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Poporul de proşti versus Eminescu.  
 
Poporul român i-a fost lui Eminescu călcâiul lui 
Ahile, până ce călcâiul lui Ahile i-a venit de hac 
lui Ahile.    
                                                     

                     
A avut de ales între   
condamnarea la 39 de ani şi ceva 
de învăţare a muri vreodată, cu suspendare, 
şi  condamnarea la 39 de ani şi ceva 
de  neînvăţare a muri vreodată, cu executare. 
El a ales, dar nu în locul lui, 
ci a poporului de proşti ce i-a dat voie 
să aleagă în locul lui.  
Poporul de proşti era prea ocupat în lupta cu sine. 
Poporul de proşti versus poporul de proşti. 
Numai aşa poate fi înţeles Eminescu. 
 
30 aprilie 2013 
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Viaţa lui Mihai Eminescu 
 
Pe 15 ianuarie l-a adus barza, dar eu nu cred în berze. 
Şi totuşi „Porni Luceafărul....”  
Creşteau din pântecul mamei a lui aripe. 
De „Indrea”, marea sărbătoare a dacilor, 
devenită „Ignat”,   
o apă s-a rupt şi un nod gordian era de tăiat. 
Ipoteşti vine de la ipoteză.  
Botoşaniul aştepta după colţul anului 
să-i dea Ipoteştiului în freză! 
Cu daruri nemaidate nimănui, 
magii vorbelor măiestre au venit la patul lui, 
prefigurând un Crăciun al Literaturii Române. 
Spune, poetule, spune! 
 
De copil era cutreierat, 
iar de tânăr îşi punea în cafea dulcea Românie. 
Iosif Vulcan, tâmplarul de cuvinte vulcanizate, 
L-a transformat pe „ovici” în „escu”. 
Firescu, nu ? „Ce-ţi doresc eu ţie...” 
„Torna, torna, fratre...”, vremuri minunate! 
 
Şcoala, pe poante, un balet între ce primea şi ce dorea. 
Când mai Cernăuuuţéa, când mai Vieeeeená. 
La Blaj, însă, numai blajenea. 
Matematică? Vax! Un simplu negoţ.  
Plopii îi ieşeau, la numărătoare, mereu fără soţ. 
Fizică? De unde? Când „flori albastre tremur unde...” 
Filosofie? Da! Alecsandri asculta la fereastră  
cum la Casa Pogor din Iaşi se naşte cineva mult mai mare ca el. 
 Acest fapt, însă, nu l-a făcut să se dezlege la pungă.  
„Că mii de ani i-au trebuit. Luminii să ne-ajungă.” 
Chimie? Pliculeţul ochilor îl scufunda 
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în fierbinţeala de iunie a florilor de tei. 
Era five o`clock-ul fiecărei veri. 
„..Roşie ca mărul..”, 
 „..lacul codrilor albastru, nuferi galbeni îl încarcă...”. 
A reinventat culorile primare, parcă!? 
A trimis şi scrisori fără adresare. 
A fost şi la mare. 
A primit în casă pe Cătălina şi Cătălin, 
Dar şi pe Hyperion, să le servească cerul (în) festin. 
 
Chibici, Ştefanelli, Slavici, Creangă, Vlahuţă 
l-au legănat în hamacul prieteniei lor, 
pe când el era rândaşul de rând al marelui amor. 
Titu Maiorescu i-a dat un deget,  
în schimbul căruia i-a luat apoi toată mâna, înmiit, 
pigmeii au făcut coadă la mârâit.  
Carmen Sylva i-a luat cartea şi nu i-a mai dat-o înapoi. 
A fost Regina României, dar niciodată a poeziei, 
dovadă că şi regii plini pot fi goi! 
Iubea ca un apucat şi dormea pe sărite. 
Timpul lui nu avea astâmpăr, i se comprima în orbite. 
Umbla cu joben fiindcă Veronica avea năframă, 
cu care îi ştergea fruntea plină de vise. Iubită şi mamă! 
 
Pentru că arăta temperatura perfectă 
a timpului său imperfect, 
medicii au crezut că este un termometru defect  
şi l-au umplut cu injecţii cu mercur. 
Kant şi Schopeanhauer, „haute couture”! 
Aşa şi-a umplut portofelul cu frunze  
şi buzunarele cu pietre preţioase,  
luate de peste tot, din curte. 
Tenorul de la spital 
 i-a dat o piatră să o bage la cap. 
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A băgat-o! 
De la Tisa pân` la Nistru, 
i s-a catalogat plânsu` sinistru, 
deşi plânsu-ni-s-a el, 
ca un Dumnezeu din cer. 
 
Nu a reuşit să-nveţe a muri vreodată,  
cu toate că a fost elev silitor 
şi când Mortua est! 
trupul i-a devenit lest, 
iar sufletul nemângâiet, de dor. 
Neglijenţă şi nepăsare puse în rame, 
1495 de grame. 
Atâta i-au găsit sub scăfârlie. 
Nu tu manuscrise. Nu tu operă de sertar. 
Nu tu bani, nici măcar cei de chirie, 
nu tu giuvaere, nu tu cleştar. 
Creierul lui s-a prăjit, uitat, 
în tigaia pervazului acelei zile toride de vară. 
Era apoi de ales între lada de gunoi şi gheara pisicii. 
Destinul a ales. Doctorul se grăbea. 
Miticii !? 
 
Ca de-un pai, s-au agăţat apoi de dric, 
Evantai de miniştri, săltând din buric, 
Făcându-i vânt în pământ, 
Să se apere de supărătoarea insectă 
Ce bâzâia incredibil, prin cuvânt. 
La Bellu, acum, la o margine de rutină,  
zace partea lor şi-a noastră de vină. 
 
„Toate-s vechi şi nouă toate”. 
Atunci şi acum, ipocrizie pe săturate! 
Ne amintim de el 
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doar când vrem să ne amintim de noi 
şi ducem dorul propriilor statui, 
ca „simple” nevoi. 
Adunăm bronz din capete de peniţe, 
în agore fiind noul trend  pentru fiţe. 
Pentru fiţi, e să nu-l citiţi, 
Eminescu, nu-i aşa, 
e-un Ionescu, e-un Popescu 
de bon-ton, 
cu adresă  
în cartea de telefon. 
 
9 ianuarie 2013 
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L-au îngropat cu gândul.... 
 
L-au îngropat cu gândul că este uşor biodegradabil 
şi că poemele lui nu vor sări departe de trunchi. 
S-au grăbit să judece fără să ştie că acestea vor rezista 
mai mult decât plasticul neinventat încă, lăsat în pământ, 
mai mult decât perioada de înjumătăţire  
a izotopului de uraniu 235, existent, dar încă neaflat. 
 
Sângele lui a pictat acolo toţi pereţii, 
de groapa a devenit o Capelă Sixtină, 
în faţa căreia plini de uimire  
sunt şi acum viermii şi şobolanii. 
Şi vor fi şi copiii copiilor viermi  
şi copiii copiilor şobolani. 
 
Oasele lui se grupează şi acum, 
ca o busolă, ce arată nordul poeziei, 
ca să nu  bâjbâie şi să nu se rătăcească 
nimeni pe hârtie.  
 
În ţara noastră, atrofiată de glorii şi dor, 
unde câinii udă speranţa 
doar când ridică piciorul, 
  
la timpul potrivit, 
asemeni Mântuitorului,  
el va lăsa mormântul gol 
şi va reînvia câte puţin 
în fiecare din visele noastre! 
 
2 martie 2013  
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Longinus versus Eminescu 
                  Protest împotriva celor  
                        ce vor să tulbure somnul domnului Eminescu. 
 
Unii sunt de părere că oasele lui Mihai Eminescu 
ar trebui luate de la Bellu şi puse într-un acvariu, 
ca să ne uităm la el ca la peşti. 
Poate vor să-i presare deasupra şi purici de mare 
ca să se hrănească în numele prea binelui lui. 
 
Alţii sunt de părere că oasele lui Mihai Eminescu 
ar trebui luate de la Bellu şi legate între ele cu sârme 
şi aşezate pe suporţi metalici, 
ca să ne uităm la el ca la mamutul de la Antipa. 
 
Unii sunt de părere că alţii sunt de părere 
că oasele lui Mihai Eminescu 
trebuiesc trase cu forţă afară,  
de acolo din  mormânt de către: 
Ministerul Culturii şi Cultelor, 
Ministerul Administraţiei Publice, 
Primăria Generală a Capitalei, 
persoane private şi interesate, 
şi în final un şoricel mic,  
să se scoată odată de acolo 
această ridiche uriaşă, 
ce încearcă să reziste inerţiei sistemului. 
 
Nu de alta, ci ca să se intre în Cartea Recordurilor, 
arătându-se cum poate fi tulburat un somn de veci 
cu care să se hrănească unul sau altul, 
care ar vrea să-l prindă pe Dumnezeu de picior, 
dându-l plocon, legat fedeleş în moarte, 
pe cel ce nu credea să-nveţe a muri vreodată. 
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Ca să se ia aminte  
că cine nu învaţă, 
în timpul vieţii a muri vreodată, 
va învăţa în timpul morţii, 
de la contemporani cu veşnicia lui. 
 
Longinus are şi alte feţe! 
 
12 martie 2013 
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La început a fost 
 
La început a fost ...nu, nu.. 
La început nu a fost şi apoi a fost, 
Apoi, după ce a fost, s-a reverberat roată, 
Din toate părţile s-a tras deodată, 
Dar şi s-a împins, 
Nimeni nu ştie de pântec 
Şi nici de  locurile de  atins. 
 
Într-un spaţiu minuscul  
Erau înghesuite toate limbile ceasurilor, 
Cadranele aşteptau în parcare cu motoarele pornite 
Să semneze primirea de  timp, 
Şi de toate sortite. 
 
