă noi , petreacă!
78. Nu stau locului
Nu am plantat, Maria, niciun pom
Însingurat, chiar trist pe gânduri cad
Să fug de toate simt... sindrom
Să trec prin lume, biet nomad.
79. Să plutim...
Hai să pornim noi doi o caravană
Peste deșertul lumii și pe ape
Să bem tot vinul roș din cană
Rimaud-n plutiri să fie-aproape
80. Chemare
De Maramureș, Sighet și Gutâi
Tu mai visezi și-acum de bună seamă
Tresari, apoi îmi zici: rămâi!
Trompeta, tainic cheamă!
81. Pe Cale
Hai, strigă-mă, să mai alerg în drum,
Se-aude-n ceruri moi o pianină
Destinul nostru, albastru fum
Își bate câmpii, nopții ce-o să vină.
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82. Îndepărtare
Te-ai rătăcit, Maria,-n țări străine,
Chiar te-ai ascuns ca în pământ
Te-am căutat prin porturi levantine
Hai vino iar! M-ai pune-mi un veșmânt!
83. Într-o seară
Ți-aduci aminte amurgu-acela rece,
Erai frumoasă cum e primăvara,
când ochii, gura, nu-mi voiau să plece
Și am rămas cu tine toată seara?
84. De ce n-a plecat
Cu Evy, sora ta, eram trei magi
Și tu voiai ca ea să plece Cătam în primăvar-aceea fragiRămas-am toți și... apa rece.
85 .Martorii
Sunt ani la mijloc, ce drag îmi fuse odat
Cu rochii fierbinți din flori de cerceluși
Pare-aievea, c-a fost adevărat
Martori îi am pe albii pescăruși.
86. Căutare
La început, palincă, eu, în Oaș
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La Cluj aveam examene, în vară,
Pe la Coștiui îmi căutam făgaș
Erai la poartă, Mario, fecioară.
87. Dorință
Tu o fetiță-ai dorit să ai
În Siget n-am mai mers la vraci
Că nu voiai uitării să mă dai
Dar iată-ne acuma... tot săraci.
88. Dilemă
Să uit, cumva, că te-am iubit atât?
Să n-am habar de tine, să nu-ți scriu?
Acolo să revin, mai hotărât?
Să mai înnod un fir... prea rupt?
89. Extaz
La lacuri, sus, prin ierbi, în luna mai
Se auzeau prin verdele zăvoi
Chemări de sânge tânăr înspre rai...
Focu-l-am stins cu lacrimi în șuvoi.
90. Dorul
Ai casa ta, ba chiar și două fete!
Dar am, Maria, înc-un dor
Să pot să-i scriu , vezi bine, dulci sonete
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Iubirii noastre, rupt covor.
91. Anul dintre... veacuri
Anul nou, nouț, ne bate în ferești
Adâncă-i foarte, noaptea rece și vicleană
Rimbaud, Mario, îmi mai trimite vești
Iubirii vechi îi mai închin o cană.
92. Noul mileniu
E prima dimineață-n două mii
Îmbătrânesc, Mario, înțeleg...
Nu te mai văd, dormind în păpădii
Și n-am puterea să mă mai dezleg.
93. Nu am bucurii, Maria
Aș vrea să-mi săgetez norocu-n sori
Pe scări n-am prins a mă sui în grabă
M-am scufundat, în schimb, în calde mări
Unde-o fi fost a vieții mele roabă?
94. Am fost odată
Veni-va vremea și peste cel Coștiui
În care pururi fi-voi lup flămând
Și-om fi ai pâinii grâul nimănui,
Zvonul de rugă cuprinde-ne-va blând.
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95. A cântat cocoșul!
Cântă cocoșii iar, Maria,-n cer
Dormi-vom duși a treia oară
Villon rostească-ne-n eter
Povestea noastră dulce-amară.
96. Sperjur
În iarn-aceea când tatăl ți-a plecat
Eu am jurat cu tine să împart o viață
Îmi recunosc acum : sperjur-păcat
A fost apoi, prea multă gheață...
97. Dorință
De-aș fi profetul Daniel, să știu
Aș vedea atunci cum n-am visat
Sonet aș scri cu sânge de spahiu
Acum, e prea târziu, sunt vinovat.
98. Bilanț
Ce s-a ales, Maria, de noi doi
Când nu mai sunt băiat și nici tu fată?
Am mărșăluit o viață prin noroi
Fără a ști nimica, niciodată!
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99. Rugă
Mai cheamă-mă, Maria, și-am să vin
Să te convingi că încă mai exist
și mă îndrept spre tine precum Christ
suind spre Templu-n mână cu un crin.
100. Iluzii
Toate câte-s dragi ne-au fost cobzar
Tu m-ai iubit! Eu te-am iubit! De ce ne-am înșelat?
Eram pe-atunci doar boabe de muștar?
Nimic nu pare-n viaț-adevărat?
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Remember!
Am primit cu ani în urmă, prin 2003, de la prietenul George Țărnea, plecat dintre noi prea în grabă, volumul de poezie
„Era muzicii lejere - cântece de petrecanie”, editat la CONPHYS, Râmnicu Vâlcea, în același an. Volumul se introduce cu
o atragere de atenție a regretatului Laurențiu Ulici - pe atunci
președintele în exercițiu al Uniunii Scriitorilor - care îl constată pe poet: „revoltat și mereu gata să își dea în petec prin uimitoare compromisuri, nod de contradicții, ... optimist în disperare, prin asta vulnerabil, risipitor prin excelență...” și dincolo
de stilul său, peste o anumită pudoare (George Tărnea ne indică
inspiratorul, pe înaintemergătorul Miron Radu Paraschivescu,
după ce ne dă „Primul și ultimul avertisment, foarte serios!”,
interzicând citirea cărții de către mulții incompetenți, între care
nu lipsesc politicienii!), izbutește, pe cont propriu, răspunsul la
tulburătoarea întrebare a lui Holderlin: „la ce bun poeții în vremuri de disperare?” Față de...vremea disperată, de cu un
deceniu și jumătate în urmă, obiect și sugestie al ... petrecaniei
poetului, care s-a ținut de cuvântul, cu ultimul său avertisment,
trebuie să vedem că disperarea s-a adâncit și tonul său de atunci, deși părea prea revoltat, prea coborât în stradă, anticipa
mai răul: corupția generalizată și incompetența hulpavă a lupilor politici.
Dorim să readucem în atenție atitudinea unui poet care și-a
făcut misia și a strigat cu toată disperarea și cu toată forța
atragerii atenției celor mulți, prin limbaj, pentru trezirea sinelui
colectiv, mult prea adormit. Deși au trecut cinsprezece ani, peste „cântecele” cu încifrări lesne de deslușit, provocarea este
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vie pentru că boala s-a agravat. Redactăm acest remember în
ziua în care un prim-ministru, dovedit cu multe hibe, s-a dat
dus din scaun după... serenada, a peste 20.000 de oameni,
despre corupție și cârmuirea statului (după nenorocirea arderii
tinerilor la ... Colectiv!). Evenimentele au fost declanșate, ca în
orice lume cu haos, de scânteia, focul, incendiul..., apoi soluția
pompieristică a venit să-i facă scăpați cu salvatoarele demisii
(din răspunderile pe care nu și le asumă niciodată decidenții,
dovediți incompetenți!) pe cei care pot roade, probabil, ciolanele viitoare...
În „Afiș publicitar” spune pentru un anume club, dovedit
un iad modern: „Dracii și-au făcut potecă/ Între iad și discotecă,/ Ba se-ntrec până și zeii?/ Să dea mâna cu „Digeii”/ Și le
cer, ca o favoare/ Muzica adormitoare... No comment!
„Cântec de la dolce vita” cu morga marii nesimțiri/.../ și
ne prefacem că n-ar fi/ prea multă greață peste zi/.../ chiar
dacă suntem înjosiți/și cenzurați și mătrășiți/.../ când bâlciu-i
mult prea plin de el (se mai abate-un iad-măcel s.n).
„Cântec de susținere” În rest o stare de resemnare/Între
lumină și lumânare./Câteodată se-alege praful/ De toată clica,
de tot taraful,...
„Cântec de mahala națională” Mahalaua verticală/
Trecere cu capu-n nori/ De la stările de boală/ La beția de
culori... și spunem și noi despre năvălirea pe verticală a
barbarilor fără competența valorii, a impostorilor cu diplome și
doctorate, pe bani, ori trucate, pe la tomnatica „universitate”!
„Cântec de reformă” când peste noapte se schimbă era/
se schimbă garda, se rupe gardul/ .../ Te-apucă mila, te-apucă
sila/ Unde-i profitul, unde-i prăsila/ .../ unde-i limanul vieții-n
derivă/ Și împăcarea definitivă? Ai plecat demult George și
încă nu putem da un răspuns!
„Cântec de încurcătură” Poți să umbli zile-ntregi/ Câine
surd de vânătoare/ .../ Că-ntr-o viață tot nu-ncap/ două suflete
cu schimbul... Unii au recunoscut că nu se poate întina sufletul
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vechi, alții după cum ai observat și tu... într-o țara ca un teatru,
în „Cântec de sforari destoinici”.... au învățat repede noul rol
și l-au jucat în circul, sau în carnavalul cu măști schimbătoare,
din patru în patru ani.
„Cântec de entuziasm” Dacă iadul se prea vede,/ Ingerii
nu prea ne-aud/.../ și-o dăm iară după dud... Vina este
întotdeauna la cei dinainte... cărora le mâncăm din zestre și din
plăcinte, făr` a ne mai aduce aminte, deși înțelepciunea
populară ne cere să recunoaștem: „despre cei morți, numai de
bine”!
„Cântec de cenzură pură” Cu zugravii de stări și cu puii
de lele („lele” cu vorbe grele, spuse de lichele, pe multe lovele,
presă de la stânga și dreapta, apoi chiar stânga-mprejur, sperjur,
să ne bage și să ne scoată din minte ceea ce năimitorul minte!)/
.../ Și-i putem acuza de confuze trădări...
„Cântec de pustiu rural” Când țăranii de la țară/ Nici
prin curte nu mai ies./ Darămite să-și mai are/ Vreo idee de
ogor...
„Cântec de umor statistic” Și înveți să te porți cu aleșii
poporului/ Îndeobște născuți fără simțul umorului
„Cântec de repartizare” Proștii mor zgomotos, iar
deștepții discret,/ fraierii-ncearcă să-și ceară din nou ipotetice
drepturi/ Gloanțele trec triumfal și mortal prin încă vreo o mie
de piepturi... Ciudată această...repartizare, din Decembrie
1989, încă nedeslușită în adevărul scenariului ei ultim.
„Cântec de peisaj” Să tot visezi că ți-e mai bine/ Decât se
zice că ți-a fost,/ În jur să bâzâie albine/ Și tu să fluieri, de
prea prost.
„Cântec de sărăcie” Cât mai dăm din coate/ Pentru-un
post în rai./ .../ Bunii și nebunii/ Joacă - același joc,/ Sub
privirea lumii/ Și se-aruncă-n foc.
„Cântec de pronostic” Care-s dracii, care-s sfinții,/ Cines cei cu ștersul minții,/ .../ unde-s cei ce schimbă jocul,/ Care-s
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micii, care-s marii.../ .../ Jocurile sunt făcute/ Și-ntr-o altă
viață, poate,/ O să ai și tu de toate.
„Cântec de expectativă” Cine are de vânzare/ O răbdare
și mai mare/ Decât cea lăsată mie,/ Să înghită în prostie...
„Cântec de propunere indecentă” (i-am zice brodeală
pentru răcoare blondă!) Doamnă blondă, doamnă brună,/
Universul stă s-apună,/ .../ Proaste-ar fi să se implice (și totuși
au făcut-o! s.n)/ .../ Ne-am putea un timp ascunde/ Să
concepem la-ntâmplare,/ Altă lume mult mai mare... /... Și așa
a ajuns la răcoare blonda cea mare, fidela cauzei populare,
dusă-n geanta-i mult prea scumpă din agonisela ocultă.
„Cântec de țap ispășitor” Nici în ruptul capului/ Nu
schimb soarta țapului/ .../ și, din nou și-aduc aminte/ Că eram
un ins cuminte,/ Jupuindu-mă de piele/ Pentru stările rebele.
Analogia cu manipulata Eva și pățania lui Adam, cel dus de nas
de femeia fatală și originară, se potrivește și Elenelor, din Troia
și de pe alte coclauri ale lumii noastre.
„Cântec de suficiență” Binele formal se-mpute/ Arvunit la
câte-un lup/ .../ Ce mi-e iarna, ce mi-e vara/ Pentru mari
scenariști? Și s-au pus temeinic, să se arate că lucrează, în
văzul public, prin spectacolul televizat... Da! Le-a fost
suficient...
„Cântec scolastic” Care-ai fost cu mine frate/ Fă-ți o
cruce, de urât,/ Și cu mâinile curate/ Strânge-mă vârtos de gât.
Trebuie spus că tovarășii-frați nu erau chiar toți duși la
biserică.
„Cântec de pământ pierdut” Și-am o mulțime de pământ/
Ajuns la alții prin te miri/ Ce regrupare-n denumiri,/ După
războiul anulat/ C-o lovitură de palat...
„Cântec de aprobare” Cer aprobare de la Centru/ .../ Să
nu se spună mai pe urmă/ Că eu sunt singur vinovat/ De vidul
propagat prin turmă... Îi spun și eu Politicoiului-Guvernoiului:
Deși ești sigur vinovat/ De vidul propagat prin turmă/ Găsi-vei
țapul adecvat/ Să ștergi cu pielea-i... urmă!
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„Cântec de ieșit în stradă” Din temenele în temenele/ Tot
dăm de dracul și de belele/ .../ Care-i transformă pe toți calicii/
În slugi zeloase sub semnul fricii/ .../ Unde să urle, unde să
tacă-/ Dintr-o pornire foarte ortacă. George!, după o decadă
de ani, la fel de năroadă, azi se mai discută despre mineriadă...
„Cântec de mituire” (unii-i spun... comision, adică furtul
de bon-ton, care-l face pe nemernic :domn!) Din te miri ce
angarale/ Scapă cei ce au parale (trec în față la concurență,
mita se punctează-n evidență!) Stăpâne, Doamne/... banul ne
împarte,/ Tot așa și după moarte...?
„Cântec de conducere” Doamne ce bine-o mai duc/ Cei
care ne-njură și ne conduc/ .../ Și astfel începe o altă eră/ Mai
muzicală și mai lejeră/ Pentru cosașii din revoluții/ Care n-au
șansa altei soluții,/ Ci doar prilejul mistificării,/ Urcând pe
scara sacrificării,/ Care-i tot una cu orice viciu/ Luat din alte
scări de serviciu.
„Cântec de carierism” De pe vremea când argații/ își
luau stăpânii-n furci,/ Te învață renegații/ Cum să urli, cum să
urci,/ .../ Cum să-i lași pe lași s-apună/ Și pe boi să moară-n
jug,/ .../ Cum să-i vinzi pe cei cucernici,/Și să-i cumperi dintrun foc,/ Pe lingăi și pe nemernici,/ Ca să-ți fie frați de joc...
„Cântec de avangardă” (adică după noi, tot noi!)
Bucurați-vă tovarăși,/ Stați de strajă camarazi!/ Roșu e pe buze
iarăși/ Verdele persistă-n brazi/ .../ Dați-o încolo de credință/
Sau culoare la păreri/ Puneți iute de-o ședință,/ Să-l schimbăm
pe mâine-n ieri.
„Cântec de încăierare” ... Cam de-atunci se pare, totuși/
Că pe acest pământ fetid/ Îngerii cultivă lotușii/ Pe când dracii, alt partid.
„Cântec de nedumerire” (balada perpetuului... Escu,
după adio(?) la revedere?) Cum, Doamne, îl smulgi dintre noi/
Pe cel mai puțin vinovat/ Și lași o mulțime de boi/ Să pască-n
imașul privat?...
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„Cântec de frație forțată” („Ferește-mă, Doamne, de
prieteni-Războiul clandestin al blocului sovietic cu România!”
își intitulează Larry Watts o carte despre această „frăție”,
pentru doar perioada 1878-1978/Editura RAO, București,
2011) Noi mereu le ținem parte,/ Ei mereu ne păcălesc,/ n-om
scăpa nici după moarte/ De sindromul muscălesc. ...
„Cântec de-nvârtit morișca” Celor tari nu le prea pasă/
... / se aruncă-n aer munți/ Și-ndemnați de Omul-Câine/ Latrăn piețe cei mărunți... Banii nu au miros! Cianurile? Da!
„Cântec de aranjamente” (și multă grijă părintească...)
Mai pun aleșii noștri dragi/ .../ Că nu-i de nasul celor mulți/ Și
proști, și condamnați să creadă,/ Confortul fiilor oculți,/ ajunși
văcari peste cireadă...
„Cântec de amor cu Miza” Ce putere, ce putoare,/ Că de
când cu Miza aia/ Ne tot cântă cucuvaia,/ Ne tot râde
mamamondul/ Însă garda-și face rondul/ .../ Totuși, Miza se
plătește!
„Cântec de schimbat macazul” Nu e cazul, ba e cazul,/
Să schimbăm și noi macazul/ .../ Mama lui de cap de pește/
Împuțit pe nesimțite/ .../ Cu pretenții fanteziste,/ Cine, cât să
mai reziste?/ .../ Spoliați de simțul critic/ Despre spațiul
mioritic...
„Cântec de propulsare” Frunză groasă de măi dragă/ .../
Frunză deasă de neam prost/ Nu contează cine-ai fost/ .../ N-ai
nici vreme să te miri/ Și dispari sub trandafiri...
„Cântec de format politicieni” (după ... Constantin
Tănase, după Păstorel Teodoreanu și mulți alții?) Mi-e cam
foame, deci exist/ Dechemviri și Nicanori/ Camarade nu fi
trist/ Toți murim cu capu-n nori. ...
„Cântec de ospitalitate” Țara asta, dragii mei/ Stă cu
porțile deschise,/ Să-i hrănească pe mișei/.../ Mama lor de pui
de lele...
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„Cântec de sindicaliști blazați” Parfum suav de
trandafiri/ .../ Un mariaj olimpian/ .../ Trăiască lupta pentru
șpan/ Și depășirile de plan/ .../ Trăiască toate-n mod fictiv!
„Cântec de țară și de belea” Țara mea cândva frumoasă/
.../ Trăgătorilor de sfori/ .../ Peste cele trei culori/ .../ Prea te
ține continentul,/ De mai slabă între țări/ .../ Prea te porți în
voia sorții/ Și te guduri la ciocoi/ .../ Să-ți ofere lanțuri noi.
„Cântec de ofilire” ...Trece binele pe targă/ Trece răul
pe picioare/ .../ Pe la marginile firii/ Se fanează trandafirii.