Bătătura materiei  
A început să-şi ţese propria vină, 
Dându-se şi startul pentru amnare 
Şi urzeală de lumină. 
 
Aşa a devenit dirijor, 
Punctul iniţial premergător. 
 
8 mai 2013 
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Geneză 
 
Câteva şoapte  
au scăpat  
dintr-o gaură neagră, 
cu dinţii de lapte. 
 
Puse-n maşina de carne, 
s-a ivit prima bătaie 
din palme. 
 
Dintre a fi şi a nu fi, 
a evadat punctul pe i. 
 
Punctul pe i 
l-a căutat pe punctul fără i 
şi s-a format culoarea gri. 
 
Sunetul s-a prelins  
de pe o coardă de alpinist, 
neexistentul se căţăra  
pe ceva şi mai trist. 
 
Cerul a fost înroşit 
cu fierul încins, 
şi s-a pornit  
un prim necuprins, 
apoi, pe rând, 
popicele zării  
au fost lovite 
cu bila aflării. 
 
Restul era de la cât, 
nu-i ţinea nimeni 
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împărţirii de urât. 
 
Munţii s-au născut 
în eprubetă, 
probă la cald,  
materie catapultată 
spre înalt.  
 
Apoi, umblându-se,  
după o potcoavă de melc, 
linia a eclozat în cerc. 
 
Stelele s-au ivit în mări, 
s-au târât pe uscat, 
apoi şi-au luat zborul 
spre depărtări. 
 
Sângele s-a ridicat 
în două picioare 
şi-a devenit o plantă  
căţărătoare. 
 
Dumnezeu 
încă nu s-a format, 
e în mişcarea browniană 
a bârfei din sat. 
 
28 ianuarie 2013 
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La statuia poetului,  
de ziua lui de naştere 
 
Astăzi e ziua când s-a dat de ştire 
Că magii s-au oprit din urmărire, 
 
Că steaua s-a fixat, ca în poveşti 
Deasupra unei case-n Ipoteşti. 
 
O altfel de Marie, năştea, simplu, acasă 
Viitor domn, de limbă aleasă. 
 
Aşa s-a ivit, cel ce fusese sortit, 
Să scrie poeme cu nimb aurit. 
 
Metafora, cea înflorită în durere, 
Pe limbă să ne lase stropi de miere. 
 
Şi versurile să ajungă la ureche, 
Mlădiate-n formă nepereche. 
 
De-aceea cu flori, vă rog, nu veniţi, 
Mai bine aduceţi-i meteoriţi. 
 
O lună plină, din argint moale, 
Să-i vărsaţi, mai bine, la picioare. 
 
Din înalt aduceţi marile şoapte, 
Din crengile cerului, stelele coapte. 
 
Şi pune-ţi totul într-o singură glastră, 
Cu bătăi culese din inima voastră. 
 
Pentru că Eminescu e şi-acum aici, 
Păstraţi, vă rog, şi iarna, teii înfloriţi. 
 
12 august 2013 
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Încă de copil 
 
Încă de copil lua de pe jos                                          
aripile bondarilor de  mai, 
şi le punea la propriile cuvinte.  
 
Copiii, ce le rupeau, 
luau aminte. 
 
Astfel, acestea zburau,  
dar către altfel de becuri, 
către altfel de lumini. 
  
Ieşi, Lazăre, spunea 
noilor vini. 
 
Ca flăcăiandru, 
ridica zmeul ideilor pe vântul lecturii,  
recreând ziua de mâine. 
 
Între două haosuri, visul lui  
se oprea la un cuptor cu pâine. 
 
Mai apoi, a îmblânzit metafora,  
punând-o să sară prin cercuri de foc, 
verbului, i-a pus mai multe picioare, 
 
de a devenit miriapod, 
simpla mirosire de floare. 
 
Strofelor, cu săltăreţele dactile, 
vaze le-a pus, pentru-nflorire, 
iar poemelor rotunde,  
dreptul de-a face-mprejurul lor, unde. 
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Hormonilor lui le-a dat de mâncare, 
femei cu ochi mari, 
în părul cărora a crescut grâu. 
 
Iar pentru decor, 
pădure cutreierată de-un râu. 
 
Alter-ego-ului i-a dat 
nemărginirea călătoriei 
şi dreptul la un punct de vedere. 
 
Iar pentru sine, nimic fără durere. 
 
3 iulie 2013 
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Regele din teatru 
       -gândind gândul lui- 
 
Am fost sufleor  
şi, dintr-o cuşcă mică, 
aveam răgnet de leu 
şi toţi ştiau de frică. 
 
Căci dacă eu tăceam, 
tăceau şi ei în cor, 
şi piesa mută-n teatru 
era un biet decor. 
 
Aşa că din plămâni, 
scuipându-l, ca un lest, 
zoream, ca la ureche, 
s-ajungă vânt de text. 
 
Şi-apoi, ce fuse vânt 
se înmuia pe buze 
şi-un vânticel, abia, 
în spunerea de spuse. 
 
Dar, în final, ovaţii, 
şampanie şi flori, 
aplauze în şiruri, 
cohortei de actori. 
 
Actorul anonim, 
ce nu primeşte flori 
dar joacă toată piesa, 
e-n cuşca de sufleor. 
 
Şi e sortit tot lui, 
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jucând cadru cu cadru,  
tot  neştiut, să fie  
regele din teatru. 
 
22 iunie 2013 
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Reghin 
 
Aşa cum buzele prind un sărut, 
Eşti prins de un înalt şi un tumult. 
 
Eşti strâns în menghina unui destin, 
De a pulsa în jur numai lumini. 
 
De-aţi pune o pecete singulară, 
În România, veşnic tutelară. 
 
La tine-acasă, aici, în sus şi-n jos, 
Cardinalele s-au aşezat frumos. 
 
Şi sub arcuşul unei ape curgătoare, 
Rezonanţa dealurilor dă în floare. 
 
Povestesc pădurile viorilor în cor, 
Despre forma foşnetelor lor. 
 
Oamenii se povestesc pe sine, 
Prin poeţi şi timpul care vine. 
 
De aceea, îţi salut cu preţuire motoarele, 
Care  torc  în tihnă contoarele. 
 
Cu reverenţă, îţi salut toate şinele,  
Pe care ţi se mişcă albinele. 
 
Cultura şi arta, cu plecăciune, 
Ţi le salut, din tainicele rune. 
 
Din neamul meu de tarabostes şi pileati, 
Unde  mândria  rupt-a groase gratii. 
 
Pe Petru Maior, din Dachia,-l salut, 
Pentru istoria românilor, pentru-nceput. 
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Şi-l mai salut pe Urban, colonelul, 
Ce apăra cetatea, dar şi cerul.  
 
Lui Eugen Nicoară, ce-a deschis fereastra, 
Per aspera îi spun, dar şi ad astra. 
 
Mulţi şi frumoşi, cucuruzii de brazi, 
Apărat-au tihna, pentru un azi. 
 
De aceea, cu cinstită-nchinăciune, 
Nu punct, ci virgule pun după nume. 
 
Am venit la voi să caut şi fântănă, 
În ochi de apă să prind lună plină. 
 
Şi-am mai venit să mă clătesc la ochi, 
Cu porturi populare şi cu joc. 
 
În suflet să îmi crească mândre hore, 
Peste  cămeşi, banduliere tricolore! 
 
Şi să mă-nalţ în mine, până la semn, 
Cum se-nalţă o veche biserică de lemn.  
 
Dimensiunea de adânc din fiecare 
Poartă însă o tainică chemare. 
De-a primi în suflete,  mereu, 
Lumina încrederii în Dumnezeu. 
 
Oraş de 24 de carate, 
Eşti pentru ţară, sarea din bucate! 
 
În noaptea de 
20  spre 21 mai 2013 
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Drum 
 
Dorna, Dorna, fratre, 
Cu straiţa-n spate,  
totuşi mai departe, 
mai departe, 
prin colb de drum, 
sub amor de lăstuni, 
să cunoască la Deda, 
Rig Veda, 
şi cine-i om bun,  
la Regun, 
iar la Petelea,  
cine-i tetea şi lelea. 
Iar la Partenie Trombiţaş, 
sfârcul românesc de oraş. 
......................................... 
Sus în clopotniţa 
Bisericii de Lemn, 
Se întrona în visare 
Şi-n sfios îndemn. 
 
Dorinţa împlântată, 
Până-n prăsele,  
Îi muşca din frig  
Făcând ploaia surcele. 
 
De pe braţul de fân, 
Sub Calea Lactee, 
Stea pe cer căuta 
Să pornească la cheie. 
 
Şi să-l ducă pe drum, 
Pân` la `naltul cuibar, 
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Unde stele sub cloşcă 
Luminează mai rar. 
 
Şi cum tot căuta, 
Neatent la-mprejur, 
Taina nopţii pieri, 
Ziua prinse contur. 
 
Şi atunci, necăjit, 
Ca  tâlharii,  pândi, 
Aşteptând altă noapte, 
Să le poată privi. 
 
Şi cum el aştepta 
Împrejului semn, 
S-a contopit cu lemnul 
Bisericii de lemn. 
 
Anii, mulţi, au trecut, 
Pe-a bisericii speze, 
Şi-o carie-n turlă 
A-nvăţat să viseze. 
 
12 august 2013 
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Eminescu la Tg.Mureş 
 
Au ruginit potcoavele Calului Alb, 
Chiar el ajuns-a verde pe perete, 
Hangiu-i mort şi muşteriii la fel, 
Cei cu creiţari în pungi, pe umeri, plete. 
 
Şi hanul este dus la Han-Tătar 
Şi curtea nu-i mai plină de trăsuri, 
Hainul timp, de-un veac şi jumătate,  
Pe calapod tot trage noi măsuri. 
 
Poruncile s-au strecurat în crepături, 
Şi totul nu-i decât o arătare,  
Clădirea se mai ţine într-o placă, 
Cu-n scris de  bronz, de comemorare. 
 
Pe care nu o vede aproape nimeni  
Şi, de întrebi, nimeni n-are habar, 
Şi singura moştenire de la Calul Alb, 
Sunt ochelarii lui cei vechi de cal. 
 
Pe Mureş, apa curge-n continuare, 
Curge lin, în limpezimi şi spumă, 
Şi lumea bea, tot răfuieli mai vechi, 
Şi nu mai ştie dacă-i rea sau bună. 
 
Nedumerit e şi acuma Eminescu,  
Contumacia devenit-a axiomă, 
Dacă e Călăraşi sau Kossuth, strada unde, 
A poposit în drum, spre mica Romă. 
 
13 mai 2013 
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Miroase a tei orăşelul meu de provincie 
 
Miroase a tei orăşelul meu de provincie, 
Pe unde Eminescu a trecut cândva, 
Să ducă la Blaj o parte din sine,  
O parte din Blaj cu sine să ia. 
 
Şi mai miroase a doi seminarişti, 
Ce de la Calul Alb l-au scoborât, 
Prin colbul de drum al Cerghidului,  
Să nu le scârţâie căruţa de urât. 
 
Îl atrăgea, ca un magnet, Mica Romă 
Şi nu puteau caii să fie mai iuţi, 
Deşi lui îi umfla pânza sufletului 
Dascălul drag, stins la Cernăuţi. 
 
Prin Mica cea cu vii, prin Ganfalău, prin Seuca, 
Intrând fără de faimă-n Sânmărtin1, 
Mirosea de la o poştă Hanul lui Mănase, 
A popas, a adăpat şi a ulcică cu vin. 
 
Eu sunt poet şi vreau să-mi adun material, 
Răspundea la privirile întrebătoare,  
De ce trage aşa de adânc aer în piept, 
De ce răstălmăceşte orice culoare? 
 
Şi-a descheiat bumbii kaiseroc-ului şi-a suflat în sân, 
Fermecat fiind de vorovitul şi de straiele ardeleneşti 
Ale ţăranilor veniţi cu bucate-n căruţe, 
Din Bobohalma, din Boziaş, din Corneşti. 
 
Şi-a uimit ochii cu albul cămeşilor de cânepă aspră, 
Cu lucrătura cheptarelor de oaie, 
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Aşezate-n căruţe, priponite de pari, 
Pe somnul pruncilor de pe un braţ de paie. 
 
Şi-a mai văzut cum se târguieşte-o arvună, 
Cu împricinaţi din Chinciuş, din Supădure şi-Adămuş, 
Cum se bea un aldămaş de mulţămire, 
Sub oful ciorii ce se taie-n arcuş. 
 
Şi încă-un domn a mai văzut, ce-n grai străin 
Înjura, parcă atins de streche, 
Iuţeala horei, şi de-ncinsul ei, 
Comănacele-şi dădeau bătrânii, pe-o ureche. 
 
Şi poate şi-a amintit de iubitul dascăl, 
Cel pribegit, de nevoi, în Bucovina, 
Şi a zis: - Soarele românismului răsare şi din locul acesta. 
Priviţi cum vorba neaoşă dezmiardă lumina!  
 
Şi poate a gândit ceva, din poemele de mai târziu, 
De gândirea a iscat amnare, 
Ce-au aprins aerul târgului de-acum, 
Cu ceaiul aromelor înfloritoare. 
 
Şi miroase a tei orăşelul meu de provincie 
Fiindcă Eminescu a trecut pe aici, cândva, 
Şi a lăsat teii premoniţiei sale, 
Luând, în schimb, de aici, puţin, şi pentru inima sa. 
 
5 august 1994 
 
P.S. Sânmărtin1 - veche denumire a Târnăveniului 
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Vorbind cu Blajul 
în gândul poetului de 16 ani 

 
Sunet pur de românism, ţie, Ave, 
În diapazon tandru de Târnave. 
 
Ape prinse în galbine maluri,  
Ave, mică Romă, de pe dealuri. 
 
Ave, Micu Klein, şi de pe hulă, 
Fapta ta vorbeşte fără gură. 
 
Heliade Rădulescu, îţi spun: Ave, 
Înflorire dulce şi rară de agave. 
 
Iancule, pe râtul de la Greci, 
Să te uneşti cu ţara pentru veci! 
 
Ave, dascăl drag, Pumnu Aron, 
Ave, că m-ai ispitit să gust din pom. 
 
Fructul cel de graniţe oprit, 
Mi-a dat vânt, la ajuns şi pornit. 
 
Şi te-am regăsit prin discipoli aici,  
Mulţi cât muşuroiul de furnici. 
 
Lăsat la Cernăuţi în negru mormânt, 
Te regăsesc la Blaj în îndemn şi cuvânt. 
 
Acasă, în frumoasa Bucovină, 
Şi Lepturariu-ţi poartă doliu de lumină. 
 
Jalea de tine e plină-n ochiul ei, 
De  lacrimi, şi acum, de-nvăţăcei. 
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Visele lui Eminescu 
 
Visa la un cuptor cu pâine,  
Purta şi-n vis vreo zgatie de fată,   
Până i-au băgat  în vise lilieci,  
Să-i fie gândul peşteră-nfundată. 
 
I-au dat şi grija zilelor de mâine, 
Pe lângă grija timpului prezent, 
Din lipsa pâinii, cel cuptor cu pâine 
S-a tot  răcit de foc inexistent. 
 
Şi zgatia de fată, ce fusese vie, 
Şi vieţii lui i-a dat un ţărm de flori, 
Ei au împins-o afară din iubire,  
Şi au topit-o-n tristele ninsori. 
 
Preocupare, să-i mai ia din gânduri, 
Muzica maţelor, în primul rând, 
Şi-apoi a vântului, prin buzunare goale, 
Alt vis în locul visului, visând. 
 
I-au sfărâmat din faşă, i-au zdrobit 
Suave gânduri, cu iubiri eterne, 
În loc de şoapte, broaşte-orăcăind, 
Să-i fie visul dulce, între perne. 
 
Pământul l-au făcut din marţipan 
Şi tot înaltul  l-au vopsit cu stele, 
Să-i zburde visul într-un iarmaroc, 
Pe-un cer „nemărginit”, cu ghilimele. 
 
12 iunie 2013 
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La Răşinari 
 
Şi în bunicul lui Goga,  
mustul fierbea, 
şi de aceea, de aceea, 
preotul Bratu îl proteja. 
 
Şi îi găsise 
Ac pentru cojocul surtucului, 
Prin vămile-nalte 
Ale cucului. 
............................................ 
Peste zeci de milioane de ani, 
O să fie chihlimbar 
Vorba  lui Eminescu, 
Prinsă-n răşină, la Răşinari. 
 
12 august 2013 
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Iscodire de sine  
                  
Doar în somn mă satur după poftă, 
Maţul gros mi-e mai mereu subţire, 
Ochii  largi, ca o căscată gură, 
Se umple numai în închipuire. 
 
De-aceea îmi închipui eu bucate, 
De-aceea îmi închipui mai mult somnul, 
Carafa cea cu vin, în vise, plină, 
Nu mă iubeşte-n lumea asta, Domnul! 
 
În vise pun nădejdea toată-a mea 
Şi mă lepăd de mine numai în ele, 
De trei ori, ca de Satan, mă lepăd, 
Dar pe pământ am păcatele mele! 
 
Şi trag de mine, parcă-s rupt de cai, 
Nici nu mă rup, dar nici nu mă lasă, 
Dumnezeu cu Satan s-au înţeles 
Să aibă-n firea mea comună casă. 
 
De-aceea-njur `tu-i neamul nevoii!, 
şi alteori mă ţin sfios de cruce, 
biet teatru de război, fără de voie, 
prin care curge, ca o apă, sânge.  
 
16 mai 2013 
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Planeţii 
 
Planeţii i-au uns robineţii. 
Perseidele i-au umplut toate blidele. 
Luna plină l-a hrănit cu conul ei de lumină, 
Iară stelele din depărtare 
S-au lăsat desfăcute cu chei tubulare. 
 
În rest, cămăruţa de-acasă, 
Unde scaunul planeta la singura masă, 
Unde somnul gravita pe lângă pat, 
C-o subţire veliţă timbrat, 
Unde pentru ţinerile faine, 
Avea dulap  pentru Goethe şi Heine, 
Unde poliţe cu cărţi, pe post de pereţi, 
Ţineau cerul propriei vieţi. 
 
În rest, pe jos, cărţi şi manuscrise, 
Din scoarţă-n scoarţă, citite şi scrise, 
Având toate,  miezul greu, 
Ţinute de Poet la perigeu. 
 
12 august 2013 
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Teatrul teilor 
 
Teii n-au avut trac, în nicio vară,  
fiindcă din cuşca lui de sufleor,  
el le-a şoptit cum să foşnească, 
mirosul era feedback-ul lor. 
 
A ştiut rolul fiecărei frunze, 
mişcarea scenică a fiecărui rol, 
dialogurile tuturor înfloririlor, 
cu neatinsul lor, creator. 
 
A citit scenariul, de la cap la coadă, 
a văzut regia, de mai multe ori,  
până la stagiunea din iunie-iulie, 
a fost, fără plată, repetitor. 
 
Şi la repetiţii, în lungi seri de iarnă,  
atunci când nimeni nu ştia de tei, 
seva rolurilor, prin crengi şi ramuri, 
el a-mpărţit-o, cu dulceaţa ei. 
 
Sub cojoace de cercuri din trunchi, 
au repetat mereu, noapte şi zi, 
s-au şi coordonat în intonaţii, 
deşi-n afară erau crengi pustii. 
 
Era şi-ngheţ şi chiciură şi vânt  
Şi-n termometre, gradele de fiere,  
Dar ramurile, cu trese de omăt, 
Purtau un dor secret de înviere. 
 