„Cântec de demolare” Chiar de când, făcând prostia/ A
schimbat pe frac, mistria/ .../ Transformând granitu-n fleașcă/
Să-l înhațe altă gașcă...
„Cântec de râsul curcilor” (sau despre colindul
trubadurilor la Crăcunul românilor, de prin... 1989!) Sunt un
sfânt cu floare-n gură/ Care s-a tâmpit de tot/ Consumând
peste măsură/ Din nectarul patriot.../ Din ambrozia rusească/
Din absintul franțuzesc...
„Cântec de organigramă” Ce e bine pentru tine/ Altuia
îi face rău/ Catedrale și cantine/ Pentru neamul nătărău...
„Cântec de păpuși docile” ...Cade ceața peste proști/
Actualii sunt prea foști,/ .../ Mersul tâmp cu capu-n nori/ Dupăacelași tras de sfori. ...
„Cântec de ademenire” Lăsați-i pe copii să vină/ .../
Unde putoarea e divină/ .../ Vor învăța cu mult mai bine/ .../
Cât oxigen li se cuvine...
„Cântec de parastas” Ce-ați făcut băieți cu trupa/ .../ Și
visăm ca proștii lupte/ Care n-o să aibă loc/ .../ Dându-ne, la
ordin, foc...
„Cântec de asanare morală” Bate toba peste tot/
Excedați de jurăminte/ Îngerii se ling pe bot/ Și acceptă
protocolul/ Și admit că fac prostii/ .../ Nu cumva să-și piardă
rolul/ De castrați cu pirostrii./ Ce palat cu lampioane/și auzul
ascuțit/ Totuși, când ne spui, Ioane,/ Cine dracu ne-a mințit?...
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George, pro forma, niște autorități iscoditoare au început
să-i pună întrebări! Dar cum nu ți-a spus nici ție, sigur nu va
sufla vreo vorbă, dincolo de cele lemnoase și demult uscate.
Tăcerea, știi și tu, este de aur...
„Cântec de gonit cocorii” ...Când vine primăvara, ni se
face/ Un fel de frică, mirosind a proști,/ De parca-am fi
împunși cu mii de ace/ Și iar furăm norocul de sub cloști...
Am rezumat aici doar câteva, din cele 139 de cântece... de
petrecanie, ca un semn de respect pentru spiritul viu al lui
George Țărnea și îndemn să-i citim poezia .
4.11.2015
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Citim...„Până la capăt”, rememorăm,
întrebăm și cităm...
De vorbă cu duhul lui Adrian Păunescu simți nevoia să faci
un dialog simetric. Să nu ai posibilitatea - mai târziu, mai dumerit! - să retractezi gândul viu expus într-o minunare spontană, să faci uitată o întrebare pusă, ori, cel mai adesea, să negi
aprobarea dată, la prima strigare. Formei scrise, expuse prin
2002, la Editura Păunescu, Fundația Iubirea, îi alăturăm, condensat, gândul nostru scris, ca un ecou la un gând, uneori acatist al patriotismului ardent al poetului, cu multe alte ... iubiri.
Adrian Păunescu (A.P): Sunt egoist, nu pot trăi fără patrie!
Eu, cititorul..., Mihai Sporiș (M.S): Dă-mi voie să rezum întrun catren mărturisirea ta:
Patrie, proprietate, intimitate cu păcate
Fără tine, din mine, nu se mai poate
Egoist te desfid, te cânt, te bolesc
Românie nenorocită, nefericită, genială, Te iubesc!
A.P: Ce ne facem că avem „Televiziuni de scandal” care multiplică aberant catastrofele și aprind incendiul social?
M.S: Iartă-mi forma rebusistă, dar nu-mi pot spune în doar patru versuri acordul la cele spuse de tine:
S-can(d)ale în tot locul
S-gând(f)ără și ne pun focul
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Din țâțâni ne scot cu totul
Tele (...fără)-viziuni, stăpâni pe votul.
A.P: Ce crezi despre blestemul împingerii de la spate cu bobârnace drept ... impulsuri? Dar despre zborul anemic?
M.S: Să facem haz de necaz:
Un șut în spate, împuns
Brânci de e! E un impuls!
Cât de zbor?, nu poți să crezi!
Când zbori... de nu te vezi!
Fâlfâie
Pâlpâie
Înnoptarea
iarna... ninsoarea!
A.P: Știi că pe la Craiova, mă întorc toamna, să-mi revăd copilăria?
M.S: Ai uitat că mi-ai spus-o într-un întâi septembrie și apoi ai
și povestit-o într-o carte? Se făcea că prin tine vorbea tatăl tău
și tu te zbenguiai prin orașul cu amintiri:
Tata, în fiu-i tătic prin piața Craiovei
Cată-în toamnă pasul la școală
Revine în chip de copil, om al slovei
Freamăt de clopot, dă-n clocot, răscoală!
A.P: După timpul cu întoarcere ce părere ai despre acel „Timp
fără roată”?
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M.S: Te referi, observ bine, la transgresarea dinspre lucrul la
vedere, cu mișcarea de rostogolire, la lumea care se mișcă subtil ca vântul și ca gândul, barbar spus... societatea cunoașterii.
Dar, atenție! Rotația, în univers, este legea cu toate cele rotunde-roți și... învârteli! Eu ți-o confirm așa:
S-a subtilizat și roata în timpul bolund
În lumea întins virtuală, și ea pe boală,
În zeroul-nimic, unul semeț și rotund,
Acolo-n rotații, ratații fac marea-mpărțeală!
Cum? Dând din coate/ Când se poate/ Oase roade/ În vremi năroade!
A.P: De aici „senzația de prea plin”, acel prea plin negativ?
M.S: Ceva care... umple paharul! Dacă lumea aproapelui este
globul, să vedem paharul cât planeta:
Ne-a inundat preaplinul lumii
Noul potop grohăie porcește
Sof(t)isticată, dulce tortură ni-i mărul
Credința-jandarm, maculat, poruncește!
Apoi, cel ce nu gândește singur
Că-i supus, ori prost grămadă
Execută, nici nu-ntreabă:
Unde-i centrul de comandă?!
A.P: Aici vorbești de supraviețuire?
M.S: Nu! Doar de trăirea vremii într-o continuă nevoie de
adaptare a oamenilor! Dar... și a patriilor lor, la ei acasă. Din
punctul tău de vedere aș zice:
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Peste cei duși
Corbii slujesc în sobor
Mântuirea celor plânși
Și îi ciugulesc cu spor!
Apoi, în Europa kitsch, Domestic = casa din Est, se transformă prin integrare în ha(O)us, care pentru patria noastră rimează cu țuhausul, ca un beci domnesc, pentru balcanismul în
stare pură!
A.P: Asta înseamnă că spre unitate se tinde, fără atingere, ca
spre asimptotă, sau spre perfecțiunea lui Dumnezeu? Sau că, înainte de a atinge o stare, se dă porunca de: la loc comanda!
M.S: La fiecare stăpân nou, depunem jurământul de credință și
ne smerim:
Machiate inchiziții s-au impregnat pe glob
În nebuloasa vrere... cădem, cădem mereu
Un nou imperiu vine în pasu-ne prea rob
Spre ascultări, firește! Dar, altui... dumnezeu!
A.P: Ce facem cu a noastră, părăginită țară?
M.S: O spui tu și eu adaug, aprobându-te:
Furată este această țară
Păianjenii fac pânze pe județe
Baronii, feudali odinioară,
Nu-și mai văd capul de... ospețe!
Și mai adaug acest defect major: Vai de tine, România, când
orgoliu-i mai mare ca mândria!
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A.P: Ce poate însemna un sinucigaș? Vai, eu am auzit țipătul
unuia!
M.S. Ai auzit? Nu ai văzut cumva vreo urmă în spatele... țipătului? Nu ți se pare ciudat că unii sunt sinuciși de istorie, să se
poată ascunde crima și făptuitorul?
Cine-i lașul?
În orașul
Cu taverne și autoritate,
Sinucigașul?
Ori robotul să-l constate?
Pe vinovatul de... moarte!
A.P: Ai ascultat jeluirea, plânsul naiului lui Zamfir?
M.S: Ai dreptate! Pare sacru naiul care ne poate mântui prin artă...
Z-am-fir!
De la „A” la „Z” am fire!
Suflet între semne aceste
Armonii întru zidire
Divine, celeste.
A.P: Ce poți spune despre „Inevitabilul steag dac”?
M.S: Ca și tine, chiar cu versul tău... cad la învoială:
De grija țării mele în ruine
Cu urlet dac, ritmările latine
Mă scol din morți, dreptate să mai fac
Se-aude plâns de lup în steagul dac.
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A.P: îmi vorbeai de România: Grădina Maicii Domnului. Cum
vezi mult pătimita Bucovină?
M.S: Gând la gând, cu tine și cu aceeași credință:
Probabil, Dumnezeu făcea desenele
Și fețele chipurilor să-I semene,
Tabloul cu oameni, cu munți, și sieși colina...
Privindu-Se-n ape, S-a numit... Bucovina!
A.P: Mergeam într-o duminică dimineața, meditând adânc, pe
asfaltul cu găuri negre și pipăiam păcatele...
M.S: Noroc cu porunca zilei de duminică să vedem de toate
făcutele-s bine!
Vântul
Vânătul
Iscodește
As(f)altul
Își face în grabă
Treabă
C-o gaură neagră.
A.P: Nu s-ar observa dacă negrul s-ar albi, s-ar troieni din cer,
și dacă birocrații n-ar măslui în plusuri, marile minusuri!
M.S: Totu-i până la o vreme! Până primăvara, bunăoară, când
toate dau pe-afară, fără greș, chiar și minciuna de sub preș:
În zăpada-Omăt
Omu-i scufundat de tot!
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Dintre oameni se recrutează și birocrații!
Birocrația/ Corupția:
Puterea boului
În cătușa/
Căpușa... cu ușa
Biroului!
A.P: Acum, plecat fiind, ceea ce credeam înainte că voi regreta,
înainte de judecata finală, la speța iubirii de țară e greu de spus
... Rămâne valabilă întotdeauna prima iubire...
M.S: Mi-a plăcut ce-ai spus, prin 2002, în volumul tău „Până la
capăt” și mi-ar părea rău să schimbi depoziția:
C-am să regret și bune și rele
În lacrima și-n smârcul țării mele.
Am să-mi regret, cu deznădejde, frații,
Și cel mai mult voi regreta Carpații...
Dacă o fi și o fi, să vii între noi, cu înviere în trup, îți reamintesc spusa lui Lucian Blaga, cea cu: dați-mi un trup, voi, munților. Cred că știai tu ceva, și te-ai pus bine cu ei!
A.P: Plecăm, unii după alții și în urma noastră vin din ce în ce
mai puțini... Mamele, înainte, primeau darul copilului cu sfințenie și se simțeau împlinite în această mare taină a vieții. Nici
nu se inventaseră maternitățile și-n bătătura caselor coconii înfloreau firesc viața căminelor... Ceva nu mai merge în rostul
românilor...
M.S: Da! Mi-ai spus că țara nu-și mai pro(prea)/duce..., propria
cruce și ca un robot se conduce prin ... telecomandă și nu-și
mai are pudoarea, rușinea, cândva valori divine. În fine:
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Această țară nici nu mai produce
Vin toate haimanalele năuce
După vânzarea cinică de prunci
Maternitățile vor fi spelunci.
A.P: Nu cumva animalul din fiecare, de multe ori haite întregi,
ne scot din țâțâna omenescului și ne sălbăticesc iremediabil?
M.S: Ai încercat o definire a multianimalului ca o întoarcere în
preistoria genetică, fără evoluție... Aș spune-o puțin altfel:
Sunt tot mai stranii câinii pe șosele
Amestec de pisici, iar noaptea doar de iele
Ucigași și trădători pentru arginți
Multianimalu-i cu părinții... s-finți?!
A.P: Am vorbit de Bucovina, de Craiova... Ce părere ai de
mult pătimitul... Ardeal?
M.S: Arde-l-ar Dumnezeu pe contestatarul, care l-ar vedea
afară din țara străbună română și care sugându-i sânul nu are
simțirea, venind de departe, a dacilor și graiului latin altoit.
Ardealul este inimă și prin inimă trec toate iubirile neamului...
Sete îți e să mai cuprinzi Ardealul... meu
Poți demonstra că-l știi, firesc, întregind țara
El e în ea, și eu în Dumnezeu...!
A.P: Ce ne facem cu...„chestiunea țărănească”? Veche de când
lumea...
M.S: Tu ne provoci cu o replică tragică și gândind la ...Veșnicia care s-a născut la sat, demonstrație la Academia Română,
în elogiul filozofului din Lancrăm, observăm aerul tragic al ex97

tincției. Dar așezarea satului într-o logică a citadinului poate îndulci... durerea. Să-ți rezumăm tânguirea:
Am scris despre țăranii cu regrete
Când satul murea pe-ndelete.
Erau zile amare, despărțiri de ogor
Fuga din vatră spre-un incert viitor.
A.P: Ce bine e că ne putem înțelege în limba română!
M.S: Se putea altfel?
Trăind și murind împreună
Pentru limba română
Cu iubirile toate
De la frate, la frate.
A.P: De-a pururea frați?
M.S: În neam fiind și în patria limbă, după spusa lui Nichita
Stănescu, suntem condamnați veșniciei:
Latinitatea altoi? Substrat adevărat!
În pământul dacic, pururi arat
Miracolul vierii... firii române,
Acel Dumnezeu, unic, ce-n Sine rămâne!
A.P: Se băsnește despre toate felurile de egalitate, uneori s-a
vorbit de opiul comunist ca despre o soluție...
M.S: Mă liniștești și-mi dai un exemplu cu... un eveniment, cu
un covrig și cu un președinte, ca un zeu pământean. Eu stau
aici de vorbă cu tine, cel din eternitate. Pe vremea când erai în
costumul de carne, mi-ar fi fost foarte greu să-ți fiu partener de
discuție... Condiția umană, orice ai zice, este oportunistă, fun98

cționează cu grații, cu blazoane, cu, sau fără vize! Așa că nu
suntem în consens cu... dreptul la egalitate:
Egale-s toate
Doar în moarte!
În mărire este domn
Omul... cu blazon.
A.P: Nu ți se pare că jucăm pe partituri strâmbe în țara noastră?
M.S: Câte s(T)ate atâtea obiceiuri! La noi, o spune D. Drăghicescu, prevalează... năravurile, unele fără leac:
Modelul vieții, în această țară
Cu morții-morți, cerând să moară
Cu ratații-n clasa-ntâi primară
Cu milioanele fugiților afară
Încă-o dată, iar și iară
Blestemul, bântuie, omoară!
A.P: Ce ne facem cu cei care se fac preș și complotează împotriva celor firesc rânduite?
M.S: S-a mai spus! Strigoii sunt din neamuri, sunt locuitorii cetății ce trebuie distrusă! Tu le-ai zis „Cămilele de serviciu”!
Pentru... îndoirea verticalei ai nedreptățit niște animale de-o
credință și o putere de sacri-ficiu, remarcabile:
Sunt cocoșați și-acuma pe la înalte porți
Din neamul nost, meru hulpavi strigoi
Parte își fac prin iarmaroc cu hoți
Năravuri vechi, la vremuri noi.
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A.P: S-a tot vorbit despre generațiile de sacrificiu... Cum s-o
împărțit norocu... în lume?
M.S: Se vorbește despre frumoasa... vreme de apoi, despre promisiunea împlinirii, după! Cum și vedem amăgirile celor ce vor
să trăiască raiul aici și ne promit că mâine va fi bine, dacă lor le
facem, acum, binele! Norocul este starea de bine care depinde
de castă, rang social, șansa educației, înzestrarea cu talent,
disponibilitatea pentru muncă și câte alte darururi, scoase din
potență prin angajarea cu rost, evident moral, a voinței. Nu este
hazard, decât prin... hazard! „Generația fără noroc”, cum îi
spui, este urmarea unei generații cu mari păcate, ca ispășire a
unei pedepse dată de zestre la urmași. Dar, să nu dăm aici sentințe:
Se-ntâmplă socoteala zdrobitoare
Și nimeni nu o numără în ring
Lumea bolnavă moare în picioare
Și în mormânt, comun, o și împing.
A.P: Am constatat o Criză de primăvară! Lipsa metalului
pentru pluguri, deși cu ceva timp în urmă prisosea.
M.S: Sunt surprins de ceea ce-mi spui. Ai fost în marele partid,
în marele parlament când s-a schimbat macazul și dezindustrializarea cu ... necazul. Ce pot eu să spun este că va trebui să
o luăm de la capăt, după ce am făcut, la comandă, mormanul de
fier vechi și ne-am apucat de îndeletnicirile de culegători
agricoli, pe la alții. Așa că adaug și eu cântecul de petrecanie,
cum ar fi spus George Țărnea, pentru dezindustrializarea românească.
Fără speranță, fără țel
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S-a renunțat la fontă și oțel
Acum găsești la orice poartă
Urzica! Doar urzica moartă!
A.P: Totuși am constatat că E ordine în țară!
M.S: Ți-am observat constatarea amară pe care ți-o rezum aici:
E foarte multă ordine în țară/ .../ Guvernele de ani și ani,
repară/ .../ Țărani și muncitori nu mai există/ .../ Și-și plâng
dezastrul vieții în batistă...Eu aș răstălmăci cumva, spunând că
E Ordin:
În țară să o ducem prost
Să crească-n nori prețul de cost
Pe acas` să n-avem niciun rost
S-o ținem pururi într-un post!
A.P: Am văzut, de asemenea, că ne mișcăm în jurul cozii și nu
prea dăm înainte...
M.S: Se vede din avion că pământul e rotund și că ne amețesc
politicienii cu utopia-terapia de adormit... copiii neînțărcați.
Cercul vicios e evident și că electoratul e adormit ne-o confirmă imnul național:
Promisă e marea cu sarea
Apoi alții o promit din nou
Utopia cuprinde zarea
Mintea docilului bou.
A.P: Îți propun definiția punctului: Suntem, vai,/ o țară mică/
Pe care n-o nimerește/ nici glonțul
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M.S: Dulce ca mierea e glonțul patriei... De diabet se salvează
dacă se ratează ținta, dar nici viață dulce nu aduce... Să nu
rămân dator îți propun o definiție pentru virgulă:
I-am pus punctului sedilă
Să încetinim elanul
Nu-i piedică inutilă
Dacă ea respectă... planul
A.P: pe răposat îl punem pe năsălie iar Țara pe traverse: O,
țara mea, zidită-ntre traverse/.../Te umilesc poreclele inver-se/
.../ Ești veșnic nerentabilă în toate/ .../ Ai libertate îți dorești
dreptate.