Şi-apoi cu rolurile învăţate bine, 
când dezolarea era de alungat, 
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au înverzit şi înflorit, fără de veste, 
şi cortina cerului s-a ridicat.  
 
Nările au aplaudat aerul piesei, 
ochii au ovaţionat la modul clar,  
au bătut din palme, pleoape, câte două, 
peste a ochiului, glob, ocular.  
 
Trecătorii au schimbat traseul, 
privind în sus, erau alţi trecători,  
şi au trimis bezele pentru frunze, 
surâsuri, în buchete, pentru flori. 
 
Teii n-au avut trac, în nicio vară,  
fiindcă din cuşca lui de sufleor,  
el le-a şoptit cum să foşnească, 
mirosul era feedback-ul lor. 
 
1 iulie 2013 
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Poveste 
 
Între Lepturariu şi măgărariu,  
el Consemnăciunariu,  
cum lunecă astrele-n cer,  
cum în lemn cugetă-un cariu. 
 
Cum se extrage  
rădăcina cubică 
dintr-un număr,   
cum se adună  
cărţile-n cufăr. 
 
Cum se adună datoriile 
şi hainele pentru spălat, 
unele care nu se vor date de pe el, 
altele care nu erau de luat: 
 
„2 cămeşi, 6 gulere, 4 cămeşi, 1 izmană, 
2 batiste, 4 gulere, 2 colţuni”, 
Etcetera, 
Etcetera, 
între hăis şi cea. 
  
Seara punea un muc de lumânare 
în carafa de vin goală 
şi recrea farul din Alexandria, 
Egipet într-o sfoară! 
 
Veneau Kant şi Schopenhauer 
la ţărmul gândului său. 
Buricul filosofic al lumii  
lăsa amprente  pe minereu. 
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Apoi urca-n carlinga unui cuvânt 
de unde se arunca, 
dar păpădia nu se deschidea, 
era o galbenă, de stea pitică, 
ce se pitea şi ea  
de marea morţii frică. 
 
În rest, tot împrejurul sinelui, 
pe post de lest, 
aruncat în rate mici,  
dus în derizoriu  
de-o cohortă de furnici. 
 
Ceea ce ziua se ridica, 
în metru saphic, noaptea, se surpa. 
Şi se surpa şi se surpa, 
de însăşi surparea lui ridica. 
 
Şi toată noaptea alerga 
după definiţii şi descuietori, 
iar dimineaţa,  
cârpit de somn se spăla,  
cu chipul Veronicăi, de stea, 
şi se ştergea, cu ce el se spăla,  
cu ce el se spăla, se şi ştergea, 
de-a pururi, pururea! 
 
16 mai 2013 
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Mereu în chirie 
 
Teritoriul şi-l delimita 
Cu perdeaua de fum făcută de spirtieră, 
Şi cu mirosul de cafea. 
 
Nu ridica piciorul, nu ridica glasul, 
După roţile dinţate ale stelelor, 
Îşi potrivea ceasul. 
 
Aşa se ferea de frig şi de lumea de-afară, 
Lăsând în încăpere doar razele nopţii, 
Să apună şi să răsară. 
 
Acolo se lăsa ghilotinat, 
De argintul moale al lunii pline, 
Din spatele unei oglinzi de visat. 
 
Şi mai făcea bezele, 
pe care le hrănea cu deprinderi, 
Şi se suia pe scări coborâte 
De-naltele-ntinderi. 
 
Merele lui Newton nu aveau ce îi face, 
Gândurile lui învingeau gravitaţia, 
În neliniştita sa pace. 
 
Aştrii i-au fost sigură casă de reverie, 
Nimic al lui pe pământ, 
Mereu şi mereu în chirie. 
 
9 august 2013 
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Eminescu a spus 
 
Nori de lumânare aprinsă, 
Ploaie de ceară pe masă, 
Pana, pânză de corabie, 
Şi inspiraţia ce-o face borţoasă. 
 
Caligrafie împinsă, 
la rang de fiinţă vie,  
volute-n idei, 
şi el patinând pe hârtie. 
 
Cuvinte în călduri, 
ca potrivite cu mâna, încăţălire, 
e-n firea lor,  
de-a se aduna după fire. 
 
Îmbinări perfecte, 
Blocuri megalitice de  vers, 
Nimic în plus, nimic în minus, 
Adâncimi de sens. 
 
Şi curge sânge, 
de tot ce-i omis sau intrus, 
Spusele tuturor, totdeauna, 
Eminescu a spus. 
 
10 mai 2013 
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La Iaşi 
 
Un braţ al pick-upului 
Pe striaţiile celor şapte coline, 
Iaşul de altădată,  
Aluvionat de vechime. 
 
Eminescu şi Veronica,  
Pas de deux, pe alei, 
Vrajă  nederanjată, 
Nici de leii din Obeliscul cu lei. 
 
Teii foşnind în Copou, 
Pe aceeaşi lungime de undă, 
Cu ramuri şi frunze, ferind, 
Tandreţi călcate la dungă. 
 
Sub bănuţ argintat de pe cer, 
Şoptindu-şi puţine, din multe, 
Aşteptând o eclipsă hoinară, 
Sub pălăria căreia să se sărute. 
 
În rest, vorbind în versuri, 
Ca nici cei din jur să nu-nţeleagă, 
Rostogolire de veacuri, 
Iubire ce rămâne întreagă. 
......................................... 
El, testosteron, 
Ea, foliculină, 
Dans nupţial 
În atemporală lumină. 
 
14 august 2013 
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La Casa Pogor 
 
La Casa Pogor, papila lui vocală 
are şi-acum dermă, sub zugrăveală. 
  
Cu ramuri de salcie veneau junimiştii 
să aibă Convorbiri literare, 
să-i asculte, citite gri, poeziile sale. 
 
Stetoscopul pus pe podeaua unde stătea 
ar auzi, de atunci, neliniştea sa, 
tactul bătut cu piciorul, după tahicardie de stea. 
 
Sânge din vena pereţilor de susţinere,  
ne-ar da hematiile lui de reţinere. 
 
Tensiunea luată de pe un braţ de-ncăpere,  
Premergătoarea şi postmergătoarea durere. 
 
Casa, toată, dusă la tomograf,  
ar dezvălui, pe hârtia aerului încăperii, 
respirările lui autograf. 
 
În rest: intră cine vrea, rămâne cine poate,  
Casa Pogor are acum carte de identitate. 
 
15 august 2013 
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Precizări 
            Lui M. Eminescu 
 
Au lucrat în schimburi 
De neînţelegere a lui 
Şi  nu s-a dat  liber,  
Atunci, nimănui. 
 
În ţărmurita carne,  
De-a fir de păr în fire, 
Dumerirea, toată,   
I-a fost  nedumerire.  
 
Şi a filtrat conjurul 
La rându-i, filtrat, 
La rându-i, fiecare, 
Călău şi condamnat. 
 
Văzut-a nevederea, 
Auzit-a  neauzitul, 
Spus-a nemaispusele, 
Netăinuindu-ne  
Ce fuse tăinuitul. 
 
Un cui al lui Pepelea 
Au bătut în secret 
În pereţii mesianici  
Ai vieţii de Poet. 
 
Numai cine, cine 
N-a dorit de fel 
Nu a venit de la cui 
Şi n-a plecat  la el. 
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Cu intriga şi piatra 
I-au străbătut înaltul 
Şi n-au mai fost aceiaşi 
Şi el a fost un altul. 
 
În urma lui, de-atunci,  
Crescut-a, falnic, timpul, 
De-ntunecimea lui,  
Ne-ntunecim, cu schimbul. 
 
29 aprilie 2013 
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Visele 
 
Visele au fost lumile virtuale 
pe care gravitaţia nu le-a putut tezauriza. 
 
Săracii bogaţi, din toate timpurile, 
au rămas cu cărţile de istorie 
în care şi-au ordonat orgoliile. 
Morminte fără valoare. 
Moliile. 
 
Aurul şi pământul erau opţiuni 
unde au învăţat să mărginească,  
anchilozându-se şi schilodindu-se 
de puţinul loc de întors. 
 
De altfel, ei au scris pentru ieri, 
pentru cititorii de rune. 
 
Pentru o bucată de mâine 
au scris visele, 
chiar dacă şi carnea,  
în care au săpat peşteri 
a rămas nelocuită. 
 
7 februarie 2013 
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La început 
 
La început a fost ideea punctului şi apoi punctul,  
apoi strigătul reverberat al punctului  
a devenit linie dreaptă. 
Apoi linia dreaptă a început să muşte din intuneric 
şi a devenit rază.  
Apoi cerul a multiplicat privirea roată a punctului. 
Apoi punctul a murit, dar strigătul lui continuă, 
în toate direcţiile, linia dreaptă. 
 
Apoi a fost Eminescu, apoi „La steaua” 
Apoi Einstein, apoi E=mc2. 
 
6 mai 2013 
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Eminescu levita 
 
Eminescu levita. 
Se ridica din când în când de la pământ 
şi intra în tagma îngerilor. 
Uneori călca ape, asemeni Mântuitorului, 
învăţând şi lebedele să calce trestii. 
Când avea poftă de luceferi, Eminescu zbura. 
Iniţiase o catapultă a cuvintelor. 
Ştia curenţii de aer din jurul acestora. 
Ştia rugozitatea verbelor, ştia cât de lucioase erau adjectivele, 
ascendenţa fiecărei forme de mirare. 
Încerca strofe întregi în tunelul aerodinamic al emoţiilor 
şi acestea nu-şi găseau locul până ce nu 
se comportau ca nişte bucurii invazive. 
Unele poezii se frângeau de la mijloc, 
altele îşi pierdeau coada sau suculenţa, 
dar de fiecare dată,  
trăirile repetate găseau soluţia perfectă. 
Atunci Eminescu le lua şi i le trimitea Veronicăi Micle, 
ca să le şteargă pe frunte cu marama sa. 
Apoi mergea mai departe, 
purtând în spate ignoranţa neamului său. 
A fost răstignit între două nelinişti, 
într-un loc perfect pentru naşterea ipocriziei de apoi. 
Vai, Eminescu! Vai, Eminescu! 
Învierea s-a făcut în/prin cărţi 
care au început să-l circule prin(tre) semeni. 
S-a dovedit a fi antemergătorul lor, 
cel ales, botezând cu vizionarism. 
 