M.S: Aș completa ceva din pricina pentru care s-a mai făcut o
dată răstignirea țării:
Imperii te-au brăzdat de-a lungul și de-a latul
Porunca îți venea de la...prea nalte porți
Daco-roman îți este portul, s(t)atul
Rromilor stigmatul... li-l cam porți!
A.P: Le-am lăsat un testament urmașilor, gândindu-mă la un
recurent viitor doi. Te rog să-l deschizi la sorocul întrebării,
când poate fi ascultată, acceptată și să-i dai o... recitire!
M.S: Porunca nu se discută! Pentru siguranță fac aici un nod la
batistă:
Urmașii mei în stare pură
Vă las când plec, iar în natură
Conștiința mea de tată și strămoș
Taină, în română, și nepoți frumoși.
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A.P: Am fost într-o seară în piața mare a orașului și luminile
împodobeau un brad uriaș. Era și primarul acolo și părea, el
însuși, Moș Crăciun...
M.S Era într-un Crăciun prin 2001 și îți adusesei aminte de cel
din 1989. Ți se păruse totul un mare lampadar-candelă... Da!
Un Irod, înnoit de vremuri, vărsase sângele tânăr și sacrificase... țapul ispășitor, bomboană pe coliva unui eveniment controversat. Eu adaug doar... afacerea noilor, pe seama prilejului:
Aici, în Piața Mare cu brad și cu primar
Crăciun, Revelion, verde-amar
E zarva-larva-n lampadar, la unison
Amar, otravă, gălăgie și... comision.
A.P: Ai sesizat bine! De altfel de ziua țării, prin 2002, anul următor, m-am rostit, din nou despre... Minciuna de Crăciun.
Spuneam atunci, pe scurt acum, desigur: Sunt multe lucruri care nu se spun/.../ Să fug de mine însumi în afară/.../ Se pregătește țara de Crăciun/.../ Să minți, cu Sfânta Naștere, o țară!
M.S: Aș adapta un pic vorba ta:
Sunt multe lucruri care nu se spun
Să fugi de tine însuți ca din țară
Când n-ai acasă de Crăciun
Copiii, colindând pe alții-afară!
A.P: Să nu plângi în toate zilele ca un orfan de cele mai dragi
ție?
M.S: Da! Aici ai găsit formula cu simbolistica Tricolorului.
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...Tricolorul izbucnise-n plâns
Plânsul cu-al țării se unea
Poporul cu plânsu-i supus
Și lumea întreagă... plângea.
A.P: Te-au cuprins vreodată Senzații de intimitate... majoră? Te
întreb pentru că într-un întâi decembrie am avut această senzație. Un amestec de mândrie și de tristețe...
M.S: Da! Te gândeai la marea izbândă a unității din 1918 și observai un prezent în ușoară derută, ca să o spun mai blând.
Destinul României reparat
Țară din imperii-afară.
Pustiu de vlaga ce-a plecat
Peron trist, pustie gară.
A.P: Măcar de-a nu ne risipi țara, cu atâtea bejenii! Crezi că
sunt soluții la... disoluții? Că există un liant miraculos?
M.S: Ai dat singur soluția, ca o parolă a regăsirii de sine:
Zicând Eminescu! Ne amintești și... Doina, alături de alte
curgeri emblematice prin firea românilor:
Pe Mureș, pe Olt, pe Prut și pe Jiu
Zicând Eminescu pe noi ne numim
Istoria, geografia, mutate-n cod viu
Firea și rostul trăirii... să fim!
A.P: De ce mă întorc acum atât de des în copilărie? De ce-mi
revin atât de des imaginile acelea ale începutului?
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M.S: Într-un fel, mă provoci la un răspuns pe care-l cunoști. Ai
și dat o cronică a unui... fenomen, după cum ai văzut tu copilăria:
Copilăria mea fenomenală
Către aceeași ponosită școală
În zilele culesului de vie și de poame
Mi-ai dat o viață, să Te caut, Doamne!
A.P: Basarabia mă doare încă, o simt rană adâncă. Pentru ea, ca
o poruncă, să ne rugăm...
M.S: Nimic nou pe ... frontul de est! Unde-i front este și luptă.
Între pro-vest și pro-est, lupta-i cu sânge, cu vorbe, cu protest:
Ba sar abia, când cu noi, când pe la ruși
Multe griji și suferinț`- amară
Să vie acasă, pe-ale țări uși
Cât de tărziu, chiar mai spre seară!
După cele spuse aici n-am cum să nu mă rog, cu tine, să le dea
Dumnezeu gândul cel bun fraților noștri basarabeni, să vină...
acasă!
A.P: La vorba noastră de taină, din afara timpului curgător, totuși peste un pârleaz al stărilor noastre, ar fi cazul să ne împărtășim cu un vin ipotetic... Ce părere ai?
M.S: Am vorbit mai înainte de Basarabia. Mi-ai dat o idee...
Cred că în cramele ei subterane există vin de împărtășanie și de
transfuzii dumnezeiești, pentru tot neamul nostru de acasă și de
departe, dar și pentru parastasul tuturor celor plecați pe co105

claurii lumii, apoi, să aibă parte și duhurile de dincolo de pârleazul dintre acum și timpul fără cronometru:
De dorul strugurelui tresare
Îi este dor de-o gură secetoasă
Se varsă brusc, ieșind la drumul mare
Împărtășania cu... El, vinul de masă!
A.P: Între înăuntru și afară, că vorbeai de a fi, sau a nu fi, precum dilematicul Shakespeare se pune uneori câte-o lumânare...
Ce vrea să însemne? Lumina din ceara florilor care nu mai
sunt?, ori topirea aurului, în eterul fără formă?
M.S: I-ai spus Revanșa de ceară! Cred că printr-o metaforă
poți spune mai ușor decât să perorezi savant cu explicații greu
digerabile:
E-așa urâtă lumea și murdară
Părinții și copiii se omoară
Albinele țin lumânările mai vii
Și flăcări ard pentru-a mai fi.
A.P: Dar oamenii nu pot fi chiar ei înșiși intermediari?
M.S: Ba da! Dar mai încurcă lucrurile câte un popa prostul,
mai mult funcționar de instituție publică, decât purtător de har
și misiune divină:
Ce e în Rai, musai!, să fie și aici!
Ca Dumnezeu în cer și-un popă chici,
Unul cu chip de-al nostru, mult iubit
Cel-lalt cu mască, un... închipuit!
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Ce mai tura vura! Chiciura... chici!, ura!/ Care-mpodobește natura/ imatura!
A.P: Între atâtea minciuni, prefăcătorii, nepriceperi, falsuri și
măsluiri, nu crezi că ar fi nevoie de-un detector de minciuni?
M.S: N-ai cum să știi tu! Societatea românescă încearcă să-și
facă, autentic în anii din urmă: Detectorul de minciuni, dar are
ceva de lucru cu materia primă din care să și-l facă. S-au dat la
iveală, chiar și cei chemați să fie drepți... foarte strâmbi. Detectorul de... adevărul omenește posibil este realizabil. Detectorul absolut ține doar de perfecțiunea Lui Dumnezeu!
De-atâta noapte ni se face dor de-o amiază
Adevărul a devenit un pericol, minciuna-i vitează
Dictator ireductibil asupra acestei paragini,
Fățărnicia cu mască tronează, fals, în imagini.
A.P: Care este deosebirea între noi? Care poate fi bariera?
M.S: Eu te pot căuta, în duhul tău existent și pus la dispoziție,
tu doar poți spera să nu fii uitat. Da! Există bariera uitării, dar
și șansa pomenirii, dacă ți-ai lăsat un nume bun, o faptă bună...
În ce te privește să n-ai temeri. În cenaclul meu virtual ești
invitat permanent:
Uitare, amară uitare
Ca-n marea distilare
A fructului din floare
În marea livadă... numele moare
Înainte de-o nouă-nflorire
Fără sorbire și ... pomenire!
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A.P: Fără să vrem numărăm vârsta, facem istorii și coborâm în
poveste, apoi în legenda cu mituri, să ne jucăm de-a nemurirea
în rituri... Mă simt, cu tine aici, ca un Crăciun din ce în ce mai
puțin convingător. Nu-i un semn că lumea nu se mai copilărește și că este prea bătrână?
M.S: Ai dreptate! Te privesc ca printr-o oglindă și-n sfătoșenia
ta îmi pari un Crăciun, uneori tandru, de mult ori revoltat.
Vreau să-ți mulțumesc că ai stat de vorbă cu mine, ca într-un
cenaclu virtual. Înainte de încheiere, mă voi ține de promisiune
și te voi mai chema, pe numele tău, Adrian Păunescu, să nu te
ascunzi în tihna uitării:
Acum, când anii tot mai mulți i-adun
Copiii care-am fost au expirat
În noaptea minunată de Crăciun
Reci sunt hornurile din sat.
Moș Crăciun se stinse în oglindă
Sub cer tăcut, ecoul de colindă.
În cenaclul virtual, Mihai Sporiș a stat de vorbă cu duhul lui
Adrian Păunescu.
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Catrene inspirate de
Maria Mona Vâlceanu
Bachert sau Albumul fără nume (Editura Zodia Fecioarei,
Pitești, 2014) m-a prins în mreje și am încercat, cunoscând numele autoarei, să aflu ce respiră prin poezie... albumul. Multă
culoare albastră, de Număuita, cerință evidentă în dedicația
pentru, Maria Ilinca, nepoata. Apoi pastelul cu anotimpuri de
toate culorile. Prefațatorul, Valeriu Pantazi, deconspiră dragostea de culoare, amintindu-ne de întâlnirea cu poeta într-o galerie de artă, în vremea mai tinereților. Peste vreme, observă tonul grav, înclinarea spre melopee și romanțarea unui sentiment
al nostalgiei. Observă printr-un citat relevant înseninarea acelui
albastru, născut la orele mici ale dimineții. Ceea ce m-a luat de
mână din albumul fără nume a fost tema iubirii în manifestarea
ei diversă. Atunci mi-am spus că merită să intru într-un dialog
virtual cu poemul expus. Să-mi spun, în vorbe puține, ce-am
înțeles, ori să reformulez un posibil sens, să comentez spusa,
interpelând poeta. Adică să catrenez câteva poeme...
Catrenăm, catrene/ ca tren cu patru vagoane/ pline cu
vocale solemne/ și niște consoane... Acrostihului pentru Iaia îi
dedicăm poetei un altul, Prezicătoarea:
Mi-a scris ce-a prezis, bunăoară
O clipă cu valuri, strălucind primăvară
Noapte-albastră în taina balans
Apoi cifrele magice-n vals.
Pe Râul Doamnei se află și Nucșoara Doamnei Maria Mona
Vâlceanu. Îi dedicăm catrenul:
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Doamna și... râul:
Sclipiri de nea cu blană albă
Mielul fătat învață mersul
Pe Râul Doamnei Mona-n salbă
Trăind aievea potrivește versul.
Cântecul Evei către Adam s-ar arăta, ca o Cântare a
cântărilor, pe care îndrăznim să o numim
Eva încântă pe Adam:
De n-ai fi tu nu te-aș vibra în coasta-ți ruptă
Viață n-aș fi-n pământ și starea-ne de luptă
Inel, soare fluid, și noapte-o plină luna
Ochii-ne-n ochi și brațele cununa.
Rugămintea Anei lui Manole... ar deveni
Ruga Anei:
Din închidere-cuprindere
De-mi iei zborul-dorul
Dă-mi din lacrimi-patimi
Susurul-suspin:izvorul.
Despre Laed aș comenta
Ruginesc:
Tristețea, dragostea ca frunze de-aramă în vânt
O vreme parfumuri și floare de crin
În palmele două aspru veșmânt
În ochii cu visul, trec anii ce vin.
Mi-e Doamne gând, nouă ne sugerează...
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Apoi Duhul:
Mai ales acum
Pe drum
Frunze moarte
În zbor toate.
O Autumnală și încă una în rezumat:
Potop de frunze, pastel
și păsări în V-uri ce pier
Cora-i zăvorâtă-n castel
Petrece, visând a prier.
Pentru Popas și Noapte de vară la Nesebar, un nou catren în
dar:
La Nesebar am zăbovit de-un noptat
Pe-aici trecuse călare un trac
și am visat pe sub smochini albaștrii
Isolde, tristuind... pe sub aștrii.
De Mirare... Mă mir:
Mult mă miră
Fiorul de zefir
Cum se topește fir
și apoi... inspiră!
Cântec, ne bântuie...
Clipele:
Tic-tac...
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Fior interior
Fâlf!, fâlf!
Noaptea-n fereastră.
Dorința, ne-a amintit de Eminescu și Hemingway:
Poetul nostru cu singuru-i dor
Eternitate marină, în liniște zenitul
Hemingway, ilustru scriitor
Își va fi scris singur sfârșitul.
Plouă?, Plouă mănos!
Plouă gându-mi de tine
Plouă mănos a-nsoțire
Apoi de mână ochii-ne lumină
Vor ploua fecund peste fire.
Trecere...? fără petrecere!
Am numărat cast, anii
n-am rostit vorba de rut
treceam în zbor precum zăganii
păcat! Mare păcat, fără sărut!
Baudelairiană, cu discreție
Tinerețea amețea ușoară
În cântecul sălbatic de vioară
Atâtea toate nu s-au scris
Poeții le vor lua... din vis.
Muntele vrăjit, amintindu-ne de poezia lui Lucian Blaga, ne-a
dus cu gândul la Poarta Raiului și Valea Frumoasei, pe unde
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au trecut marii Greuceni: Ionel Pop, Mihai Sadoveanu, Dorin
Pavel și amintitul filosof:
Trecea prin Poarta Raiului, sub Șurianu
Pe la Oașa cu valea-i frumoasă
Să fure soare și lună Greuceanu
Prigoana, în vrajă, părea acasă!
Ultimul chip... anunță un altul:
Petale-n corole zâmbitoare
Albinele nuntesc grădina
și în tăcerea creatoare
Chipului vechi un alt apare.
Locuit de un înger... cu două aripe:
Căzut din cer un înger îmi pune
Pe umărul drept aripa de lumină
Umbrire pe stângul, noptare-minune
Rotește vremea și lumea-mi senină.
Scrisoare primind, datorăm un răspuns:
Când timpul va cădea ninsoare
Cuvinte-fulgi s-or așeza scrisoare
Să ningă bune vești, fiorul
Să țină vie, dragostea și dorul.
Binecuvântare, ... amintindu-ne de Ana:
Rostim cu iubire sfinte-cuvinte
Tăcerea adâncă de tihnă
Inima Anei bate cuminte
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Ascunsă-n sămânță: hodină!
Sarea pământului... sarea vieții:
Te-am crezut, că suntem sare
Pe pământ, topiți în mare...
Nu vom crede-o niciodată,
Că lumea s-ar sfârși vreodată!
Sălbatica înserare...
Pădure de stele ochii fiarelor clipesc
Umbre cu solzi își târă-nserarea
Ceață-n priviri noptarea n-o-mpaci
Pierdut e inelul de aur, printre copaci.
E timpul... fără rime
Clipe tăcute
Poeme-inimi
Roșu nisip
Dune de lume.
Estivală ... când ne căutam prin flori perechea:
În tăcerea de lumină
Margaretelor le număr petalele.
Dintre stamine, din corola de lună
El ?Seamănă cu Soarele!
Așteptare ... să vină zburătorul!
Între-ne
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Golul
Deasupra-ne
Dorul.
Dor..., pentru noi Dorință:
Să ne dansăm gândurile
Să ne cântăm atingerile
Iar în cerurile-albastre
Zbura-vor inimile noastre!
Încheiem cu Nostalgie în albastrul, ca o obsesie a limpezirilor
și a serenității:
Nu mă mir că noaptea e albastră
În gând lumina din fereastra noastră
Păstrează agonia unor clipe rare
Parfumul și castani-n floare.
Thalassa... dinspre marea albastră, tânjind limanuri:
Iubesc în tăcerea albastră
și chiui, revărsând prea-plinul
inimi umplute de sărutările noastre
tăceau cu tăcere... marinul.
Starea... de bine:
Iubirea tace
și pianul îmi picură
prea aproape
luminile tale.
Uimire... de mereu albastru:
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Ce seară albastră! uimit sunt, uimit
Spunem povești sub aspre zăvoare
Ce seară în locul acesta sfințit
Albastră-i și taina! și... mare.
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Răgaz „La hanul dintre clipe”
De „La hanul dintre clipe”, amintindu-ne de-o Ancuța, de
prin părțile Moldovei cu Râmnicul Sărat, care l-a servit, sigur,
pe Vasile Ponea, autorul vine încărcat cu cele agonisite (găsite
în sinele strângător și lucrător) în răstimpurile cugetărilor...
dintre. Vine în acasă-carte cu poemele, clipe umplute și pseudo-poemele într-o cumpănire a desagilor. Pe cele cu tot dreptul
le-a pus în față, ca într-un naos în fața altarului unei biserici cuprinzătoare, iar pe cele pseudo și împărțite în vreo șase căprării,
le-a așezat în pronaos să mai poată sta de vorbă cu oamenii și
în timpul slujbelor, precum în marile săli cu prezidii cu oamenii adunați în ultimile rânduri, să poată participa cu libertatea
lor clevetitoare, vie și departe de cerberii canoanelor.
Am intrat cu răgaz în „biserica” zidită de Vasile Ponea la editura RAFET, Râmnicu Sărat, 2014, abia anul acesta (2016) și
m-am așezat la slujbă în fața altarului - sigur, în chiar H-anul
scos din timpul curgător! - și am ascultat predica poemelor, sențelege, în deplină tăcere. În poeme fiind artă, fusesem atenționat de la intrare, prin spusele lui Constantin Brâncuși: „În
artă trebuie să cre(e)zi ca un Dumnezeu...!”. Am revenit, în alt
răgaz, păcătuind prin încălcarea smereniei, între cei ce nu ascultau tăcuți și comentau cele auzite, ba chiar cârteau și le luau
în răspăr. Antrenat de povestea vorbelor iată-ne!, discutând
despre... cele morale, socio-politice, filosofice, ironice, diverse
alte lucruri, ba chiar și despre cele religioase. Toate, ca pe strada cu lume multă, diversă, plină de poeți, eseiști, oameni de
știință, cu atributul oamenilor obișnuiți, gânditori de când se
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știu: filozofi dinspre moșii și părinții de la țară, că despre cele
politice, toți aveam carte de alegători, ori identitatea cetățeanului cu ... toate drepturile. Toți cu vorbele la ei și dispuși să te
și asculte, când nu vorbeau de-odată, ori nu își strigau mai
mereu acordul, cu cel văzut cocoțat, dar de la care nu auzeau
decât balansul mâinii, cel mai adesea pe deasupra capetelor lor.
Trebuie să recunoaștem aici că ne atenționase un antropolog că recepționăm informația diferit (semnificația cuvintelor,
cu încărcătura lor specială, este cu adevărul intuit prin revelație, ori prin determinarea științei!), cu cele două emisfere ale
cutiuței noastre de deasupra cerului... gurii. În fața cuvintelor
lui Vasile Ponea, din cele două puncte de vedere și ascultare, lam găsit pe autor bivalent, funcționând ceas, cu ambele părți
(adevărul fiind tomografiat în ... carte!). Am văzut omul cartezian cu logica și translogica, la el, dar și revelația și pornirea
poetică să intre imnic, prin poezie, în relație cu Cel de prea sus,
de dincolo, sigur cu toată credința. Din între clipele h-anului,
că doar ieșind din timp poți sta de vorbă cu Dumnezeu, s-a
pogorât mănos metaforă, stil. Ceea ce pică (nu știm cum!) din
cerul relației personale este stil propriu, parcă o spunea și un anume... Buffon.
După petrecerea, răgaz după răgaz, ne-am dumirit asupra
cuvintelor cheie ca o simultaneitate de stări, sub același cer și
dintru același han-biserică/ acasă, ale poetului credincios și cu
minte: Dumnezeu, Rege, Serv. Apoi, cum și de ce se întâmplă
(fără a fi robii hazardului, totuși!) faptul – acestei cărți constatată frumoasă și premiată și de alții (interesul nostru special a
venit din bucuria de-a sta de taină cu ea, descoperind-o frumoasă și seducătoare!), apărută la Râmnicu Sărat, primită în dar la
Târgu Jiu și asaltată în răgazuri în Râmnicu Vâlcea, de lângă
Vel Ocna? Iată întrebarea la care vrem să răspundem, intrând
într-un dialog cu spiritul autorului.
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În fața altarului, poeme, ca niște imnuri aduse lui Dumnezeu, au coborât din poet. Ascultându-le, ne-a vibrat în emisfera
de aceeași parte un ecou, ca o rugăciune personală, să se ridice
prin candelabrul, cer înstelat permanent, la Pantocratorul cu icoana Lui de sus, închipuindu-L tot artistic. Și am început să
recit, în gând și să mai și cuget, simțind nevoia de-a mă arăta
prin aproapele.
În tăcere, poate ațipit și el, ne vibrează neuronul de serviciu: „Tăcere-i afară/ clocot în cuptor/ liniște-n lăuntru/ furtunăn izvor...”.
Pagină albă, pare un câmp potențial în care sunt prezente
doar intențiile: „pagina albă așteaptă/ urmele/dârele/ să o zgărie
circumvoluțiunile”. Aropos de bilele cu emisferele, și ele responsabile, gata să ne (a)-muze, adică pe cont propriu, ori să ne
inspire vorbe de zidire și atunci apare... Delir minune și s-ar
spune: „simt/ devin/ divin/ pe cale” pentru ca să fiu: Fiu... „să
fiu demn/ rostire-poem/ uniune-minune...”.
Foamei de forme?... conforme? „Scriem cu inima ruga-poem/ urmând, nebănuit îndemn!”.
Îndemnul ce izvorește din poet: „se iscă/ ghesul mă mișcă/
cele din mine/ spun rugăciune/ anateme/ după teme/... poeme
!”. Poemului care dă titlul cărții îi spunem următoarele: „La hanul de trecere/ inel de argint, semnele/ între cer și pământ/ ospătăm cu poemele...” apoi în fenomenul fizic al topirii timpului
material, să putem fi între două topiri succesive, vom număra
clipele, reflectând despre ele: „Timp, după timp/unul după alta/
cercul e roata/ turtită elipsa/ în timpul cu lipsa/ mai mereu,
soarta!”;
Cum vom trăi? Într-o războire permanentă, adică aceea cu
noi înșine și cu potrivnicii de dincolo de noi: „Când n-a fost
război în lume?/ întrebarea se va pune/ între rele și mai bune/
ce poeme se vor spune? Pare a fi răspunsul unui iubitor de poezie și aici, iată!, autorul nostru făptuiește răspunsul: „poemele
ne dau totuși un răsărit” și ne demonstrează de ce. El spune:
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„cântul din poeme este din flăcări/și aprinde din mine simțurile
toate...”, apoi în oglindă te poți arăta supremă spovedanie. Materia, cuvintele, cuante de energie au în sine întrebarea. Pare evident!: „...și Dumnezeu era Cuvântul...” conjugat fiind cu...„
a-L vedea pe Dumnezeu nu este cu putință oamenilor!”Apoi
vestul-occident, cu ceața și valurile lui succesive, are aceea opacitate în care nici poetic nu este ușoară... integrarea.
Tema țăranului-filosof. Țăranul emblemă, șezând cu capul
între mâini, nu doar prin clipele Hamangiei, ori pe banca lui
Moromete, pare a socoti cum s-o scoată la cap cu „foncierea”,
dar se arată și în zăbava de gând a căutătorului, Constantin
Brâncuși, după semnul timpului măsurabil cu cele grele și ușoare, de dincoace și mai ales de dincolo. Este o temă de cumpănă cu dilemă, rezolvabilă chibzuit și în deplină așezare. Gândirea are operații logice. Ea alege, nu la întâmplare, ci pe baze
referențiale consacrate. Limba Română este, în sine, un tezaur
de reguli. Adevărată comoară are în tezaurul de proverbe și zicători la care gândul căutător își poate afla calea, ca într-un motor de inferențiere, din inteligența artificială, al nanotehnologiilor. Iar când vorbim de simboluri, de artă în general, aflăm
pe lângă cele carteziene și harul înculcat într-o față nevăzută a
celor subtile. Să chemăm, cu rugăminți cele ascunse la ... bară!
Doar atunci ... când se va schimba lumea, cu întoarcerea apelor
la izvoare și esența erupțiilor va fi alta se spune că vor apune
dorurile. Posibil! Credem în sugestia simbolului: „când se vor
schimba polii pământului, ca o întoarcere a clepsidrei, greul va
inunda cerul, și acesta se va topi, înnoire lumii...”.
Intersecții, ne sugerează catrenul: „Drumuri vin și se înnoadă/ spițe roții cu obadă/ apoi raze pleacă toate/ sânge, inima le
bate!”.
Cu gândul nădușit de rouă: ca un fapt al gândirii în tăcerea
nopții, avem împărțirea timpului între cele statice și neostoirea
fizică... , stările fapt, ale țăranului-filosof.
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Umeri de țăran. Spunem și noi: „Greul țării/ sudorile mării/
le duc ei/ Greucenii/ țăranii.../ de când... anii!”
Țăranii. Adăugăm o definiție: „Sarea pământului/lut cu smalțul
focului/în bătaia...vântului/doar în paza sfântului/ sunt și apa
timpului...!”
De după gând, ca după un nor plângând, în spulberarea nisipului clepsidrei sparte ... o posibilă: Stare 1: „stare de după
gând/ revărsăm plângând,/ cenușa!”, apoi, La judecata luminii,
supraviețuitoare cuget... să mai fiu: „Exist după:rețetă/ cuget cu
ochiul închis/e altfel lumea în vis/ Nestrăbătută până la cap,
vreodată!”.
Cântec. „De-a cântul - plânsul/ cu albul:negru/ se-ncură
mânzul (insul)/ neștiind ce-l așteaptă...”
Apoi ne apare tema politico-socialului, cu năduf, ca un protest viguros față de fardurile ademenitoarei democrații, de când
aceasta a devenit un fel de idiotocrație. Lumea a întors clepsidra, s-a pus cu fundul în sus, ca o cutie a Pandorei răsturnată,
din care au emigrat (că tot este un fenomen pe scenă, acum!)
laolaltă toate, spre pierdere/cu pierdere, în mulțimea din ceață.
De sub acoperișurile prea înalte ale lumii să remarcăm Caracteristicile esențiale. Se face trimitere la creștinismul-cosmic,
blagian; la epopeea exponențială, Miorița; la porțile, mesele
(trecere și statornicie!), lada de zestre (ștafetă între substraturi
și orizontul cotidian, cu proiecție planificată, testamentar, viitorului. Un fel de „să-ne curgă fântâna, între trecut și viitor!”) .
Aici se întrevede patriotismul asumat, când spune: „... țara să
o păstrăm/ chiar de va fi pe aici urgie/ din veci în veci, sfântă
moșie...”. Atitudinea devine vehementă când, De prea multe
ori: „Neobarbarii de azi compromit totul, chiar și ignoranța/
ipocrizia civilizată e fără orizont/ lipsa de scrupule a devenit
virtute/ morala e bună de predici-/ ținute de niște brute, așa zis
sincere...”.
Din poeme... răsare și soarele cu revărsarea lui proaspătă,
luminoasă: Dimineața, Adolescența, Patria, Enumerări, Înnop121

tarea (cu miliarde de sori!), Statornicii, Toamnă, Un gând mă
șerpuiește... Pro domo sua va dăinui poetul, întru, și pentru
breasla sa: Nu istoviți cuvintele, Scadența, La cumpănă. Apare
și nostalgia, alături de dedicații ale respectului: Cum cerbii, Îmi
amintesc, Icoana tinereții, Socrate-in extenso, Cu pioșenie (lui
Constantin Noica!), La țărm, Rămâi unde ești, Poveste de
iarnă, Reculegere, Eroii odihnesc în altar, În sat, Melancolie,
Nostalgie, Părere de rău, Nu demult („a fost odată un cioplitor...” lui Constantin Brâncuși!). Introspecție și raportare la
Creator, la societatea în care oamenii investesc mândria ierarhiilor. Și aici găsim un puseu - să nu exagerăm cu... vulcanii!de năduf, în... Pamflet, unde fixează... zorile unei prăbușiri;
Traducere fidelă cu... pioase minciuni; Pastel cotidian cu...
circuri politice, scleroza valorilor, viitor incert... Vârsta cu apăsări se arată, Cu sufletele-n față, cu speranța că Moartea înflorește, „murind de moarte bună” și în Iarna, de seară „timpul seașterne sub straturi de nea”...
Apoi, după ascultare poemelor din naos, mai multe decât cele amintite, am privit înapoi, spre drumul fără întoarcere, și am
împietrit de grozăviile lumii. Ne-am amintit, instantaneu, ceea
ce credeam cândva, iluzionându-ne, la marginea unei taine zăvorâte și amânate. Între clipe fiind, totul se întinsese punte între
cele ce au fost și cele de dincolo, mereu, mereu așteptându-ne...
II
Revenim în... pronaosul cărții, acolo unde se mai pune de
vorbe și lumea chiar este convinsă că le știe pe toate, rostindule sentențios, prețuindu-le! ( De la lume adunate și iară la lume
date! Este misia celor ce umblă cu povestea vorbelor!). Stăm
aici la taifas despre toate cele, spuneam undeva, puse pe
căprării.
Morale. Formulele paremiologice folosite, definesc, constată, pun în gardă, ba se pot lua drept leacuri ca norme de con122

duită, uneori pot fi o terapie prin zâmbet. Mai mereu însă, o
gimnastică a spiritului într-o lume cu prea multe lucruri banalizate crează confortul unei stări de bine. Unele spuse vin de
departe și au împrumutat doar hainele noi, altele se pliază pe
înnoirea de-afară care ține pasul cu tehnologiile, nu știm cu
adevărat dacă de vârf, având în vedere posibila întoarcere a
clepsidrei. Să intrăm dară în vorbă cu vorbele, autorului. El
spune că ne lăsăm ușor corupți, fiind păcăliți de convingerile
conducătorilor! Credem că în ajutor vine prejudecata: că orice
șef ne-ar putea fi un tată bun. Paternalismul dus la extrem și
ideea răstălmăcită a ... bunului păstor! Țara se descurcă fără
oricare dintre noi! Evident! „Țara este sânul, iar noi sugarii,
invers nu se poate!” Mediocritatea? Este în mare cantitate, și
din această cauză ne apasă greu! Vei fi fericit...! O spunea Socrate în formula-i consacrată și completă: Caută-te pre tine însuți și vei fi! Noi concluzionăm că starea de fericire poate fi atunci când căutându-te, te-ai găsit. Învățul tăcerii? „Tăcerea-i
de aur, dar muțenia este un cusur”. Prietenul adevărat, cel din
umbră? Un amendament! Pentru certitudine, umbra să fie a
noastră! Peste măsură nu-i de bine. De acord! „Prea plinul dă
întotdeauna peste”. Puține n-ar ajunge la prea mulți..., dar noroc cu faptul că nu toți dorim același lucru. De gustibus!
Filosofice. În discuția despre filosofie mi-am amintit de
Trans-Ponea, dintr-o meditație mai veche și chiar ne gândeam
cum ne trans-poartă (poartă către dincolo!) în concepte. Iată câteva formule: să-i dai timpului timp, să înțelegi tăcerea înțelepciunii, dezgolirea golului (vidare absolută!). În afară de logică este... trans-logică. Sunt prea bătrân ca să mai îmbătrânesc/ vorbirea prin tăcere/ ieșirea din noi înșine/ adevărul care
se relativizează/ în însingurare nu suntem singuri/ dincolo de
dincolo, tot El este. Găsește în simbolul matematic materia primă a unui limbaj abstract și o altă determinare a adevărului.
Pentru „Omul și fracțiile ordinare”, vorbind despre quintesența
sinelui-grăunte de divinitate proprie adăugăm și noi un catren:
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„Fracțiile sunt ordinare/Dar avem trans-luminare/Matematica?
Să se știe!/E-O-Ntreagă filosofie!”
Socio-politice. Suntem puși repede în gardă: „unde-i putere
nu-i morală!”, „omul modern este un faliment ideologic și moral/ să-l așteptăm pe cel trans-modern?”. Am zis să facem și noi
puțin haz de necaz, plecând de la cele spuse de autor.
Nu sunt stăpâni pe limbă! Contrazicere: „în loc de cap au un
cartof/ și... sigur!, limba la pantof”. Politicienii, fără memorie
mint în continuare: „repetând minciuna/ Mai sunt oameni care
simt furtuna/ Dau bir cu fugiții/ au simțul exersat/ în rând cu
pricosiții:/ Băieți deștepți..., tot din furat!”. Resursele ne-ar fi
creat granițe... Nicio grijă! „Vor fi desfințate într-o noapte/ să
treacă bunurile toate/ cu româno-bulgarii fi-va o problemă/ cicam avea nu-ș ce eczemă!” De s-ar pune taxa pe minte (și minciună!) autorul îi plânge pe politicieni. Nu este cazul!: „După
multa-le minciună/ vor încasa, în euro, arvună/ plățile-n avans
sunt date/ mintea n-are greutate/ când vezi imbecili pe ștate!”
În legătură cu latura juridică? Chestia cu Măria și... pălăria!
„Latura cu căciulă/ e-ndeobște-o lătură/ dup-o așa-nrobare/ să
n-avem nicio așteptare!” Soldații noștri, mercenari: „Soldatul
își ia solda/ nu știe culege holda/ seceră cu foc prin alte... stane/
a uitat de bărăgane!” Dacă s-ar împărți, după merite s-ar face
economie de resurse. Sigur! „Stau unii ca la teatru/ unul muncește cât patru/ ce-i ce stau n-au nicio vină/ au avans și chiar
chenzină!” Monștrii mass-media: „Media cu impostori?/ par a
fi judecători?!/ Sunt deșeuri... din popor/ făcute cozi de topor!”
Societatea visată, o utopie!: „Visu-i realitatea somnului/ mâna-ntins-a Domnului/ Procust, comunistul cu măsura/ Egali-s
proletarii, doar cu ura!” De poveste și ura asta să poată trăi, în
salopetă și bască, cei ce strigă prin piețe. Democrația și guvernarea needucaților: „Ce apă tulbure-n puhoaie, după ploaie/
Electorat flămând, momit, votând gunoaie!” Curățenia în instituții? Precum munca lui Heracles, încercând să spele grajdurile
lui Augias, sau „tornada” propusă de autor să-i zboare amețiți
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gata de prea putere, „în alte înalte sfere/unde minte nu se
cere/și prostia-i o avere!”
Ironice. Este amară ironia noastră. Pare o condamnare de
veacuri această societate a noastră cu țărani-filosofi și genii ridicate din neam, dar și cu multe aflate cu fundul în sus. Un exemplu, confirmat prin altul, ar fi faptul că sclavul Esop era de o
inteligență rară față de stăpânul său, imbecilul Xantos. La noi
confirmarea ține tot de legile imbecilității și se potrivește zicalei cu „prostul dacă nu e și fudul nu e prost destul!” Paradoxul
fiind faptul că aflându-te mai sus se arată mai clar imbecilitatea, prin efectele... puterii prostului. Câteva mostre de formule ale ironiei ni se sugerează în construcții paradoxiste: exactități cu lacune, ordine aleatorie, deconspirații la panoul onoarei,
neajunsuri desăvârșite, progresul în ignoranță... În democrație a
dispărut inteligența, turma urmând orbește păstorul! Îți pui întrebarea imediat, de ce am condamnat... dictatorul? A mai visat autorul că a început să se predea la școală cinstea! Vise, taică! Vise! Noi am aflat, din mai mult de trei surse, că școala s-a
predat demult... în mâinile inamicului. Acesta nu mai iubește
limba română, latina-mamă. Istoria o să se predea doar despre
arderile de tot ale altora, asta chiar cu biciul pe spinare! Mă opresc aici că ironia mai mult mă înfurie, decât bine dispune.
Cu tentă religioasă. Ca o punere bine cu Dumnezeu. Dar
aici, cârtim într-un fel, nădăjduind că o facem fără răstălmăcire.
Autorul spune: să nu dorești să-ți dai crucea altuia! Completăm: „Finalul altora, învățătură de minte/ n-o dai înainte/ că ți-o
duce mai pe urmă/ un cortegiu cât o turmă!”
Taina că nu există viață fără suflet: „Nici arderea fără carburant!” Știm că suntem muritori cu suflete nemuritoare: „știm
multe, uneori chiar bănuim că știm!” Sunt mândru că sunt fiul
Lui!: „deși mândria este decretată păcat!” Speranța, cea mai
mare bogăție a săracului!: „Chipul iluziei, ca al Lui Dumnezeu,
doar o necunoscută!” Toți suntem muritori în lumea asta nemuritoare!: „Pentru că plecăm pe rând, nu toți odată!” Neprihă125

nirea este rară!: „Perfecțiunea omului/ un afront Domnului/
Știm ce-a pățit Satan, s-a spus/ punându-și scaunul mai sus!”