21 aprilie 2012 
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Tăcerea 
 
Tăcerea este subgabarită,  
de aceea ea circulă uşor şi fără probleme 
printre popicele ipotezelor, 
fără să le dărâme, 
fără măcar să le clatine, 
fără să se apropie de echilibrul lor instabil.  
 

Ea e tangenţială şi la sunet, 
are nişte perniţe de pisică la picioarele ei de miriapod, 
de aceea se poate sustrage, plonja, târî sau ascunde. 
De aceea ea este admirată de cei   
ce iubesc firescul, ca formă fără concurs de împrejurări.  
 

Tăcerea trăieşte pauzele dintre sunete,  
dintre priviri, dintre culori, 
ca treceri arcuite   
prin săli de aşteptare. 
 
Ea umblă şi la gravitaţie, 
o face silenţioasă, fără a fi ceva personal, 
hrană şi nimic mai mult pentru prădător. 
 
Tăcerea se conjugă ca un verb 
şi se alintă ca o femeie. 
 
Ea galonează materia, 
îi pune diverse trese, 
lăsând inclusiv bastonul 
de mareşal în traista formei. 
 
În rest, miceliul tăcerii 
în agresiunile de toate calibrele. 
Lungimi de undă fără scăpare. 
 
27 iulie  2012 
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La Ţicău 
 
La Ţicău i-a fost un pic mai bine, 
când i-a fost mai rău. 
Acolo a prins altoi, 
Creangă a comunelor nevoi. 
 
Fiecare şi-a fost umbră celuilalt, 
Să nu fie singur  
când e singur, doar cu-n leopard. 
 
Fiecare a fost trup umbrei celuilalt, 
să aibă gândul unde trage, 
la venirea din înalt. 
 
Fiecare a fost şi par de grădină, 
Fiecare a fost şi firavă tulpină,  
unul altuia i-a luat din pricină, 
pentru mai puţin întuneric 
şi mai multă lumină. 
 
Astfel, îşi potcoveau fiecare, 
organele lor de mers,  
înspre mirare. 
 
Şi s-a cules rod de poveşti, 
Şi rod de zboruri metafiziceşti. 
În rest, fizica lor concretă, 
cu necesităţi şi nevoi, 
de la toaletă, la femei şi vin de butoi. 
 
17 mai 2013 
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Eminescu şi Creangă 
 
Eminescu şi Creangă, 
toarte la stare concavă, 
rară prietenie adunată,   
înflorire de agavă. 
 
Eminescu şi Creangă, 
şine ferate de rânduri, 
traverse de cuvinte 
ce-naintează gânduri. 
 
Eminescu şi Creangă, 
pari la lujer de-nchipuire, 
pari care ei după lujer 
cresc în uimire. 
 
Eminescu şi Creangă, 
secol nouăsprezece,  
căutând la sâmburi 
lumea ce se trece. 
 
20 mai 2013 
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Lumânărar 
 
Ziua umbla cu capu-n pământ, 
Încovoiat de gânduri, ce-i săreau în spate. 
 
Noaptea era cu fruntea lipită de aştri, 
Adunând licuricii, din iarba departe. 
 
Asculta cu stetoscopul  pe cer 
Extrasistolele unor comete rebele, 
 
Ca să vadă izvorul facerii, căuta, 
În cuibar de înalt, ouă de stele. 
 
Credinţa lui zugrăvea biserici, 
Lumina lunii tronând închipuirea. 
 
Şi el boteza în cristelniţa firii, 
Rază cu rază, nemărginirea. 
 
Lumina a încetat să mai fie păgână,  
Devenindu-i tovarăş de pahar. 
 
Golind cu ea puzderie de întuneric 
Cu hărnicie de lumânărar. 
 
9 august 2013 
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Colivie de pasăre 
 
Am văzut o lumânare aprinsă într-o colivie de pasăre. 
De ce nu zbori, i-am spus lumânării. 
Flacăra ta poate atât de uşor să se strecoare 
Dincolo de zăbrele, în libertate.  
Nu pot, mi-a zis, pentru că am un trup de ceară,  
care nu încape printre zăbrele. 
Bine, i-am spus, dar ştii că după ce se va topi ceara,  
te vei stinge şi tu. Vei pieri.  
Şi atunci va fi prea târziu să mai zbori. 
Ştiu,  mi-a răspuns. 
....................................................................................... 
 
Dar tu, îmi zice lumânarea, de ce nu-ţi dai cuiva inima  
s-o păstreze în libertatea inimii sale. 
Nu pot, i-am răspuns, sângele ce-o încălzeşte 
nu încape printre zăbrelele coastelor. 
Bine, mi-a spus, dar ştii că după ce se va distruge trupul  
de timp şi de vreme, şi inima ta se va stinge.  
Vei pieri. Şi atunci va fi prea târziu să iubeşti. 
Ştiu, i-am răspuns... 
 
9 iunie 2013 
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Eminescu şi Veronica 
 
A fost odată ca niciodată 
Un scriitor de trăsuri, 
Premergător scriitorului de vagoane, 
Ce făcea sex nebun în metru antic, 
Cufundându-se-n alexandrinii unei cucoane. 
 
A fost odată ca niciodată 
O cucoană cu două fete şi un soţ, 
Cu treizeci de ani mai în vârstă decât ea, 
Şi de aceea, de aceea, 
Propria frunte şi-o ştergea.  
 
Poezia le-a făcut cunoştiinţă 
Şi tot ea i-a despărţit, 
El era un Luceafăr schopenhauerian, 
Ea era băţ aprins de chibrit. 
 
Au avut parte  
De arc voltaic de iubire, 
Într-un aer de fiere, 
El luminând pe un cer, 
Ea luminând o-ncăpere. 
 
11 aprilie 2013 
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Citea mult 
 
Citea mult, 
dar uneori, noaptea, 
închidea brusc cartea 
ca să prindă fulgere. 
 
Aşa şi-a făcut în camera lui 
un insectar pentru ora de reverie: 
flăcări de lumânare,  
înţepate în ceafă cu ace de gămălie, 
cu desene jucăuşe pe aripile ideii; 
fante de lumină din gaura cheii; 
fâşii târâtoare de sub uşă; 
Şi rezon, 
„Lumină de lună”; 
„Lumină lină” de la Agafton. 
 
Citea mult, 
dar uneori, noaptea, închidea brusc cartea, 
ca să prindă momentul în care o stea, 
îşi trăgea sufletul pe file, 
şi pe care dorea să o-nveţe sanscrita. 
 
4 august 2013 
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Somn 
 
Lumina soarelui e mai grea decât plumbul, 
de aceea ea cade glonţ prin fluturi,  
până la noi. 
În fundul ochilor noştri e inversată 
şi e mai uşoară decât gândul 
atâtor nevoi. 
 
Lumina stelelor este mai uşoară decât gândul, 
de aceea ea pluteşte prin noapte, 
ca un dor. 
În fundul ochilor noştri e înversată 
şi e mai grea decât plumbul 
somnului uşor. 
 
7 februarie 2013 
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Ceva de mâncare 
 
Eminescu sărea peste mese, 
Ca la o probă de garduri, 
Mitralia foamea, din toate poziţiile, 
Cu multele-nalturi. 
 

Dar gloanţe oarbe 
Mitraliera avea 
Şi foamea mai mult se stârnea 
Decât se `stâmpăra. 
 

Atunci îl căuta pe Newton 
Să-i dea măcar mere,  
Privea gravitaţia-n ochi 
Pe sub pomi de durere. 
 

Gusta ciorchinii sorilor 
Direct de pe viţa din cer, 
Şi nu erau acre 
Rotunjimile, de fel. 
 

Urmărea roiurile de lumini 
Din stupii galaxiilor pline, 
Să centrifugheze puţină 
Miere de albine. 
 

Din Carul Mare, 
Cu râvnă descărca, 
Cât putea de bine 
Săturarea sa. 
 

Iar în Carul Mic,  
Punea din Carul Mare -  
Şi-a doua noapte s-aibă, 
Ceva de mâncare! 
 

10 august 2013 



 
 

55 

Cu gândul la Eminescu 
             mic poem închipuit 
 
E o dumnezeire în ramuri 
Şi atunci de ce se spune 
Că aceşti copaci se împart  
În tei şi atei? 
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Florile de tei 
 
Eminescu este primul ce-a deschis  
Culoar de navigaţie aeriană,  
Patentând mirosul florilor de tei,  
Aşezându-l, tandru, într-o rană. 
 
Chiar şi-n calendar, el l-a trecut 
Cu roşu, ca şi sărbători creştine,  
A pus balize de-orientare în văzduh 
A nărilor sensibile şi fine. 
 
Plămânii au accelerat până la fund 
Şi-au tras de hamuri gata să le rupă, 
A fost o levitaţie fără de trup  
Şi ochii lui aveau un chef de ducă. 
 
Lumina-n cireşar făcea bezele, 
În jur c-un paspartu de aer cald,  
Teiul avea coroană-mpărătească 
Şi el era nepământesc de-nalt. 
 
Şi-a luat din coronament arome, 
Doar atâta cât pentru un ceai, 
Le-a cufundat sub o ploaie de vară 
În ceşcuţa unui degetar de nai. 
 