Ferește-te de fapte negândite (de tine!)!: „Ce te faci când trebuie să asculți poruncile altora, doar prin credința oarbă? Smerenia te obligă la ... complicitate!” Vrerea lui Dumnezeu să-mi
cotropească sufletul!: „Aici începe robia absolută! Se mai travestesc unii în Dumnezeu, să nu vedem substituția!” Timizii fără religie! „Cuvântul timid mai are aici și alte sinonime!” O datorie împlinită... cere o alta!: „Un pisc de-ai cucerit te-așteaptă
altul... - spunea un poet!” Desăvârșirea (noastră): O iluzie!
Doar Dumnezeu-Fiul: „Săvârșitu-s-a!” Cunoașterea, îl revelează pe Dumnezeu!: „Uneori Îl și contestă, științific, că are și El
opoziția Lui!” Mila exagerată poate încuraja vicii!: „O susține
și Fr. Nietzsche, în Ecce homo!”. Dincolo, de dincolo, tot El
este!: „Cel cu chipul nevăzut, în care credem necondiționat, în
libertatea noastră!”
Diverse. Să spunem că le-am auzit la... apus, când ieșeam
din cartea-biserică în pridvor și se cam termina răgazul dintre
clipele timpului oprit în smerenie și în șoaptele surdinei, să nu
deranjăm sfinții cruciați de pe murii neîncăpători. Ce ar putea fi
omul nemulțumit de nemulțumire? „Poate un cusurgiu special!” Nu putem chestiona viața! „Fiindcă n-avem timp să-i răspundem la întrebări!” Virtuțiile, scumpe comori: „rare și ascunse!” Oglinda exprimă adevărul! „Da, cu condiția să fie dreaptă
(nu concavă, convexă!) și privitorul lucid!” Virtutea se chinuie,
suferă, abia apoi desfată: „nicio operă fără uvertură, ori preludii!” Îndoiala te obligă să cercetezi: „La răscruce apar îndoielile, dar mergem cu... Dumnezeu înainte, El fiind și adevărul
și calea!” N-avem profesori pentru implementarea defectelor :
„cred că-i avem pe cei care au validat doctorate, masterate/ achitate/, dar trucate!” De ești atent găsești pretutindeni ridicolul: „Ăsta da, semn de belșug!” Scriind de cotidian (cu multe opreliști!): „asta da epistolă din temniță!” În democrație avem
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dreptul la prostie!: „așa se nasc sinonimele, democracy = idiotocracy!”
Gândul care sfârșește în carte? „Eu v-o spun ca să se știe/
când autorul pleacă la chindie/ rămâne-n urma-i cartea vie. Iar
despre jugurile purtate de români în istorie, o ultimă cugetare
amară: „În jug, cu plug arăm pământul/ rodul îl ia mereu preasfântul/ nu-i om ca noi din țara-statul/ nevăzut, ocult, are palatul./ Când cele rele, multele nevoi/urgii potop vin către noi/ aflăm tardiv despre ciocoi/ și că avem în neam strigoi!”
Plecat cu gândul în altă parte, după răgazurile prilejuite de
Vasile Ponea, să nu uităm să salutăm poetul, dar și pe gânditorul, din faptul omului întreg, mulțumindu-i și încredințându-l,
de prețuirea noastră.
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Lamentații apostazice despre
„Ce rămâne dintr-un întreg”
Paul Everac, înainte de-a se desprinde din întregul lumii
de dincoace, ne-a lăsat, să rămână ceva palpabil, o carte premonitorie, care se deschide cu un poem ... „Epitaf”. El numește
poemele sale „lamentații apostazice” și le pune în cartea, ca un
testament: „Ce rămâne dintr-un întreg”, apărută la Editura
„SemnE”, București, 2007. După lansarea din 2008, de la
Râmnicu Vâlcea am stat îndelung de vorbă cu liber cugetătorul
autor. Un dialog virtual cu multe acorduri, dar și cu diferențe
de raportare la multe... adevăruri, uneori sentințe auctoriale. Ba
ne-am permis și răstălmăciri de dragul... opoziției, ori dintr-o
pornire spontană împins de daimonul improvizației, să nu-i
spun muză, sau înger păzitor, aici fiind vorba de erezia apostazierii, în ciuda angajamentului față de un acceptat stăpân...
creștin-ortodox. Ne-am permis să intrăm în dialog cu poemele
și să rezumăm altfel, uneori să contrazicem... lamentațiile.
Vom da titlul poemului autorului și..., de regulă, catrenul ce ni
s-a năzărit (vorbeam despre... daimon!).
Praf stelar
Pământul cu mine-n spinare nu mă simte
Mi s-a dat de la Garderobă un Eu cu tras...Eu
Am ticluit, am meșterit cu praf de minte.
Praf stelar, chiar Eu? Domnului Z-Eu?
Nimeni pe recepție
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Observ, în pasaj, un clivaj prin mesaj:
Unul vorbea, mai ieri și-l ascultau dresați,
Pe linie toți, cu ne-nfricat curaj!
Aceiași toți-netoți acu vorbesc... neascultați.
Ultima transhumanță
Pe plaiuri uitate turme, vagi urme
Pășteau răgazul, tihna cu rostul
Futurologi, arheologi, să vadă ei... scurme!
Pe unde mai paște... norodul?... ca prostul!
Perfuzie cu pungi
Demult maestre se livra la pungi
și celor în șalvari și ălora în blugi.
Cât e, a fost, ori fi-va ea de lungă?
Puterea, se va ghiftui din pungă!
(Din vârful-vârfului cucuiet
și până la sărmanul biet
A fi?, sau a nu fi?,-i după buget!)
Fotolii
Noi doi bătrâni, două fotolii
Ne scufundăm, ne cresc aripe
Spre cer noptat duhuri de molii
Somn de pământ, sub foste... clipe.
Ciosvârta
N-am să caut spiritu-n materie!
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După a omului plecare
Semnul ne este doar pentru memorie
Sălășluit subtil în noi, în fiecare.
Observație la... „un maldăr împuțit de oase...”
Maldăru` împuțit de oase...
Polog vremii de sub coase
E-un munte, Coloană-colos
Nesfârșire a fiecărui os!
Judecata de apoi
Un comentariu, înainte de catren! Spunem noi că o judecată,
odată și-a luat robă, fără probă, de la Garderobă, înainte de-a
intra cu ... importanță, în instanță, chiar cu prejudecată, - speță
de-altădată!, care cată, fără pată, pe vinovată. Vorbele zavistioase, mieroase, spuse cu fițe, deveni-vor sentințe. Pot fi ademenitoare, chiar adormitoare celei cu balanța, ascultând..., privind prin clanța, tocată de avocată. Vorbele grele devin zăbrele,
cele spuse de oameni-zmei se lasă cu ani grei. Uneori fructele
vinovăției sunt lăsate la dospit să îndestuleze, termen după termen, robele cu roabele, toanele și comisioanele cu ... tonele.
Dar de se întind înainte de prescriere vor cădea pe capul condamnatului să-l fericească și năucească de-a binelea-rău. Aici
ne amintim de procesele celebre din istoria umanității pe care
ni le-au transmis grefierii-scribi ai Vechiului Testament (Cartea
lui Iov), cele patru evanghelii recepte (procesul lui Iisus Hristos), Platon, vorbind despre procesul lui Socrate, ori mai aproape de noi, Frantz Kafka și cei de pe la Nurenberg. Omul fiind
condamnat apriori, din cauza păcatului adamic (acceptat de
creștini!) își cam știe sentința de la judecata de apoi și duce în
cârcă o vină genetică, dar și speranța mântuirii printr-o sentință
blândă și promisiunea unei vieți de apoi. În viața de aici dă
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întâietate celor gata să-i pălmuiască obrajii, uneori la cererea
expresă. Dar să rezumăm din apostatul Paul Everac (amintindu-ne finalul „Procesului” lui Kafka!):
„Nu va fi nici Jude, nici Grefier
Nu va fi nici un iad nici un cer
Cât despre a noastre zise păcate
Le va spăla detergentul numit Eternitate.”
Catehism raționalist (hai să răstălmăcim un pic spusa,
profitând de substituirea masculului prin noile tehnologii. Vom
spune deci, că se poate concepe fătul, fără mascul, adică fără
acela care are convingere numai prin împingere!)
Ca să dezlegăm intriga
Folosi-vom noi seringa
De genul feminin e și o sculă
Sămânță pune, minusculă.
(la noi demult se duse vorba... Doamne/ că femeile-muieri
trăiau ca ... amazoane/ bărbații lor plecați la vânătoare/ găseau
prin codrii numai căprioare... Mai nou, bietele vădane/ îi știu
culcați, pe fronturile-afgane!
„Nălțarea la cer cine să mi-o deslege?”
Savanți spuneau, cu toți-n cor
Că grelele rămâne-vor la sol!
Acum se-ntrec, cu vântul și cu gândul
Numai din cer, privind pământul.
„Nu-nțeleg cum din boarfe unele devin sacre”
A dezlegat șarada Verdi... Giussepe
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Care-a cântat și despre fete.
Prin eroina sa din... Traviata
A mântuit de viciu... fata.
Bule și pleavă... spui mata, maestre, prin 2007:
„Apocalipsa a început/Marile puteri își fac câte un scut...!”
Pe la noi, din 2016, după ce s-a inaugurat unul la Deveselu,
- la noi acasă, și știu că îți pasă!- ai avut dreptate că nu-i al
nostru, care nu suntem mare putere, ci al NATO, care scut să
ne apere știu ei de cine, că de ruși scuipă în sân că n-ar face-o!
Noi să ne liniștim profilactic, din vreme, într-un colț de țintirim, de s-or pune ăi mari de bâză cu scuturile peste obrazele
noastre... pașnice.
Arbitru divin Adică de ce n-a ales Dumnezeu baba care se
ruga să plece... și l-a luat pe tânărul juvete? Spun și eu cu
păcat/ nu dau cu parul,/ ca orice avocat/ La altu-i harul...
Fiind și El la cules
Domnul din cer a ales:
Stafidei din troleybus,
I-a preferat boaba cu must.
Decantarea, unde dumneata o spui pe șleau: „Huzurit-au
neîntrerupt/ toți aceia care-au supt!”
Huzurit-au Doamne, toți
Cei ce-au supt numai „dreptăți”
Hulpava-ți longevivă clică,
Dinastică: Hopa Mitică.
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Dinastie? Da! Nu ai auzit de blazoane cu roze și crini?
Parcă îi și arăți cu degetul:
„Cei ce-au scandat: Hoții!, Hoții!
Iată-i trandafiri cu toții
Eu (Paul Everac) când voi striga c...at
Iese un crin imaculat!”
Da , au ieșit și încă mai ies gunoaie la suprafață, după cum
un ... DNA ne-nvață!
Blatul
Chiar de e! E vit-aleasă
La ceremonii și hramuri se-ndeasă
Între două împărtășanii-blaturi
Se tot dedă la crime și la jafuri.
Grațierea
Grațieri multe și gratificații
Așteaptă toți intoxicații
și cei cărați cu duba, dricu...
Cred în pomana Lui Tăticu!
Am fost întreg îmi sună ca un bocet, după ce o Doina, împlinită printr-o rugă (Ce-ți doresc eu ție...!) făcuse un trup întreg.
Apoi ca o pomenire, să nu uităm de unde, de sămânță, mădularele se întind ca rădăcinile, să țină fixat subsolul cât ține deșertul de afară, unde cheliri și prigoniri transhumante ne mută-n
ceruri străine, credem noi o vreme, ca pe păsările plecate la
iernări în întomnările abrupte. Să credem dară, iar și iară, în
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primăverile noaste, marcate pe acolo unde cuiburile strigă chemările pietrei, marcate genetic.
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Catrene inspirate, după
Constantin Mosor
(Călător fără drum, Ed. Perpesicius București, 2002)
Ursitoarele (după Mister)
Trei stele bătrâne stătură la sfat.
Lumina le-a fost taină țesută
Că de gol nu s-au dat!
Să-mi fi fost chiar soarta-ursită?
Înnoptare (după Înțelepciunea ultimului zbor)
Vioară sunt fără-nstrunare
Plumb, minutul în picioare
Timpul se culcă-mpuținat,
Este vremea de iernat!
Epitaf (după Așteaptă-mă)
Gânduri, amintiri lăsate
Vor pluti-n ceruri `nalte
Numai trupu` sub răzor
Dormi-va dus, mumei odor.
Durerea iubirii (după Dați voie și iubirii…)
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Iubirea ofilește dar nu piere.
Aveți înțelepciune și putere,
Dați voie și iubirii să mai spere.
Nu-i naștere fără durere!
Surdină vinovată (după De Cuvânt)
Cu turnu` nfipt în glas de vânt
Vorbea cu cerul satul sfânt!
Clopotnița? Acum e-aproape mută,
Puțini sunt oamenii ce-o mai ascultă!
Cântecul zorilor și al ploii (după Rondelul ploii de dimineață)
C-un braț de flori ne bat la ușă zorii
Au început să lăcrimeze norii
Noaptea s-ascunde-n zâmbetele florii…
Arcușul i-a șoptit ceva viorii.
Iubirea (după Rondelul speranței)
Dincolo de noi îmbrățișarea-n dans
Inimi cu focul în balans
Lumineze una-n doi!
Iubirea, sublimul din noi!
Veșminte de călătorie ( după Călător printre cuvinte)
Sunt călător printre cuvinte,
Că timpu-I iute de picior,
Am pentru ele noi veșminte
Să nu se poticnească-n zbor.
Nostalgie (după Nostalgii)
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Prin ochii mei se plimbă o mare de splendori
Copilăria, aievea, aleargă printre flori,
Codane-n albe rochi valsează…
Copil bătrân, încă visează! (ori, poate, aiurează?)
Sonata lunii (după Luna ispititoare)
Coboară luna, rotundă peste sat
Calcă pe clape, rar și apăsat
Susur sonor, liniște-n jur
În degetele-i albe, glasu-i pur.
Orbire (după Scrisoare către eternitate)
Nici soarele prin gerul cu tălpi reci
Nu socotește pașii pe poteci.
Nici lui nu-i dat să vadă
Urma nălucii, pe zăpadă!
Duhul izvorului (după Înțelepciunea zborurilor)
Mă strigă setea primului izvor
Pe care nu te saturi să-l asculți.
Își are duhul sus în nor
Iar cutezanța de la munți!
Credința plugarului (după Înțelepciunea bietului plugar)
Înțelepciunea bietului plugar
Nu-i la-ndemâna vrunui ins.
La sărbători, sfințit cu daruri din altar,
Cerul coboară-n păru-I nins.
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Reflexe (după Elegie pentru sat)
Să nu tresari când satului duci dorul?
De ești pribeag, fără hotar cu zborul?
Și să n-auzi bătăi de toacă-n tine?
Când în priviri, acel acasă-ți vine?
Purificare (după Dor de purificare)
Când glăsuiește Oltul printre munți
Mă simt chemat la scalda-ntâia
Dar sub povara anilor cărunți
Baie ce curmă și… un aleluia!
Ridicați-vă! (după Călătorul fără drum)
Trezește-ți duhurile, Ioane!
Gheorghe, s-au înmulțit balaurii!
Dați girul… poruncilor!
Dați în cap năpârcilor!
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Catrene inspirate din poemele lui
Grigore Vieru
(Volumul „Rugăciune pentru MAMA” Ed. Scrisul Românesc,
Craiova, 1994)
Comoara
În graiul hramului mă rog, să fim în rând cu lumea!
Duminica mă rog, și-n șirul zilelor ce-ncepe lunea…
A venit un duh și-a spus: „Dumnezeu de sus i-a dat iubirii
cânt!”:
„Limba Română, limba voastră, Fie-vă cuvânt!”
Eminescu
Neam român! Ne-am ales cu domnul Eminescu,
Floare de latinitate suntem în cuvânt și-n toate!
Sub un cer de stele ludice,
Nemărginita iubire, să ne judece!
Răsai- Tricolor
Stelele-mi par merele-cuvinte, purpurii pe ram.
Văile, rânduri scrise, ca spicele de aur pline.
Aievea sunt? Mă tot miram și iar miram:
Ce scris latin, pe limpeziri senine !
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Făptura mamei
Ușoară, duh, maică ușoară
Între ceruri și-n pământ!
În priviri ca o icoană
Pe sub ierburi: pământ sfânt!
În limba ta
În limba ta ți-e dor de mama,
În limba ta te poți opri din plâns,
În limba ta doar, poți da sama,
În limba ta dai vieții curs!
Autobiografică
Mama mea viață-ntreagă
Se străvede sub scântei
Mi-a rămas atât de dragă
Eu o port: e-n ochii mei!
Cântec… pentru țesătoare
Pe mama o revăd adesea, trudind!
Fu cântecul meu de leagăn și alint.
Cu palmele crăpate, mereu de catifea
Țesea-nflorate scoarțe, cu drag mă mângâia!
De unde
De unde ști, mamă! Cum arătai tânără?
Când pic de răgaz pentru tine n-aveai?
Acuma știu! Dorul ce stâmpără,
Eram eu, copliu-ți drag ce îl priveai!
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Buzele Mamei (sub brazdă)
O rană tăcută, mereu,
Mormântul tatălui meu!
Sub piatra cea grea
Sărutul se va-nchega!
Mâinile Mamei
Vin zorii noaptea s-o destrame
Pe fruntea-mi… degetele mamei,
Apoi mâna, spre seară, pe creștet
Mi-anunță amurgul albit, veșted.
Părul Mamei
Albește în părul tău, mamă,
Varul casei, demult dăruit!
Albește în părul meu, pai înnoit,
Varul, varului tău, însutit!
Pâinea Mamei
Mama sta în genunchi să frământe ruga și-aluatul
Și roagă pe Tatăl: „O tu, luminate de taină, cuptorule de copt,Coboară din cer, întru ființarea noastră: pâine de casă,
În toate zilele pune-o pe masă, pune-o pe masă, pune-o pe
masă!”
Nopțile Mamei
Chin al nesomnului meu și al lumii
Glas rugăciunii grijilor humii
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Aduni până-n zori spaima-mi și tina
Veghe de sfânt îți este hodina!
Tăcerea Mamei
Tăcută ca piatra ești, draga mea mamă
Ca frunza, ca iarba, verde maramă,
Ca steaua în cer chipu-ți străluce
și dulce mi-e gândul ce-n mine te-aduce!
Cuvântul „Mama”
Pruncii îl silabisesc ca pe-o izbândă!
Bătrânii îl visează în dor cu dobândă!
Bolnavi-l rostesc să le fie de leac!
O, Mamă! O, Mamă! Neuitare în veac…
Izvorul Mamei
Suflet sună, gând aude
De izvor cu val de bine
Curge lapte, mier-n unde
Doină crește, dor tot vine!
Steaua Mamei
Arde, mamă, alba-ți stea
Încât semeni azi cu ea.
Lumina-ți vrem din tot ce-i sfânt
Pe fața-mi, fața-ți, pe pământ!
Mica Baladă
Am început zidirea și eu, ca Manole
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Și le-am chemat la mine pe toate: Maria-zurlia, Roxananăzdrăvana!
Pe Alecsandrina, Zmaranda, pe Ioana… nu le-am mai chemat:
Din străvremuri fuseseră, demult, zidite în mine!
Ghicitoare fără sfârșit (Răspuns)
Nemărginirea e sufletul mamei!
Dulceața sărutului buzele ei!
Spice de aur brațele ei ce m-au ridicat în soare!
Stele din cer, ochii ei pe care-i caut seara!
Mamă, tu ești…
Mamă, Tu ești patria mea!
Prin care curg ploi de lapte și miere…
Tu ești patria mea, steag, zvâcnind ca inima
În leagănul ca o grădină a celor născute din tine!
Rugă
Doamne! Acestei frumoase femei
Rogu-te! Bucură-i sânii cu lapte!
Dă-i gingășia fructului ei!
Adă-i norocul de mamă, aproape!
Ai două inimi, Mamă
Ai două inimi, mamă!
Se văd în ochi-ți doi
Izvoare de lumini adânci
Din sâni-ți pentru prunci!
Cântec de leagăn pentru Mama
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Dormi-adormi, măicuță dragă
În culcuș sub piatra neagră!
Vântu-n candele clătine,
Clopotele cu stamine!
Ars Poetica
Pe frunte cu spicele albe ale părului mamei!
Cu spicul fierbinte la piept al lacrimei tale, iubito!
Și cele roșii, arzând înspicate de sângele meu…
Lumineze-ne muza ne-nțelesului, încă!
12 oct. 2018
(Într-un 13 oct , 1911, se va fi născut o mamă să fiu aici
versificator!)
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Catrene inspirate de Ion Marinescu
La sfârșitul anului 1998 primeam, cu dedicație, volumul de
poeme „Sub aripă de înger” apărut la Editura Fundației Culturale „Dochiana”, din Sutești-Vâlcea. Cartea apăruse în același
an și ocazionase o frumoasă lansare. Autorul, apropiat ca vârstă
(n.1948), intrat, ca mulți alții, în raza de influență a Părintelui
Dumitru Bălașa – ca preot și apropierea domiciliului, chiar în
prima linie! – a devenit repede o atitudine publică, cu nume
propriu: Ion Marinescu. Cine se aseamănă se adună, aici nu
este o sentință fără acoperire. Ne-a devenit repede tovarăș de
cauză. Credeam, fără cercetări speciale, spusele celui ce ne
convertea, fiindu-i ucenici. Eram mulți cei ce trebuia să devină
apostolii ideii daciste, scoasă din ascundere de părintele Dumitru Bălașa. Dumitru Panu Misăilescu, pr. Nicolae State-Burluși,
Geo Stroe, Ion Marinescu, Venera Dumitrescu, Zenovie Cârlugea,... și din ce în ce mai mulți, vor sluji dacoromânismul. Între
acceptare și respingere totală dezbaterea a cuprins planeta și
cunoscutele Congrese de Dacologie, dar și nenumărate scrieri
în reviste dedicate, precum „Dochiana”, unde pr. Ion Marinescu a fost, și este redactorul șef. Poetul Ion Marinescu își exersase talantul liric primit încă din vremea studenției. Îl observăm
prin cenaclurile bucureștene (Bacovia, Lovinescu și Eminescu)
și cu debutul literar la prestigioasele reviste: Flacăra și Tineretul Liber. Publicist apoi în presa locală a Olteniei și militant
creștin – ortodox, Ion Marinescu devine o personalitate recunoscută până departe, dar rezonând și foarte aproape (invocăm
aici sentința care spune că cel mai greu este să te faci cunoscut
printre cei din vecinătate!). Dr. Ovidiu Vuia, din Germania (un
eminescolog, membru al ASTRA), poeții Doru Moțoc și Laura
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Vega Marcu, din Râmnic, alături de multe nume ale culturii române, îl vor constata cu argumente pe omul, teologul, poetul cu
verb și fulger în vorba rostită și în cuvântul scris.
Scriem acest laudatio pentru omul care demult mi-a devenit
prieten. Vrem să-i aducem un omagiu, locuind sub aceeași aripă de înger, pe care ne-a oferit-o cu douăzeci de ani în urmă, și
să-i dedicăm 70 de catrene inspirate de cuvintele și gândurile
puse împreună în acel frumos volum de poezie, tocmai pentru
a-i întâmpina pe cei șaptezeci ai lui, numărați cu folos și rodnicie, în grădina familiei sale, cât și în cea largă a noastră.
Vrem să-i confirmăm că am călărit împreună aceeași cai ai vârstei, că ne-a durut aceeași istorie și că mentorii ne-au insuflat
dragostea-durere: de neam, țară și am primit credința de la izvorul netulburat. Apoi că piatra tare din care am fost făcuți
scânteiază și se lovește zgomotos de ceea ce nu pare în ordinea
firească a celor cu rost și temei. La mulți ani, Ion Marinescu!
Păstrăm titlul poemului care a inspirat catrenul! De la început îți spunem că sunt dedicații care să te identifice... la cei 70
de ani adunați, cu folos, întru împlinirea vieții! Omului de atitudine i se potrivesc cuvintele care pun în mișcare, care trezesc,
care și lovesc, uneori în plină zi, adică nu pe la spate, ci direct
în față. În spiritul acesta s-au făcut portretizările firii tale pusă
cu mâna și gândul tău în poemele care ne-au inspirat.
Lui, Ion Marinescu!
1.
Te-ai ridicat Ioane!
Cu tunetul peste canoane
Făcute prea strâmb-ulescu,
Din Mazili... un Marin-escu!
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2.
Ai fulgerat lumea, lașa,
Modelul fiindu-ne Bălașa,
Când învățam, ucenicind fecund
Să fim cu adevărul, în faptă și în gând.
3.
Ai predicat, slujind altare
Creștinilor, iubirea iertătoare.
Te-ai arătat fără-ndurare
Celor pe căi rătăcitoate!
4.
Ți-amintesc, prietene!, cu regret
Despre năzbâtia de la Lazaret
Când pomenit-am pe părinte
Cu agapa și cele sfinte!
5.
Supărare, foc și pară
Că l-am rătăcit prin țară
Că duhul lui, din daci străbuni,
L-am dus cu pompă la... nebuni!
6.
Apoi că l-am făcut ocnaș
Pe sub pământ, ca sfânt locaș
În cunoscuta „Academie”
Alături de martiri să fie!
7.
Ne-ai beștelit se știe-,n adunări
Să te descarci de supărări:
La Râmnic, Sutești și Drăgășani
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Și supărat ai fost un șir de ani.
8.
Crezut-am și mai credem încă:
Duhul se-ngroapă în sămânță
și-n paștele din primăvară
el reînvie iar și iară.
9.
Prin legea nemuririi tocmite
Se-ntorc doar cele nezdrobite
Că duhul ascuns, pus în sămânță
Renaște dup-o noapte-adâncă.
10.
În Academia de sub Pământ
E Panteon Român, prea Sfânt
Făcut-am fapta din iubire
Spre neuitare și rodire!
11.
Ioane! Pe caii tăi în cavalcade
Prin lume-ai fost șapte decade,
Ai tâlcuit-o-n predici și poeme
Ce-or vorbi în secoli despre vreme.
12.
Aici dorescu-ți să-mplinești,
Baștinii casei să cinstești
Ocoalele-,n lumea de ești!
Decadele? Ori zece, sunt Sutești!
13.
Sub aripă de înger păzitor
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Te-ai arătat în vorbe ziditor,
Ne-ai stihuit vibrantele poeme
Adevărul pur, cu El, din steme!
14.
Te-ai dat nouă și-n portret
Un luptător țăran, fără preget,
Scriptura–n tâlc și-a lumii poiană,
S-o replantezi, cu sârg, în Dochiană!
15.
Călăuză spre sacrul absolut
Înger păzitor dintru-nceput
Ioane! Cu haru-ți izvor,
Ai fost cinstit ca Stavrofor!
16.
Acum, aici ofer catrenele,
Inspirate din poemele
Scrise-le-ți din carte,
Să-ți fim... în adevăr, confrate!
După... Hotar
17.
La noi hotaru-i sfânt cât este țara-ntreagă
Glie străbună ce-n rădăcini ne leagă
La noi istoria se scrie în cartea fără pagini
Iar vatra ne e largă, când graiul n-are margini!
... Ne mor coco(r)(n)ii Doamne!
18.
Ascultă! Cum ne trece, fără veste, timpul
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Cu caii mulți ai tot urcat Olimpul
Cu rugă multă și plai greu
Că sus, cu mult mai sus, e numai Dumnezeu!
... Dorință
19.
Scapătă soarele, zilnic se duce
Anii în șir, purtându-și o cruce
Omul pe cale, eroic, viteaz
Își are tovarăș îngerul treaz!
... La naștere
20.
Durere e-,n ce cară micul Atlas
Să poarte Carpații-n spate,
Dar strigă, izbânzii dând glas,
Porumbul cel alb, peste ape!
... Întânlire (Cuvântul-vorbă)
21.
Povestea vorbei e tot din cuvinte
Scrisă e spre luare-amninte,
Toarsă cu har la soba iernii,
Cugete s-or împleti-n milenii.
... Gând de înviere
22.
La început a fost tăcerea în cuvânt
Mormânt tot mai gol și flămând
Apoi, păduri de specii, popoare,
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Crescură cruci pe-ntinse ponoare!
... La poarta cetății
23.
De vorbe-adânci, de Pann și altă veche lume,
De-un axion al păcii „Deșteaptă-te Române”
Râmnicului, cetate, mândrii îi dăm știre!
Povestea Vorbii?-,i una de iubire!
... Ajunge lacrima
24.
Atât cât a durat,
Uitata moarte și bănat,
Durerea unei bucurii
E lacrimă, fior și nostalgii!
... Întoarcerea cailor
25.
Se întorc acasă caii, Doamne,
Fără copiii bejeniți departe.
Se-ntoarce dorul de-aproape
Urgia, Doamne, ne desparte!
... Cum poți să uiți
26.
De mamă, tată și cuvântul frică
Să nu uiți! Nici drumul prin pustiu,
Că devenirea toată se explică
Prin fiu, finț-a Celui pururi viu!
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....Și azi voievozii
(dedicație protest, pentru necanonizarea, la 600 de ani de la
moate, a voievodului Mircea cel Bătrân, cel Mare - de către
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române!)
27.
Și astăzi mai stau voievozii prin cripte,
În cete așteaptă înaintarea în grad.
Ierarhii-zăvozi se-ncurcă prin scripte,
În sutane de aur țin sfinții la gard!
... Doamne și Tu
28.
În haina trădării poate fi oricine,
Să nu v-amăgească „omul de bine”!
Pare un înger omul cu mască,
Din el, un Iuda va să se nască!
.... Bătrâne cal
29.
Anii s-au dus pe poteci
Știute de urme și fapte.
E noimă, în cele ce ști să petreci
Nu-n alămuri!, ci-n taine și fapte!
.... Vămile cerului
30.
Când pleci, nu poți să ști niciodată!
Sigur ști, că pleca-vei odată!
Dar vama plăti-vom curat:
Dobânda timpului ce ni s-a dat!
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.... Zidire
31.
Ploaie de aur, cu duh iubitor peste glie,
Din lacrimi și din El ziditu-ne-a femeia.
Ni-i mamă tuturor, dalba Marie,
Tatălui din cer îi datorăm scânteia!
....La Drăgășani
32.
Pe mal de Olt, la Grandiflora cântul
L-aude Drăgășanii în surdină.
Mai ști împărtășania cu vinul, sfântul,
Din pivnița cu crâmpoșie plină?
.... Lui Eminescu
33.
Luceafărul din noi, cel sfânt
Coboară, fecund, pe pământ,
Imbold limbii firești
În carte nemuririi românești!
... Urme/cuie
34.
Am încrustat sărutul loviturii
Am fost rănit de colții urii
Am pus în suflet orice mângâiere
Aminte să-mi aduc, la înviere!

153

... Poetul
35.
Poetul nu plânge, nu râde
Suspină-n vers, or numai surâde.
Mai lasă un înger să-i intre pe poartă,
O muză-profet, să-i spună de soartă.
... Intrat-a Ivirul
36.
Și astăzi Iviru-i cu noi în cetate
Să spulbere teama să facă dreptate
Și trece el, cu timpul, în glas de ectenii
Iar clopotul bate, vestind noi vecernii.
... Lumina
37.
În aripi am lumina cerului deschis,
Să pot răzbate printre nori când lipsește
O caut uneori, spre Soare, supus...
Acolo-i chiar El , pe noi ne privește!
... Întoarcerea tatei
38.
Se-ntoarce tata-n amurg, de dincolo de viață.
Ieșim cu toții-n curte, în visul cu ceață.
Se-ntoarce tata acasă, de dor și vreme multă.
În tindă coborât-a!... E acolo! ascultă!
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... Cântec
39.
Cântăm frunza din ramuri,
Imnuri și tricolore flamuri.
Cântăm cu viers de ciocârlie
Glia străbună, Românie.
...Privire
40.
Femeie-n bobul grâului crescând,
În coasta unui munte străpuns
Te văd, te văd în lacrima curgând,
Și în copilu-ți în pântec ascuns!
...Colind/ de Crăciun
41.
Dumnezeu la geamul nostru
Înnoire se revarsă
Glas îngeresc, colindul vostru,
Peste sat și casă!
.... Cântec
42.
Bate vântul printre ramuri
Apa susură-n izvoare
Trosnesc vâlvele pe jaruri
Cerul cântă în cicoare!
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...Legământ dacic
43.
Dacia fie a românilor!
Carpatul zid risipirilor,
Tainică piatră de hotar!
Deșteptarea, suna-va-ne iar?!
... Temniță
44.
Pasăre-vultur, dă-mi libertate!
Primește-mă în cuibul cetate!
Cuvântul n-aibe temniță iar,
Să pot avea cugetul clar!
... Nostalgică
45.
Lasă-mă să-mi cânt în taină simfonia,
Să plutesc valsul cu rotund ecou
Și amețit să văd România
Cum mi-o doresc. Nu zălogită! Din-nou!
... Stejar bătrân
46.
Călăi și lanțuri ți-au dorit căderea
Stejar bătrân cu rădăcini de fier,
Dar timpii vrăjmași schimbă vrerea:
Toate se duc, renasc, ori pier!
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... Urcuș spre ce a fost
47.
Veneau spre noi, neamuri, istorii
Aveau, în valuri, adevăr neclar
Lumină-n soare, doar nvingătorii
Precum ascunși în noapte zorii.
... La geamul meu
48.
Trecut de umbre și idei concave
Cu nopți tăcute și-amintiri suave
În ochii mei s-au oglindit:
Roți 70!... de soare-cercuiri!
... Sbor
49.
Iubit-o! Tu doreai căderea stelelor în ape,
Să te-mbăiezi în străluciri cu toate,
Ca într-o scaldă prin stamine
În hora raiului de-albine!
....Psalm
50.
Căuta-voi la oamenii ce-ascultă!
Căuta-voi la păsări, păduri și morminte!
Lui, da-voi ruga cea multă,
Și-n graiul ca mierea, iubirea fierbinte!
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... Bradul
51.
Te-ai așezat, în timp bărtut de vânt
O, Brad înalt, cu 70 inele,
Cu rădăcini de stâncă-nfipte în pământ
Verde mereu cu ochii-n stele!
... De ziua tatei
52.
Atâta dor ai tu, în mine, tată!
Că-n ziua hărăzită ție,
M-a răscolit albumul de-altădată:
Păreai un sfânt din veșnicie!
... Destin/ Satului
53.
Pe deal, acareturi, trecutul n-a lăsat.
Lemnul sfințit, de prin păduri, a fost tăiat.
Bătrâni-s triști, nepoții-n pribegie,
Satul întreg... se duce pe pustie.
... Vine Crăciunul, Doamne!
54.
Vine Crăciunul, Doamne!
Magii suntem noi,
Cu daruri și colinde
Mai vindecăm nevoi!
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.... Botez
55.
De Bobotează, tata iordănea, cântând.
Cu busuioc, cu apă vie, duh picurând.
Cât de frumos era și câtă bucurie!
Din cer veneai acolo, în clip-aceea vie!
... Bunica
56.
La sărbători mergea bunica să se-nchine
De mână-și lua copiii, să le meargă bine!
După răzbel, ce cruntă amintire:
Parte din ei, îi dorm prin cimitire!
... Mor catedralele / per contrario
57.
Ziduri ridicăm să ne despartă (?!),
Cum face ura celui pus pe ceartă?!
Ziduri cresc multe-n capitală,
Le-ntrece sigur: a Mântuirii (?) : o Catedrală!
... Gând trist
58.
Copacii uită frica de secure
Dihănii curioase mișună-n pădure
De-nmormântare se-aud slujbele
Cântă-n soboare... drujbele!
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... Cred
59.
Cred Doamne în patimile Tale!
Cred Doamne a Ta Cale!
Cred Doamne-n răni, de piroaie adânci,
Mai cred încă: în Bătrâni și-n Prunci!
... Rătăcitor
60.
Rătăcitor, tu, suflete de chinuri
Neobosit, ce birui pururi
Atât de-ascuns, că nimeni nu te vede,
Mereu prezent, în tot ce-i verde!
... La Brâncoveni
61.
La Brâncoveni venea Voievodul seara
Apoi pe la Stambul i se topise ceara.
La Hurezi uitase de mormânt,
Veni târziu, să-ngenunchem la Sfânt!
... Durere/ părintelul Bălașa
62.
Ai răscolit trecutul și popoare,
Ai scris mereu purtat de neuitare
Despre romani și dacii de-demult,
În cercetare pusu-ai fervoare
și-n ucenici: imbold, cuvânt!
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... Înger trist
63.
Un înger trist nu-și face rostul,
Să poarte griji la muritor,
Atunci când părăsește postul,
Uitând că omu-i schimbător!
... Și plânge femeia
64.
Blestemul de șarpe în lacrimi rămâne
Femeia-i acolo, cu chipul în bob,
Din spice de aur o pâine
El, Tatăl-iubire, se frânge la rob!
...Brâncuși
65.
Zalmoxian cu chip de dac în daltă
Brâncuși, tu însuși ne ești poartă!
Intrăm cu tine-n cumințit
Pământ întreg, apoi în infinit!
... Gând
(ca o dedicație lui Sabin Bălașa, ilustațiile sale însoțind
versurile de sub ... aripa de înger!)
66.
Prin sala pașilor pierduți, sub urme,
Sabin Bălașa gând ascunde.
Nu-s desene, sunt eresuri,
Care-n trud-au înțelesuri!