La florile de tei ş-acuma este liber, 
Se vând călătorii, pân` la pământ, 
Până la cer, e o nimica toată 
Bunăvoinţa de a respira adânc. 
  
12 iunie 2013 
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Trepte 
 
O Ană din spatele unui zid de cărţi, 
Variantă masculină, 
Ziua când nu s-a mai surpat 
Cultura Română. 
 
Trei ciobănei ce şi-au unit 
Turmele de miei, 
Ziua când s-a filtrat 
Limba de condei. 
 
„Trăiască Naţia!”, 
„Sus cu dânsa!”, 
Ziua când Marele Rost 
I-a umflat pânza. 
 
Buga, limba clopotită 
Cu Ştefan cel Mare, 
Ziua care a devenit 
Abacul socotelilor sale. 
 
Societatea „Carpaţii”, 
Treaptă spre „Dacia Mare”, 
Ziua când a-nceput să-l doară 
Rana de sub sare. 
 
Poeme în cămaşă de forţă, 
„Şi mai potoliţi-l pe Eminescu!”, 
Ziua când a devenit indezirabil 
Tot poporul lui „escu”! 
 
10 iulie 2013 
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Eminescu în cămaşă de forţă 
 
L-au pus în cămaşă de forţă 
Să nu deverseze peste marginile argumentului forţei, 
Forţa argumentului lui. 
 
I-a speriat temperatura libertăţii 
Şi presiunea cu care mintea îi apăsa 
Pânza condeiului. 
 
Doar de la o chingă la alta, mai avea voie să-ncapă, 
Să se mişte cât între doi atomi de hidrogen, 
Dintr-o moleculă de apă. 
 
Căluş la trup, pentru căluş la gură, 
De aceea şi cămăşii de forţă i-au asortat o cravată de forţă, de 
aceeaşi măsură. 
 
Apoi l-au depozitat ca pe un butuc, ca pe un bolovan, 
Ca într-o magazie de lemne, ca într-o carieră de piatră, 
În spitalul acela de sărmani. 
 
Cămaşa de forţă în care l-au pus pe Eminescu 
Avea ţesătură concentraţionară, 
De intrigi pe bătătură, de intrigi urzite pe urzeală! 
 
25 iulie 2013 
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Nour 
 
Trăgând năvod cu miez de fier 
Şi lăsând numai smoală-n cer. 
 
Tălăzuind pe valuri de noapte, 
Recoltă bogată de stele preacoapte. 
 
Luând înaltul la bani mărunţi, 
Printre brazi şi printre munţi. 
 
Totuşi, fruntea-i, cea de lună plină, 
Se hrănea doar cu luna-n lumină. 
 
Dar luna-n lumină nu se prindea, 
În năvodul aruncat de cuprinderea sa. 
 
Şi-o aştepta, cu nerăbdare, printre chilii, 
Să bată monedă de reverii. 
 
O noapte bătea, cât de bine putea, 
Şi alte nopţi, monedă, ba! 
 
Când luna nu venea la întâlnire, 
Credea că năvodu-i rupt pe la fire. 
 
Şi când nu mai credea, el plângea,  
Tânguindu-se, numai cu sinea sa. 
 
De nevrednicie, se căia pe pământ, 
Şi lacrima îi sublima în cuvânt. 
 
Vise cu luna în coarne de bour 
La Mănăstirea Neamţului, Nour! 
 
19 august 2013 
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Eminescu la Bellu 
 
I-au legat capul cu o eşarfă neagră  
ca să nu se vadă 
unde l-a pălit meteoritul, 
şi unde, în jurul capului său, 
aurei strălucitoare 
i s-a dat cu flitul. 
 
L-au însoţit, 
ca să se însoţească pe ei, 
mâine, poimâine, 
l-au pus în dezgroparea 
unui râcâit de găină, 
ca pe un os 
îngropat de câine. 
 
L-au astupat imediat, 
ca şi când ar fi vrut 
să scape mai repede de el, 
i-au bulgărit sicriul 
şi totul mirosea  
mai mult a măcel. 
 
Rădăcinile 
monumentului de piatră 
sunt singurele 
ce duc veşti pietrei 
şi prostiilor cioplite pe ea: 
Mihai Eminescu, data naşterii, 
data când l-a lovit meteoritul... 
etcetera...etcetera. 
La Bellu este un anotimp 
pe care nu-l ştiu  
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decât cei cărora  
le e dor de el, mereu, 
acolo, cu ipocrizie, 
la marginea gardului de cimitir, 
se încăţălesc cu cuvintele 
cei fără de Dumnezeu. 
 
Şi chiar dacă România  
este o dulce şi el i-a dorit-o, 
ca ultima şansă de mântuire,   
trebuie lăsat acolo, totuşi,  
ca rezervă strategică 
şi rezervă estetică 
de sublimă uimire! 
 
1 martie 2013 
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A fost... 
 
A fost jupuit de aer 
şi tăbăcit cu pământ. 
A devenit imputrescibil  
prin cuvânt. 
 
2 martie 2013 
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Poem  în zăpadă 
 
Foaia albă a calculatorului; 
posibil, consecinţa ninsorii.  
Nici un cuvânt scris; 
posibil, poem îngropat în zăpadă. 
Nicio mână nu apasă tastele 
să-l dezăpezească. 
Pe mantia de zăpadă,  
cea cu care poemul este învelit,  
se va imprima chipul acestuia 
asemeni giulgiului de la Torino. 
Sigur, poemul nu va mai fi găsit. 
Sigur, poemul s-a întors la autor. 
 
19 decembrie 2012  
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Piatra mormântului 
 
Ipocrizia e lucioasă 
şi piatra mormântului său victimă. 
 
Între două îmbulzeli câinii ridică piciorul  
şi citesc omagiile de toate culorile. 
 
Cad romantic uzine şi fabrici 
în ţara de dimprejur. 
 
Se încăţălesc în metru saphic  
şi tinerii teribilişti. 
 
La căpătâiul său de la Bellu, 
responsabilii cu gălăgia, 
cărora li s-au furat instrumentele, 
mimează partitura. 
 
Eminescu se iubeşte virtual  
cu Veronica, 
iar Micle  
le ţine aprisă sigla: 
 
„A fost odată o  hârtie 
Mâzgălită de unul, 
Din lipsă de fastfood  
şi de shaormerie”. 
 
Cu atât rămâne 
purtătorul de smartphone 
de la brăcinar. 
Ei, şi 
ce-i dacă acuma 
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se cultivă bălării 
puse-n chenar? 
 
Eminescu este linguriţa 
cu untură de peşte 
pe care elevii trebuiau, 
în comunism, 
să o dea pe gât. 
În manualul de Limba Română 
este şi acum aşezat doar cât  
să ţină de urât. 
 
Face bine,  
dar are gust amar, 
canonizat în stereotipuri, 
ca un Sfânt Părinte, 
cu crucea frântă, 
din lipsă de har.  
 
11 aprilie 2013 
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La Bellu 
 
I-au acoperit lumina lină,  
Şi soarele i l-au făcut surcele, 
Şi pătura cea neagră a necruţării  
Pusă i-a fost pe cerul lui de stele. 
 
În menghina proaspătă de pământ, 
Lovită, parcă, de-o bardă, 
Glaspapir-ul l-a luat în primire 
Şi doamna, cea pilă, bastardă! 
 
Şi l-au atacat din toate direcţiile, 
Bacterii cu dinţi, ca de brici, 
Pilitura din trup i-a fost dusă, 
De armate inexistente de furnici! 
 
Dezaminare şi decarboxilare, 
Revărsare către bulgări şi bruş, 
Roiuri cărătoare-n căutare, 
Peste tot şi niciunde, de culcuş. 
 
Şi au venit din humus şi din lut, 
Mâini pricepute, timbrate de-un nimb, 
Şi l-au dezbrăcat încet de spaţiu, 
Cel ce fusese dezbrăcat de timp. 
 
Exonerat de dimensiuni precare, 
Cu entropia, rege-n capul mesei, 
O dimensiune-a înţelegerii, de-atunci, 
Dă drumu-ncet, mereu, la firul lesei! 
 
15 iulie 2013 
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Înger păzitor de înger 
 
Eminescu şi-a păzit bine îngerul, 
de aceea acesta nu s-a îndrăgostit niciodată.  
 
Niciodată acesta nu a pătimit 
pentru neamul său îngeresc, 
de aceea nu a avut parte 
nici de supliciile neputinţei. 
 
A fost ferit de probleme existenţiale, 
neînvăţând a muri vreodată. 
 
Eminescu s-a purtat cu el cu mănuşi, 
nefăcându-l să simtă, să-l doară, 
să vrea şi să nu poată. 
 
Îngerul lui Eminescu 
e şi acum ca şi scos din cutie, 
fără lovituri şi alte traume, 
fără lungul exerciţiu  
al lipsurilor de fiecare zi. 
 
La sfârşitul misiunii, 
Eminescu şi-a predat îngerul, 
descărcându-se în gestiune. 
Apoi a murit. 
El, nu îngerul. 
 
Acum, îngerul scrie cărţi  
despre Eminescu, 
şi din când în când 
îi duce o floare la Bellu. 
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S-a căsătorit şi are copii. 
În casa lui, pe un perete,  
îngerul are o fotografie 
cu Eminescu, 
dar Eminescu nu se vede în fotografie. 
Îngerul are o aură în jurul capului. 
Acolo este Eminescu. 
 
17 aprilie 2013 
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Dacă ... 
 
Un singur cuvânt dacă scoţi 
dintr-un poem de Eminescu, 
oricare ar fi acesta,  
poemul se scurge de conţinut, 
ca şi când ai lua dopul de la vană,  
ca şi când ai lua aţa care strânge la gură un balon,   
ca şi cum ai lua o cărămidă,  
o singură cărămidă din barajul unui lac de acumulare. 
Presiunea neîntregului smochineşte presiunea întregului 
şi fiinţa, ca un fum nevăzut, pierde din duh. 
Poem ciobit în concavitatea sa, 
din el nu va rămâne decât amintirea plinătăţii, 
ca o vană gata pentru îmbăiere,  
ca un balon umflat cu aer,  
ca un lac de acumulare plin cu apă. 
 