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... La Cozia
(doarme veșnicia necanonizatul Mircea cel Mare!)
67.
La Cozia, eu l-am văzut pe Mircea, peste tot:
Era prin munți, pe Dunăre, Carpat și Olt.
Nu-mi explic, nu pot, oricât de mult socot!
De ce pe Marii, din cei mulți, îi doare-n cot?!
... Durerea cetății
(Râmnicului, la plecarea în veșnicie a lui Marian Creangă!)
68.
În cântecul din Olt și de pe Lotru
Las pradă Doamne, gândurile mele.
Multe mi-s crengile-n codru,
Ai grijă Doamne de ele!
... Tu, Meșterul
(Lui Ion... la 70!)
69.
Tu, meșter bun și înțelept părinte,
În inimă porți chipul, nu-n veșminte,
Dar, te-am citit în tihnă și încet,
Când în cuvinte te-ai ivit poet!
... Răstignire
70.
Crucea să-ți duci către veac,
Să zbori prin vie-n Sutești,
Înălțarea îți cere arac!
Ioane, același, să ne trăiești!
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O Poezie închinată lui Vasile Militaru
Rătăcire
Eroi au fost !
Erorile-s oriunde
Din chipul lor, cu rost,
Tot duhul li s-ascunde!
Îi pomenim, ceremonios, cu zel
Înscriși cu roșu-n calendare
Având în fapte un alt țel
Sub propagandele bizare.
Le spunem dulce la copii
Că soarta fostu-le-a amară
Și greu aici le este a trăii
Și-i mai ușor, pribegi, pe-afară!
E vremea aspră cu rechini,
Slăvind democrația rară,
Când ei strâng munții de țechini
Și-i doare-n cot de țară.
Nu mai sădim sămânța bună
O luăm tratată..., gata;
Nu prea mai știm ce-i țara-mumă,
Nu ne mai știm nici tata!
9 iulie 2018/ Ocnele Mari
(la comemorarea lui Vasile Militaru)
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Catrene inspirate de poetul
Petre Dinulică
(„Iubirea mea dintâi”, Ed.CONPHYS, 2000). Păstrăm titlul
poeziei care a inspirat catrenul.)
Singur
Singur, doar soarele va fi, să rămână
Peste inima mea obosită, bătând doina pe vale
Bob de speranță în pieptu-mi, cu brațele crucii
Pod peste apele ce curg și mă restituie-n cale...
Rug
Teribilă-i uitarea păcatelor nespuse
Ca iedera ne trage și azi înspre ape.
N-au să ne-ndrume păsări, sosind de departe
Drumul acesta? Cu greu l-om străbate!
Cântecul zilelor
Flori de cireș s-or pritoci ș-or ninge
Pe mâinile-ramuri picuri de sânge
Găsi-vom balsamul: in cânt
În păsări, în codri, în vânt...
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Și totuși, se mai crede
Stai liniștit! – deși te-ndeamnă râul între stânci...
Stai liniștit! – în vuietul furtunii ce caută oglinzi...
Un șir întreg de veacuri, îngenuncheat, pe brânci
În Dumnezeu, copile! Nădejde ai! Să nu te vinzi!
Cântec răzvrătit
Bat clopotele în dungă, ca la mort
Stejarii răstigniți trosnesc sub piatră
E timpul urii, în cuvânt și-n port,
Cucuvăi, viu jelesc în vatră.
2 iunie (dedicație unui general proscris de cei ce n-au învățat
că iertarea este în softul poporului român, unul creștin ortodox
de când se știe! Vom numi catrenul altfel)
„Ridică-te Ioane!”
Mereu la sărbătoarea de Moși
Să n-ai odihnă în drum la strămoși
Nu-s lacrimi acum să mai doară
Când mică, prostită, ne pare o țară!
Încotro
Când soarele plânge și gândul ne doare, ce cântec încearcă prin
crânguri toți cucii?
Ce cântec alină durerile toate? Imnul de slavă? Odele fricii?
O mână mângâie și alta lovește, durere și zâmbet ne prind ca
un clește
Floarea rănită se pierde-n rodiri, lumina se stinge și bocetul
crește...
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Cântec pentru pământ
Cât va să mai cânte iubirea din noi, prin iarba uscată și peste
acest loc?
Când grâul se umflă sub razele lunii, când pâinea se coace sub
țesturi de foc?
Pădurea e plină de plâset, câmpia arar își mai schimbă tăcerean poem,
Lumina ne doare, tăcerea ne strâmbă, suspinul stă-n satul pe
moarte, solemn!
Rugăciune de iarnă
Zăpezi lunecând cu aripi de înger cad peste noi, golașele ramuri
Sunt lacrimi de stele ce-ți picură noaptea la geamuri.
Te rog și îți scriu doar un rând, că văd în lume durerea:
„Trece-ne Doamne cu bine prin hău! La Tine ne este puterea!”
Tata
Mă uit pe drum să-l văd, încă, pe tata
În palida lumină cu soarele-n apus.
Trecu demult, când treaba îi fu gata,
Dar tot răsare adesea, în steaua lui, de sus!
Dor(ință)
Prin sat colinde să-mi cuprindă zarea – din poartă-n poartă cu
copii frumoși,
Pășească-ncet, alături de toți bunii, bunăvestirea din strămoși.
În clopoței ce-anunță că vremile nu stau, mi-e dor de timpul
raiului cu sănii
Vom da ocol prin satele din veac, anii mai toți, sporirii... vămii.
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Poveste
A fost odat și regăsesc acum
Cuvinte, aurind o toamnă.
Aievea-mi pare acel drum
Când zâna bună mi-era mamă!
Acum
Acum, iubito, la sfârșit de veac
Ca soarele aprins pe poteci
Aș vrea să mai trec. Când o s-o fac,
TU, luna nouă, să mă petreci!
Perpetuul miracol/ Mitologică
Să mi te dărui – e o zi cu soare,
În umbra serii ce-o strivim și moare
Ca o poveste scrisă fără timp
Iubita mea, zeiță din Olimp!
Ispita
Mă ispitești, frumoaso, cu visări
Eu mă înalț din sevele din zori
Apoi când totul pare poezie,
iubita mea, te-arăți de păpădie.
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Marinela Belu-Capșa… nu tace!
Marinela, senior în exercițiu, a mai scris o carte: „Mă doare
gura dacă tac”. Sub semnul inspirației fiind, a găsit editorul
taman în satul cel mai nordic al României (Satu Mare, Editura
Inspirescu, 2018). Apoi și-a botezat cartea în satul cel mai mare
al țării, care își construiește și cea mai mare catedrală a
mântuirii neamului românilor, la București. A mers poeta
noastră aici, confirmată și de Scrisul Românesc din capitala
Olteniei, că olteni fiind trebuia să avem și atestatul Băniei! (Nu
la Craiova și-a urmat pregătirea universitară?!) Sorocul a fost
bine ales, înainte de intrarea Maicii supreme în Biserică
(templu) și chiar de sfințirea Bisericii cea mare a Țării. Locul
ales, unul special, a fost la Târgul de carte, consacrat cu numele imnului studenților mondiali. Totul a fost pregătit să depună
acatistele de îndreptare a lumii, tocmai mo-mentul acestui
noiembrie 2018, să amintească de cen-tenarul acelui noiembrie
1918, când toți românii, în adu-nările lor, n-au tăcut, tocmai ca
să ne fie bine nouă ur-mașilor și să nu rătăcim pe încrengătura
străduțelor lumii și mai ales pe ulițele atâtor sate risipite de
timp și gân-duri răzlețe, uneori de ducă. Aici poeta noastră și-a
bo-tezat fetița. A adus-o acasă apoi, la Râmnic pe fetița-carte
înveșmântată în verdele plin de viață și stigăte proaspete. I se
vedea pe chip mirungerea iar ea, Marinela poeta, încă se afla
sub emoția evenimentului care i-a adus alături mulțime de oameni dragi, între care multe generații de elevi recunoscători unei profesoare de limba și literatura română care le-a fost
mamă de vorbire aleasă.
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Avea copilul înfășat – în amintitul smarald!- pe scu-tecele
sale motivele frământării interioare. Desenul lui Cornel Marin
Chiorean (și el o „pendulare”, între obâr-șiile sale din Țara
Chioarului și statornicirea în Râmnic, după ce Cluj Napoca este
cumpănire între Ardeal și Ol-tenia) este o oscilație a pendului,
desenul/ caricatură dă sugestia stigătului – cenzurat/ autocenzurat, dar și protestul, că de aceea este caricaturizat vorbitorul
copertei, că mulți dintre cei care strigă de la marile tribune,
strigă pentru o cauză personală și nu pentru starea de bine a
poporului. Avem aici, precum și în versurile poetei, o lume în
dodii, un fel de-a fi alba-neagra. Nu toți cei care nu tac ar trebui
să vorbească. Nu toți, dintre cei care tac ar trebui să tacă. Greu
de găsit formula să nu cazi în alternanța potrivnică a ceea ce
vrei să spui.
Ca să ieși din balans, dacă cumva citești mai întâi recomandarea editorului, trebuie să fii cunoscut post-moderniștii invocați ca să ridice în sinconismul vremii pe autoarea noastră
vestală însă, în altarul clasic (se putea altfel, după o viață de
slujire?!). Am citit și recitit poezia și am alăturat-o sugestiei
graficii din interiorul cărții, înainte de constatările prietenului
editor și el poet recunoscut: George Terziu (Prezent prin rotonda vâlceană a plopilor aprinși de Valeriu Anania și mai ales
prin „Rotonda Valahă” a lui nenea …Barbu!). De gustibus et
coloribus… non disputandum! Am ieșit din registrul în do
diez major cu prea dodii și miez post modern pe care cu
urechea-mi afonă nu l-am deslușit. Mi-a părut doar un pro domo sua, editorial, că doar eforturile Editurii la marele târg își
aveau și marketingul în obiectiv.
Spuneam la agapa noastră de la „Seniori” (lansarea din 20
Noiembrie 2018!), unde ne-am bucurat de o altă prezentare a
cărții (cum să nu iubești un nou născut și să nu-i dorești viață
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lungă, lui și mămicii lui, de lângă noi?) altceva decât editorul
căruia îi respectăm opinia și realizarea cărții.
Poezia Marinelei este, după starea de spirit și forma aleasă
a momentului scriituri: pastel, fabulă, epigramă, reportaj, jurnal
intim, pamflet, uneori într-o mixtură interesantă. Pamfletul cu
adresă, doar sugerată, nu cade în limbajul ostentativ licențios
al multor post-moderni. Nu folosește trivialitatea ca să atragă
atenția și să dea apă la moara esteticii urâtului, cu orice preț.
Marinela Belu-Capșa își aparține sieși – stil inconfundabil!- cu
temelie în cultura română, prin slujirea ei de-o viață a literaturii
de acasă și o bună cunoscătoare a literaturii universale. Nu este
spirit egocentric. Nu strigă să se afle la vedere, cu orice preț, ci
își asumă strigătul murmurului comun, nu pentru sine. Ea este
o voce a spiritului civic, care acționează în numele acestuia, nu
pre ale sale le caută. Marinela aparține unui system viu care își
produce în chip natural feed-bakul, pentru îndreptarea lucrurilor. Cartea devine un amplificator al mesajului să poată fi mai
bine auzit și luat în seamă strigătul…, unul de-o credință și o
sinceritate cuceritoare.
Am intrat în casa cărții, i-am văzut ilustrația și i-am citim
gândurile. Am stat de vorbă cu poeta care tăcea în versurile
care strigau și iată ce am constatat. (Dăm titlul poeziei și ecoul
nostru versificat, pentru a fi rezonant cu autoarea, uneori deturnând mesajul într-un alt protest!):
1. Nu tac! Spunem aici: Și eu tac/ să nu tac/ Când prea mulți
tac!
2. Protocol: Compromis/ Aparență/ Consecvență/ prea insistență!
3. Un Fante: Oile lumii-s fără stăpân/ Visele lumii sunt scrum/
Vremea își are acum/ Un fante! Unul nebun!
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4. Perseverență: În mai fecund/ de la zero la capăt/ drumuri
se-ascund/ Nicio speranță nu capăt!
5. Politețe (spunem noi…una absurdă!): Foaie verde „langadanga”/ Vaca noastr-a dumnea-voastră/ Verde foaie „dangalanga”/ să trăiți prostia voastră?/ tot pe cheltuiala noastră?
6. Portret (calamburistic spunem Port-Retro: În ochii-ți negri
mă revăd, încă pot/ Ecou, halou de demult/ Prin tine, mă simt,
mă socot/ Nemuritoare,/ iubite ne-pot!
7. Prin Deltă (Pastel-reportaj-poem): Din Delta adusă verzuie
acasă/Ochi-mi sub pleoape revarsă/ Pești, ape și păsări Danube/oameni-n lotcă, freamăt de unde.
8. Recviem (Cronica lui a fi când nu va fi!): Cronica, una
cântată, epitaf, privilegiu/ Marșu-n cadență, funerar, solemn/
Timpul de ducă, lugubru-n cortegiu/ Flamură-mpietrită: crucea de lemn!
Adăugăm o jale în plus… strigătului poetei:
Morfina vieții în roz adie zefirul/ Adoarme mortal neuronul de
veghe/
Recviemul răsune! Trăiască delirul!/ Schimbarea de lege!
Arest fără zeghe!
9. Refuz: Rămână ursu-n pădure/ Cu vorbele rele, perfide!/
Mor!, mor! și negrul din mure/ Urâtele rele nu voi! Nici partide!
10. Sfaturi utile (de la copile!): Copilu-mi spune din Eden/ Să
zâmbesc!/ Să fiu Zen! Să trăiesc!
11. Retorică (pentru 10 August 2018 și Piața Victoriei!): Să
ies în lume?/ Nu ne-aude nime!/ Strigă-ți suspinarea/ de ai tare
spinarea!
12. Nu va plăti nimeni (poeta se referă la… munca în folosul
comunității, a faptului de-a gândi și a publica din pensia proprie! Noi însă, strigăm în Piața… Victoriei ?!): E locul cu jocul/ de-a alba-neagra ocultă/ Gura strigă, surzii ascultă!/ Câștigă lupta: o bâtă!
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13. Telegenicii hoți: Ne fură liniștea/ Ne priponesc gândul/
Mercenarii minciunii/ în canalizarea televiziunii!
14. Trist (elegie tomitană, amintind de Ovidiu Publius Naso și
de Cazinoul constănțean, căzut în ruină!): Stă singur poetul de
veghe/ vremii cu gene…prea roze/ Povestea furtunii să ne dezlege/ Tristețe pontică și… metamorfoze.
15. Va fi bine (prognoză-n dodi!): Fi-va bine, rău! Zău!/ în al
lumii hău/ Popa și Primarul spun, bizar / Că Raiu-i… Tartar!
Răul de dar!!
16.Viața defilează: În faldurile timpului/Apele ne scaldă și ne
curg/ În noroiul destinului/ Totul defilează spre amurg!
17. Speranță (speranță bietului pământ mănos!): Viermi, omizi,
microbe și-alte-otrăvitoare/ Să n-aibe legi cu naltă-binecuvântare/ De la prostia și credința răbdătoare!/ Abia atunci,
speranța nu ne moare!
18. Undetaliu: De trei zile-ncoace/ Gura nu-i mai tace/
Dar ea, Mioara-Marinela/ Știe de ce-o face!
19. Cuibul singuratic (Jurnal intim ca o asumare și dare de
seamă!): Suflet cuc/ La margine de timp/ Înfruntă stoic, eroic/
Așteaptă ora/ să-i strige exact, în față,/ lumii în ceață!
20. Tornadă: Roată, roată!/ La vreme neroadă/ Rotește-te
odată!/ Îndură-Te Doamne, gentil/ De naivu-ți copil!
21. Pe cuvânt?! (Arghezii a pronunțat sentința, dar vremea de
azi a făcut recurs la Curtea Constituțională - în sutană, cu nouă
blană de politică năzdrăvană!): Ipocritul Zdreanță/ Prins cu
rața-n gură/ N-a schimbat instanță/ Nici procuratură! (Și
curtea miloasă a deplâns starea de urât și… a hotărât și cu lung
suspin și-a scuipat în sân): Doar vara vor merge la răcoare!/
Iarna? În țări mai calde să poată să se scalde/ Să fie păsări
călătoare/ prin lume migratoare/Condițiile? De rai model/
cinci, șase stele, celula din Hotel!
22. Nopți psihopate: ne-a inspirit un eseu: „În nopțile în care
timpul nu se culcă de tot, calcă pe nervii ghemuiți prin role de
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pelicule cu filme vechi și eroi anacronici, pe plăcile de vinilin
cu cântece demodate în armonia lor suavă, pe dischetele cu
numărători firave de la zero la unu, poate pe vreun hard-disk
grăbit cu noutățile lumii prea post-moderne ce știe, proactiv, ce
va fi peste milenii, în lumea acum planetară, atunci sigur inergalactică. În preajma propriului computer, rămas șui de veghe
și somnambul, ne bântuie o lume ciudată. Zarva-larva celor demult în păstrare pleacă zbenguit într-un carnaval valpurgic prin
cutia craniană și te ia cu fărâma conștientă să ții bine minte
visul, ori coșmarul, rămase într-un colț tocmai să te mai bage în
seamă cândva. Noroc cu Cocoșul negru care trezește somnambula petrecere și nu lasă timpul amețit de nesomn să mai
costumeze și alți monștrii cu amintirile lor, nu întotdeauna
prietenoase. Simțurile trezite - gardienii momiți cu câte-o cafea
neagră!-, fac repede ordine. Pun lanțurile și cătușele celor
orbiți de lumină. În noua zi care se arată sub arcadele obosite
ale pleoapelor se va va pune rânduială: cele albe vor fi bune de
povestit, cele rele își vor ispășii damnarea că de aceea au fost
judecate și date sub pază nopții. De aceea îi dăm dreptate
poetei când spune: „Doamne, amețite sunt toate/ Prin nopțile
psihopate!”
23. Modernizare (Reportaj despre un dezastru. Poeta își amintește cum s-a distrus un bun de patrimoniu, după o sută de ani :
stația CFR din Râmnicu Vâlcea!): CFR-ul pe năsălie/ Încălecat
de situație/ Profanează și nu știe?!/ Armata sa, nu doar o
stație!
24. Mi-e atât de dor (Un adevărat jurnal intim, versificat, al
neuitatei copilării. L-am numit în catrenul nostru „Amintiri din
Rai”): Mi-e dor de toate, Doamne!/ De vremea Raiului pierdut/
Deși-s în mine ca icoane/ Toate, prin Tine Doamne, s-au făcut!
25. Niște refugiați (noi răstălmăcim aici și catrenăm cu …
Niște întârziați!): Din patria suptă, ruptă/ Moaște-a rămas
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doar o ciosvârtă/ Abia alesu`, întreabă furios!/ Unde-ați
ascuns marele os?