12 mai 2013 
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În vecii vecilor, Emin! 
 
Eminescu a fost un fir cu plumb. 
După el s-a ridicat pe verticală Cultura Română. 
Eminescu a fost un boloboc. 
După el s-a întins pe orizontală Cultura Română. 
Eminescu se află în vârful  piramidei trofice 
a Culturii Române. 
Poporul român, de la baza piramidei, 
şi-a trasferat, verigă cu verigă, înspre el, 
milenara energie şi substanţa organică  
a existenţei spirituale.  
Aceasta, până l-au umplut.  
Plutitorul nu a făcut decât să-i declanşeze naşterea. 
Eminescu nu are duşmani naturali. 
Timpul îi e prieten, 
şi cum prietenul la nevoie se cunoaşte, 
aşa şi timpul s-a cunoscut că-i este prieten. 
I-a dat dreptul de a fi mult mai mult  
decât atunci când a fost, 
de aceea Eminescu trăieşte cel mai confortabil în contumacie. 
Eminescu este o unitate de măsură stelară. 
Eminescu este o unitate de măsură a transfigurării. 
Eminescu este o unitate de măsură a adâncului serafic. 
„Eminescu etalon” se află la Centrul universal de măsurări şi 
greutăţi spirituale de la Bellu.  
Este sigilat într-o capsulă de timp purtând codul 1889. 
La el îşi raportează muşchii toţi cei 
ce se cred că au muşchi. 
Noi ne bucurăm de muşchii lor şi îi respectăm atâta timp 
cât nu cad în propria idolatrie. 
Eminescu, ca etalon, nu doarme, 
el se lasă comparat, pentru oricine vrea 
să se compare cu el.  
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Şi nu de puţine ori îşi iubeşte submultipli, 
fără ca noi să ştim. 
Dar cine este Eminescu? 
Iată o întrebare cât toate răspunsurile de până acum! 
El este cel ce este, el este  cel ce trebuia să fie 
şi a fost trimis la noi! 
În vecii vecilor,  
şi pentru vecii vecilor, 
Emin! 
 
30 aprilie 2013  
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Manuscrisele lui Eminescu 
 
Manuscrisele lui Eminescu de la Academia Română,  
sunt asemeni Giulgiului de la Torino. 
Cu ele s-a învelit poetul,  
să nu-i fie frig de la astrele stinse de mult, 
şi nici prea cald de la tumult. 
 
Ele poartă fizionomia pe când era arc în idei, 
pe când era „Geniu pustiu” şi „Sărman` Dionis”, 
pe când jongla cu luminile stelelor, 
ajunse-n viul său de vis. 
 
Ele poartă urme de sânge necurs, 
de lupte pe ascuns al unui sine, 
strecurătoare de-ntrebări fără răspuns. 
 
Manuscrisele au urme de epidermă exfoliată, 
de la sufletul opozabil la gândire 
cu care a prins timpul, cu care a prins materia 
în forme de închipuire. 
 
15 mai 2013 
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Ghiocelul 
 
Cricul temperaturii îl ridică până  
la gradele de atenţie, 
şi totuşi ghiocelul este o problemă  
de marketing şi de primă erecţie. 
 
Primăvara vrea să-şi vândă motoarele 
din seminţe şi rădăcini,  
raliurile din tulpini, 
caii putere de sub capota unor pământuri, 
înconjurul care trage vânturi.  
 
Cu el ştampilează zăpezile târzii, 
îşi urmează steaua ce-l va vesti. 
 
Vede verde prin periscop de fir dat,  
câinele frigului, dacă-i legat.  
 
Exonerat, în sfârşit, de multele-i vini, 
albul căciuliţei îl scoate-n lumini. 
 
Ridică cu muşchi de halterofil 
încrâncenarea adulţilor 
pân`la priviri de copil. 
 
27  ianuarie 2013 
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Instituţia Eminescu 
 
La Eminescu, în poeme,  
se intră ca într-o instituţie, 
cu portar şi contabil-şef,  
adică nu se intră oricând şi oricum. 
  
Pentru început ţi se cere legitimaţie de iubire,  
eliberată de cel mai intim organ al tău. 
În al doilea rând, ţi se uită în fundul irisului  
să se vadă cât de răsturnată 
ţi-e lumea ce-o vezi. 
Apoi ţi se scanează mirarea,  
apoi eşti controlat la sacul aşteptărilor. 
În final, se consultă tabele  
şi  înainte să-ţi dea voie să intri,  
mai trebuie să laşi, exfoliat, 
cel mai recent strat de dorinţe. 
 
Şi dacă treci de pagina de gardă, 
urci etaje ale priceperii şi, pe coridoarele  
întortocheate ale versurilor, 
cauţi încăperile cu programul afişat 
de lucru cu sufletul. 
Baţi la uşi ce se deschid prin răsfoire 
şi, în spatele lor,  prind carate gradele de reverie. 
 
Pe fire de păienjeni urci, 
Pe ape freatice cobori. 
În şaua unor electroni cauţi pericole. 
În sânul unei comete, mângâieri. 
Până-n prăselele simţurilor, 
vibrează cuvântul. 
Şi ca să nu se şifoneze sensurile aflate, 
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le laşi dezlegate, să pască liber indulgenţe. 
 
Pentru că ai rezolvat pentru un timp 
o problemă de semantică, 
ţi se cuantifică prin noi înţelesuri ale lumii, 
picioarele bucuriei. 
Atunci ai trăit lumi! 
 
La ieşire, îţi predai aripile, 
treci prin detectorul de metafore, 
îţi reiei cheile şi codul de bare 
şi apoi te reîntorci 
la penitenţa problemele cotidiene, 
dar spui tuturor, copleşit(ă): 
„La Eminescu, în poeme, 
se intră ca într-o instituţie 
cu portar şi contabil-şef, 
adică nu se intră oricând şi oricum”. 
 
30 mai 2013 
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Eminescu şi clopotul lui Gauss 
 
În statistică, biserica are pereţi variabili. 
Inconstant e şi numărul de Dumnezei.  
Credinţa este pe o plajă largă a dogmelor. 
Un puzzle este şi cerul, imposibil de rezolvat, 
cu toată bătaia de tobă a speranţelor şi temerile noastre.  
Pe spinarea luminii strălucesc şi solzii şarpelui primordial şi 
nodurile din toiagul lui Sfântu Petru. 
 
Acesta este Timpul Universal al bobului de mac, 
ce face reverenţe bobului de linte. 
 
Aici, sub clopotul lui Gauss,  
sub toate curbele pământului, 
a fost înghesuit, cu bunele şi cu relele lui, 
poporul român. 
Dar aici, în clopotul lui Gauss, 
este şi Eminescu,  
sub formă de limbă de clopot,  
limbă cu care se bate sfinţenie 
în carnea statisticii, 
şi astfel cifrele trăiesc. 
Eminescu nu se vede, fiindcă,  
asemeni firelor chirurgicale resorbabile, 
a fost resorbit de clopot. 
Acum, clopotul are memorie  
prin conştinţa numită Eminescu. 
Cu verbul său viguros, 
acesta bate atemporalitate! 
 
25 iunie 2013 



 
 

77 

Poem  contra...  
 
Poemele lui Eminescu nu trebuie date cu fixativ, 
Să le stea bine şi în acest secol, 
Nu trebuie tapate ca să aibă volum de idei. 
 
Nu trebuie date cu ceară să strălucească, 
Sunt şi acum o agoră deschisă, 
Pentru docţi şi plebei. 
 
Poemele lui Eminescu nu trebuie pieptănate, 
Nu trebuie făcute noi cărări, 
În locurile cărărilor dumnealui. 
 
Trebuie căutat la oftalmolog 
Azotatul de argint, ce-l deformează, 
Sau puse oglinzile-n cui.  
 
Poemele lui Eminescu, încă o mie de ani, 
Câştigă orice casting de mlădiere a sufletului 
Prin vers. 
 
Pălesc balsamurile înfipte până-n prăsele, 
De tinereţea poemelor, 
Trend şi-n Univers! 
 
7 iunie 2013 
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Poemele lui Eminescu 
 
Poemele lui Eminescu se ascut de la sine,  
asemenea unor lame de bărbierit aşezate într-o piramidă, 
la nu ştiu ce distanţă de vârf. 
Şi totuşi ele nu sunt în nicio piramidă. 
 
Poemele lui Eminescu se revigorează  
fără a se fi extras celule stem din placentele lor 
şi fără să li se facă înfiltraţii cu acestea. 
 
Poemele lui Eminescu sunt o entitate predictivă, 
au capacitatea de a-şi dezvălui, pe rând, dedesubturile, 
la pas cu gusturile şi elanurile,  
ba mai mult, le precede, 
astfel încât gusturile se pliază după ele. 
 
Poemele lui Eminescu  
sunt statui în raza pietrificată a cuvântului, 
căzând mereu în picioare, la proba orizontului de aşteptare. 
 
12 iulie 2013 
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Despre ninsoare 
 
Fulgi de urzeală împletiţi 
cu fulgi de bătătură, 
ninsoarea este-o dalbă ţesătură. 
Aşa se îmbracă pământul, 
cu o haină mai fină ca gândul, 
şi cu câteva numere mai mare, 
să cuprindă străzi, clădiri, trotuare. 
 
În detaliile ninsorii, 
asamblate pe pământ, 
piepţii hainei mi se-ncheie prin cuvânt. 
Hoinar şi neîncorsetat, în schimb, 
Gândul meu, timbrat de-un nimb,  
silenţios vehicul cu motor, 
întreabă în văzduh de croitor. 
 