Acum, în final, nu am să contest, m-am adăugat frățește la
al poetei protest. Citiți cu încredere versul poetei Marinela Belu
-Capșa și vă veți întâlni cu propriile gânduri, spuse altfel de o
profesionistă a slovei. Îi mulțumim și îi spunem că nu vrem să
tacă!
20. Nov.2018
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Poeme inspirate din poeți autentici
După Nichifor Crainic, comprimăm câteva catrene
Elegia împlinirii ... devine:
Struguri anii îi aduni la soroc
În coșuri, zdrobiți, lacrimi sub teasc
În potire împărtășanii se-ntorc
Prin poloboace de crame renasc...
Hohot de lumină... devine
S-a vărsat o ciutură
Soare raze scutură
Le culeg staminele
Harnice albinele
Mai sus... devine
Lumea să o văd mică, strâmt ocean
Veghez în vis precum visez în veghe.
Zbor! Cutez a spune, haosului suveran
Din cer: pe pământ, înțeles să se lege!
Șoim peste Prăpastie... devine
Iar șoimul din slavă, umbrindu-se-n unde
Prăpăstii negre cu nesfârșiri afunde
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Văzu, și în groaz-adâncă pe însuși Lucifer,
Că din umbrirea deasă se săgetă în cer.
În vizită... muza (li se întâmplă poeților cu... probleme de
vecinătate!)
A venit asear` o muză
Ca vestala din altar
Tiptil, tainic, fără bluză...
Vrea să împrumute jar?
Ce-o fi vrând? care-i pricina?
Strig spre poarta cu zăvor...
Taci odată! Sunt vecina!
De nu te văd, simt că mor!
Ave numelor!, (celor ce i-au dat aripi zborului)
Din aur
El făurea
Vlăicuea
Rostuia
Minunea
Să ne înaripeze
Cele grele
Traian
Năzdrăvan
Prin vânturi
Avânturi
Viu
Vuia!
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Fatalitate (amintind de-o pățanie biblică, cu... arginții
înmulțiți, mai iute ca talanții!)
În păduri de sicomori
Iuda caută comori
La preț vechi are tocmiți
Copac nou: treizeci de- arginți
Negustori? Frunză și iarbă!
Vor pădurea să ne-o piardă!
Roată-s spițele-n obadă,
la vreme chioară și neroadă,
Iude! Acum popoare
Cu drujbe și cu topoare.
Averea de la moși, părinți
Da-vor pe câțiva arginți!
O duc ei la tocător...
Blestemați de neamul lor!
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Polemici cordiale cu poemele lui Ion
Mocioi
În Colecția OPERA OMNIA-poezie contemporană-, a
apărut la editura TIPO MOLDOVA din Iași, în 2016, recolta
poetică a… unui drum prin timp străbătut de omul, mult mai
mult decât un poet, Ion Mocioi - om polivalent, gorjean prin
născare! - a pus într-un întreg creația poetică strânsă de-a lungul anilor. Muza l-a căutat la momentele frământării sale poetice și i-a oferit soluția consonantă gândului său, impregnat de
partizanatul curgerii personale prin matca societății românești,
în căutarea vadului prielnic. Colecția volumului este împreunarea…, la vărsare (de aceea operă omnia!), a trei curgeri
afluente: Drum în timp (cinci capitole!), Tăcerea statuilor
(cinci capitole) și Fabule esopiene-acestea din urmă, vreo 75,
cu modelul alegoriei bătrâne, dar cu spiritul eticii zilelor noastre. La vremea apariției lor, defazate în timp, s-au bucurat de
prefațări competente sub semnături prestigioase: Alensis De
Nobilis, Lucian Gruia, Ion Popescu-Brădiceni. Subscriem constatărilor analiștilor care observă: versul limpede cu înclinare
către baladesc, influența folclorului, comunicarea simplă, suplă, fără variațiuni notabile între extaz și dramă. Sunt de
acord, cu brâncușologul Lucian Gruia care vede în… doctorul
în Brâncușologie, Ion Mocioi un brâncușolog în toată puterea
cuvântului … un stil direct, limpede pe înțelesul tuturor.
Filosof, el însuși, Ion Popescu-Brădiceni vede: pe socraticul
poet, un patriot în legea hieratică a românismului, memoriile
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unui suflet, contemplativ, spiritualizat, a unei conștiințe revoltate și îndurerate de situație…
Despre „Tăcerea statuilor” și ilustrarea poemelor, făcută de Iosif Keber ne comentează, cu admirație, încă din 2012, Ion
Trăncău.
Am primit darul poetului și am stat de vorbă cu poezia lui,
încercând să mă întorc în momentul scrierii și să înțeleg lucrurile cu mintea cititorului…, mult după. Sigur nu te poți scălda de două ori în aceeași apă curgătoare și atunci apar cârtelile.
Le-am zis aici polemici cordiale, pentru motivul că iubind omul, preocupat de curgerea râului care-l poartă, nu poți să nu-I
răspunzi provocărilor atunci când stai pe mal și cugeți, cu așezare, după ce multe lucruri anticipate déjà, s-au întâmplat.
Vom lua câteva poezii în dialog și vom fi … Gică contra, uneori poate răstălmăcind gândul, prin altă situare a înțelesului dat
curgerii și zgomotului care a ivit muzica și spusa drumețului în
versuri. A mai îndemnat cineva să se ridice Ion… și s-a ales cu
o condamnare drastică. Aici noi vom constata, cu toată dragostea – spuneam de cordialitatea care vorbește cu inima!-și
vom sugera și alte chei descifrării omului… sub atâtea poveri
pe care muzele timpului poate i le-au vârât, cu de-a sila, în
credința personală. Nu ne vom anula impulsul inițial și nici nu
ne vom autocenzura crezurile, față-n față fiind cu cartea lui Ion
Mocioi.
La început a fost… „Întrebare”, pe care am comprimat-o:
Pescăruș, sufletu-mi adânc sub zare, nu sunt orb în marea
turmă. În văzduh voi trece fără teamă. N-am liman! Înaltul m-a
cuprins fără hotar! Am descifrat aici cântecul ateu, care spune:
Sunt liber și nu am teamă de nimeni. Nici de Dumnezeul, porumb deasupra apelor, ci Eu însumi sunt, pescăruș neînfricat,
săgetând nemărginirea, fără vămi!
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În „Nemărginirea” contrapunctul se ivește cu primul vers care
vorbind de limită definește necuprinderea. Limita, limesul sunt
margini și dincolo de ele timpul n-are dată și (adăugăm noi!)
dorul n-are cale! Nemărginirea nu este limita cuprinderii, ci
mult dincolo de limes, poartă de trecere spre alte tărâmurițărmuri neatinse!
„Timpul” Fixat în cadre, clișee, devine durată. Fixare a momentelelor înghețate, care devin statui, monumente, fotografii,
cimitire, ori albume. „Un prezent ales în vorbe, sur…” În jocul
de-a alba-neagra, al puterii cu opoziția, rar distingem culoarea,
de multe ori partizani fiind, suntem ademenitori/ademeniți.
Știm că dreptatea este la mijlocul dintre cele două, adică surul
amintit. „Mint plăcerile în vin de casă…”, pare o contrazicere a
sorgintei noastre latine: In vino veritas! Mai credem că istoria
nu este decât transcriere- o spui matale!- „scârțâit de roți…”.
„Concert în peșteră”. Pastel subteran ca o odă geologiei care a
născut peșterile – poate Polovragi, poate a Muierilor! Am fost
prin ele, alergând spre întâlnirile noastre cu Brâncuși și atunci
mi-am adus aminte de partitura celor cântate de tine, prin/
despre peșteri.
„De ce?” Îmi permit un răspuns: Balans de pendul ce urcă să
cadă/ Cădere, urcuș și punct de zăbavă./ Pururea mers ca un
dans/ Mișcare, repaus, balans…/ Iată ce ! De ce!
„Dor din dor”. Poetul nostru știe că știe! Ei bine! Aici poetulfilosof îl contrazice și pe Socrate. „Ție-ți fură viața infinitul
mare…!” Credem că acest infinit ni se oferă și nu știm că ne
conține apriori! Iată-ne pe sensul inversat: știm că nu știm!
„Drum în timp”. Poemul acesta dă și titlul unui volum. „Calea
timpului ce trece/ E-o cărare peste vaduri…” Ne opunem! Nu
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peste pod se trec vadurile, ci prin ele, cu valurile luate-n piept,
altfel nu le poți simți vibrația. De altfel versurile finale: „Dimineața, când pe valuri/ Calea timpului înoată…” ne adeveresc
lupta pieptișă a vieții pe calea, trecând prin vaduri.
„Libelula”/ „Sărmana ființă a iubit/Din cântul meu un singur
vers…”. Se deplânge efemeritatea clipei-zi, deși în rostul
cercului ei de cuprindere iubirea își are finalitate. Per-contrario!
Declarăm aici, că suntem o însumare a tuturor versurilor tale,
poete, pe care le iubim fără rezervă, chiar și atunci când cârtim!
„Cocorii”. Răni albastre într-un pastel suprarealist, colorând
libertate în „V-urile”eroice ale migrațiilor în căutarea de tărâmuri prielnice. Totul este cuprins într-un cer aprins de durere,
în ano-timpurile cu arome de struguri și mere coapte.
„Țiparul de Jaleș”, aidoma Aspretelui de Vâlsan, pare, nu un
protest al ecologiei că îi mai moare un neam de pești, ci o
tânguire în vara cu arșiță și nămoluri uscate, aprige morminte.
Fete zglobii… strigă (țipă!) cu jale(ș): țiparii…păcat! Adăugăm
noi: Aspretele?, să-l salveze fetele!
Din ciclul „Cântece de la țară” stăm de vorbă cu: „Țăranul”:
pe care poetul Ion Mocioi l-a găsit „tovarăș pe omul fără nume”. Credem că aici se forțează dorința unora, de demult, de-al identifica… clasei muncitoare. Chiar dacă verbul: a munci (e
sigur că țăranul muncește pătimaș!), i se potrivește. E bine să
constatăm că țăranul nu își ia concediu, nu are dreptul la grevă
și că a fost băgat cu forța în dube și la colectiv, apoi că dreptul
lui la pensie este o mare caznă pentru statul clasei muncitoare.
Lui vara… în cerul cu năduh…ca o întinsă mare nu-i este
permis litoralul. Trebuie să vegheze holdele pâinii noastre de
toate zilele.
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„Păstorul”: căruia noi îi vom spune Ciobanul. Poetul – purtător
de cuvânt Păstorului, roagă copiii acestuia să-i urmeze calea:
plaiulul mioarelor. O molimă a căzut, însă, peste stână și turme
și aceasta a ucis, programatic, transhumanța și pe slujitorii ei.
Iată ce mi-a poruncit tata, mie, fiului de cioban, cumva pe dos
sugestiei poemului. Tata a băciuit și ciobănit stână și turmă/
Ne-a spus cu amar, și poruncit, cu vorba lui din urmă/ Nu noi
mai stăpânim munții cu mioare/ Ci robi noi suntem clasei
proletare/ Ne-au chiaburit, ne-au jefuit/ și bir au pus pe traiul
nostru chinuit/ Fugiți copii în patru vânturi, nu cătați în spate!/
Că stâna, plaiul, turma sunt pe moarte!/ Apoi ne-a zis:/ staulul
comunist a compromis/Păstoritul din netimp./ Cum să refaci
un Paradis?/ Când zeii, plecat-au din Olimp?/ E greu, o caznă
de Sisif!/ Cu minți nătânge, de-ne-nvins!
„Acasă”. Tânguim plecarea celor bătrâni și ne consolăm cu
mărturia celor ce au fost și încă mai povestesc: Satul, bisericafără lume/ punți peste întuneric/ Și-au zidit ca duhuri, nume/
Răboj pe cruci, și în pomelnic!
În capitolul III din volumul „Tăcerea statuilor”, subintitulat
„Satire”, Ion Mocioi, fiind încă om viu, fără statuie, nu tace! Se
suie la tribuna politică și combate cu aplomb, doctrinar, cântul
ce-i place lui, și… poate uneori și șefului cel mare, poate muzei
vreunui crez primit prin cercetare, educație că de revelație-la
un liber cugetător!- nu se poate vorbi.
„Satiră (I)”. Mă găsește ca și pe tine, poete!-, revoltat asupra
stării de fapt a societății românești, dar cu o proiecție interioară, diferită, privind cauzalitatea. „Corupția-i ajunsă scop
nobil și valență!”; „toți ne-au distrus până și gustul pâinii”;
„vezi că ne-au băgat de câtva timp în ue/ ca să muncim în țări
cât mai departe/ străinul este furul ce pe averi se suie/ ca de
nimic acasă să nu mai avem parte!” Să credem? Oare? Că
182

deplângem spargerea lagărului proletar?; că plecăm de bună
voie să ne găsim locurile de muncă pe care nu le mai găsim
acasă? (să fie vinovată Europa de hemoragia de oameni care
părăsesc țara, comparabil cu Siria, aflată în crunt război?). Xenofobia – ura de străinii care sug sângele poporului!- când îi
așteptăm cu covorul roșu să aducă investiții, să fie o atitudine
publică firească? Iadul iscat acasă, după 1989, își are cauzele în
intoxicarea materialist-dialectică-istorică și în robia ciumei
roșii, slujită cu atâta devotement de ideologii politici și culturnicii propagandelor despre omul nou al revolutului realism
socialist. Otrava injectată într-o jumătate de secol nu se elimină
decât prin carantina deșertului pe care încă nu am ispășit-o! Să
ne amintim că profetul Moise nu a trecut în pământul făgăduinței, să nu contamineze noul cu vechi. Noi în 1989 am trecut toți cameleonii, fără pașaport (v. punctual 7 al „cererii” de
la Timișoara, privind lustrația!), care încă puiază culoarea otrăvită. A se vedea reciclarea cadrelor și multele beizadele, hopamitică, care dirijează societatea românească! Să nu se observe
tratamentul discreționar al câinilor de pază și al celor care
împart dreptatea în societatea românească?! Nu este evidentă,
marginalizarea valorilor? A muncii eficiente, și de mare utilitate socială (învățământul, sănătatea și cercetarea)? Uite! M-am
aprins și eu politic și risc să-mi pierd luciditatea, poate
echidistanța!
„Satiră (II)”: ne găsește pe aceeași poziție, privind „Cocoțații-n
fruntea țării/ Cei stăpâni cu-averi furate…”. Dar așezarea
partinică, explicită: „toți furații, muncitorii…”, neobservând că
reprezentanții lor de ieri (activiști, lideri sindicali, structura
executivă a aparatului de stat/funcționarii istorici) sunt recrutați
și azi din clasa muncitoare, reciclată cu studii la… universitățile toamnei tarzi și… desigur, fără frecventare. „Vom striga
că viața doare!” Știm bine că în… deșert nu sunt ecouri, iar în
piața publică garda pretoriană, bine hrănită, știe bine folosi
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tunurile cu apă, bastoanele de cauciuc și lacrimogenele! Celebră este piața victoriei… românilor! Câștigă doar cel cu puterea
bâtei și cu legea fabricată să-i legitimize folosirea!. Nu credeți
că așa-i polically correctness?
„Istorie smintită”. „Din istorii se scot pagini,/ când istorici de
serviciu/ nu dau faptele reale/subiectivi și plini de viciu…”
Drama/tragic-comedie e că scriem și noi istorii. Ne dăm cu
presupusul. Punem urechea la zvonuri, manipulări și susținem
uneori, involuntar, ce ni s-a năzărit, din surse sigure. Lipsa de
voință cu clarificarea lui 1989, a mineriadelor și a altor evenimente ține realitatea cotidiană în confuzie și, mai grav, în
disputa „adevărurilor” divergente.
„Toți rudarii din Obreja”. Este o descifrare corectă despre cum
funcționează cucerirea puterii „democratice”. Dar cred că o
generalizare, într-o lume din ce în ce mai analfabetă și
dependentă de ajutorul social, ar fi mai potrivită! Putem
parafraza din clasici: „cu cocoșei și temenele te-ai făcut vornic
mișele!” și putem adăuga: nimic nou sub soare/ vorbind de
pensii și-ajutoare/ ziua toată, noaptea vere/ ai să fi tot la putere!
„Mulțimea”. De acord că turma fără păstor, înfometată,
însetată:
are energie, dar nu are direcție!; are putere
distructivă, pe care tot ea o suportă! În zvârcolirea ei își înghite
capul. Efectul „uroboros”- în care pseudo-revoluțiile își distrug
elitele!- l-a noi s-a chemat, printr-o familie de cuvinte: canal,
temnițe, pro-cese truncate, poliție politică, propagandă aservită
diavolului, promovarea cozii în locul capului, încoronarea
prostiei fudule!
„Agricultura”: este o dedicație făcută unui prim-ministru, care
a propus un pariu ciudat, despre care poetul - angajat politic
aici!-, nu uită: „N-am uitat că ai fost adus de mai marii din
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Apus”. Trebuie să constatăm aici poziția anti-europeană, de
demult! Oare, acum, când agricultura românească funcționează,
din ce în ce mai bine prin programe APIA, să nu se vadă
Europa, altfel? Iar despre acel premier, dat jos de-o mineriadă,
actor principal în 1989, rămâne să vedem cum vor scrie istoricii cronica, așa cum sesizam mai sus! Oricum acest poem este
anti-european!
„Străinul”: celui de-al doilea președinte! Aici, știind că acesta a
tăiat ombilicul cu Estul și a schimbat direcția către Occident,
ne punem întrebarea: de partea cui se afla atunci când a scris,
poetul?
Îmi pare suspectă tăcerea despre primul, primul - a doua
oară!, și cel de-al treilea președinte, care a condus țara 2,5
mandate și prin partidul făcut de el, domină viața românilor de
29 de ani, după schimbarea de macaz din 1989, în condițile în
care deplângem o cădere în gol a societății românești! Mai știm
că poeții - altor vremuri desigur!-, erau sfetnicii celor puternici.
Știau să le spună când și unde greșeau și o făceau cu precauție
și multă știință. Nici ei nu tăceau. Perdeaua pusă, prin alegoria
fabulei, devine azi un paleativ, pentru că imbecilitatea vârfurilor piramidelor nu ascultă decât de bâtă. În superficialitatea
dată de diplomele măsluite și poleiala de paradă nu își face loc
minima pricepere! Ne-am oprit asupra acestor poeme, dar mărturisim că le-am citit, și recitit, pe toate și așa ne-am permis să
dăm un ecou, cu bună credință, unui om, aici poetului Ion Mocioi, pe care l-am prețuit întotdeauna, pentru consecvența opinilor sale.
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