17 decembrie 2012 
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Fiecare poem de-al lui 
 
Fiecare poem de-al lui,  
pe care-l am în faţă,  
îl ţin ca pe o bucată de aşchie 
din crucea mântuitorului. 
Trupul lui a fost răstignit  
pe fiecare centimetru pătrat de vers. 
Fiecare centimetru pătrat de vers 
e umplut de suferinţă, 
Preaplin al cuvântului  
lângă preaplin al cuvântului, 
Sens lângă sens, mers lângă mers. 
 
Cititul este rugăciune,  
recititul e spovedanie, 
Eminescu ne-a trasmis durerea,  
codificată în frumuseţe. 
Frumuseţea codificată în profunzime. 
Lacrimilor nu le-a mai rămas decât sarea lor. 
Puse pe limbă, poemele au gustul mării. 
Lumină Lină! 
 
11 iunie 2013 
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Eminescu, la purtător 
 
Scăfârlia mea, iată, un  acoperiş deasupra capului său.  
Aici locuieşte acum, Eminescu! 
În jurul a trei pereţi ai unei circumvoluţiuni, special pregătite 
pentru el, 
de jos de la podea, până la vârful cortexului,  
îi stau cărţile. 
De asemenea, manuscrisele, 
împrăştiate peste tot în masa gelatinoasă. 
Spirtiera aprinsă, cu perdeaua sa de fum, 
şi zgomotul râşniţei de cafea, 
ingrediente de neconceput de-a nu fi. 
Eminescu trăieşte aici cu viteza luminii, 
interconexiunile succedându-se instantaneu. 
Eminescu ajunge la Veronica 
în mai puţin de un grăunte pe plaja unei clipite. 
În mai puţin de geana unei clipite,  
scrie şi cele 61 de poezii ale ediţiei princeps. 
Sinapsele mele deasupra capului său,  
aprinse de propriile mele gânduri, îi sunt stele pe cer. 
Gândind la una dintre ele, scrie, 
probabil, poezia „La steaua”. 
Ziua de 28 iunie 1883 îmi provoacă nelinişti. 
De aceea, vreau să fur şi să distrug injecţiile cu mercur, 
vreau să-i evit întâlnirea cu marele bolovan. 
Dar, Eminescu, cel din creierul meu, trece ca un expres 
pe lângă gândul de melc al intenţiei mele. 
Nici măcar printre degete nu pot să spun 
că mi-a scăpat posibilitatea să-l scap de nefericiri, 
fiindcă tot în mintea mea se-ntâmplă şi traseul standard, 
unde se îmbolnăveşte şi moare. 
Şi totuşi, pot să fac pe Dumnezeu 
şi să-i aduc mai aproape ora Învierii! 
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-Ieşi, Mihai, să-i spun! 
Locul de sub scăfârlia mea îmi permite să consider  
că sufletul lui a ajuns la cota maximă, 
în a-i fi perfectibil, 
aşa cum în momentul morţii, 
trupul i-a ajuns la cota maximă, 
în a-i fi degradabil! 
 
26 iulie 2013 
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Din nou despre EL 
 
La 15 ianuarie (?) a ieşit prima dată în lume 
cu capul înainte. 
La 15 iunie a ieşit prima dată în lume  
cu picioarele înainte. 
Prima, o zi a nedumeririi, 
a doua, o zi cu multe 
cutume! 
 
Între 15 ianuarie (?) şi 15 iunie 
a străbătut lumea 
cu un trup de humă, 
nici acordeon,  
să-l aduni prea mult, 
nici să-l întinzi prea tare,  
ca o gumă. 
 
A trăit înaintea erei noastre 
şi în viitor a trăit, antum, 
neliniaritatea trăirilor sale   
spărgea mereu, 
liniaritatea bulei,  
timpului său de săpun.  
 
La 15 ianuarie (?)  
dintr-un vârf de bob de mac 
s-a ridicat un baobab. 
 
La 15 iunie,  
dintr-un baobab lăţit în frunte 
i s-a trecut trupul, 
la amănunte. 
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Între 15 ianuarie (?) şi 15 iunie  
a rămas 
neputinţa noastră 
de a-i fi  părtaşi 
 
Visului său de multe carate, 
reverberat în şi mai multe 
după moarte. 
 
16 iunie 2013 
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Veriga lipsă 
 
Fără Eminescu 
Limba Română ar fi fost şi acuma pusă în gips. 
Am fi umblat pe stradă  
trăgând anevoie greutăţi de cuvinte. 
Am fi survolat înţelesuri puţine, 
în spaţii de-ntors, strâmte. 
Roiuri de onomatopei ne-ar fi invadat casa. 
Pe verbe am fi avut igrasie. 
S-ar fi coclit şi adjectivele, 
iar cichindeali, mumuleni şi praleşti 
ne-ar fi colmatat timpanul. 
Fără Eminescu, 
Limba Română ar fi fost şi acuma pusă în gips. 
Ne-am fi buricat încă o mie de ani,  
unul pe altul, pentru a vedea spre niciunde, 
până să fi înţeles că este o verigă lipsă. 
 
28 iulie 2013 
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Eminescu, acum 
 
Bronzat de timp ne priveşte din bronz 
Şi împietrit ne priveşte din piatră, 
Din miile de ipostaze ne priveşte, 
Dar are o privire-nlăcrimată. 
 
De parcă n-am fi vrut să se ajungă la el, 
L-am ridicat pe socluri, mai sus de dălţi,  
L-am făcut prizonier în biblioteci, 
După gratiile de praf de pe cărţi. 
 
L-am îmbrobodit în stereotipuri, 
Crezând că astfel îi perpetuăm veşnicia, 
Dar îl reomorâm, repetat şi mereu, 
Când „uităm” să-i citim poezia! 
 
3 ianuarie 2013 
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Eminescu lucrează 
 
Sub unghia fiecărei respirări de-a lui Eminescu 
este acuma pământ. 
Acolo se ascunde lucru mecanic al trăirilor sale: 
„tremur unde”, „leagănă codrii”, 
„cutremură o barcă”. 
Aşa se mânuie astăzi amintirea lui, 
ca pe o unealtă de făcut rating! 
Recolte de compătimiri curg 
pe obrazul subţire al naţiei! 
Gândul ascuns că se poate mai rău 
creşte imunitatea suficienţei. 
Românii calcă mai apăsat, 
vorbesc mai tare şi fac cântecele locuibile! 
Eminescu lucrează şi acum la PIB-ul ţării! 
 
28 iulie 2013 
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Inundaţie 
 
Cer  soţiei  
lighenele din baie, 
cele pe care le-am folosit  
când vecinul de sus, 
de la bloc,  
ne-a inundat, 
uitând  deschis  
robinetul de apă. 
 
Pentru că nările  
nu-mi sunt de ajuns, 
încarc lighenele în maşină   
şi merg în  centrul oraşului, 
aşezându-le  pe trotuare, 
pe sub copaci. 
La sfârşit de iunie, 
Dumnezeu a inundat 
Târnăveniul, 
uitând  deschis, 
robinetul teilor. 
 
20  iunie 2013 
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Gând de poet 
 
Din tranşeea unei vieţi,  
cât flacăra unui băţ de chibrit aprins, 
mă pregătesc cu găleţile pline cu apă 
să sting incendiile dintr-o stea. 
 
Verific cât e kilogramul  
la merele lui Newton, 
căzute din pomii altor planete. 
 
De acolo, eu mitraliez cu întrebări, 
să mă apăr de răspunsuri incomode. 
De acolo, vin priceperile ce-mi convin, 
să trec necuvincios şi tandru. 
 
Trec ca o mărturisire, 
mult mai repede ca o aşchie de lumină, 
sărită de la tăierea cu flexul. 
Trec ca o cortină ce se lasă  
pe o uitare jucată cu sala plină. 
 
Trec pe zebra vopsită de mine, 
în mine însumi, 
şi mă-ndoiesc că pot fi călcat  
de maşinile care nu mă cunosc. 
 
15 mai 2012  
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Pantograf peste gândurile lui Eminescu 
 
Pantograf peste gândurile lui Eminescu. 
Aşa se poate recrea şi de la distanţă iubirea. 
 
Multiplicare după mărimea curajului de-a fi om. 
 
Apoi, implant pe suflete, pentru a le menţine deschise, 
şi mult exerciţiu de-a nu spune nu, când e de spus da. 
 
Control periodic la vanitate. 
Analize de crez. 
 
Feedback de la înconjur. 
 
Apoi, bucuria de a trăi, 
Declanşată de codurile de bare ale semenilor. 
 
Pantograf peste gândurile lui Eminescu. 
Iată, prima viteză cosmică de-a fi mai bun. 
 
8 august 2013 
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Tu, mamă 
 
Alunecos ca un peşte,  
ar fi trebuit să mă faci,  
să-i scap mereu printre degete. 
Ar fi trebuit să mă faci fără formă, 
să nu aibă de unde mă apuca, 
să nu dislocuiesc niciun aer, 
ca să nu ştie unde să mă caute.  
Ar fi trebuit să mă faci fără timp, 
ca să se rătăcească, împleticită, 
printre limbile de ceas. 
Ar fi trebuit să mă faci fără nume,  
ca să nu ştie cum să mă strige. 
................................................ 
Dar, tu, mamă, 
m-ai făcut aşa cum ai ştiut, 
cu un sfârşit şi cu un început. 
Dacă nu m-ai fi făcut aşa, 
eu, acum, nu-ţi mai eram fiu 
şi nici tu nu mai erai mama mea.  
Dacă m-ai fi făcut atunci aşa,  
acum moartea nu mă mai ştia 
şi nici ea pe sine, faţă de mine, 
nu se ştia. 
Omoram moartea, mamă, 
cu absenţa mea! 
 
9 iunie 2013 
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Ele 
 
Poemele despre Eminescu, 
Sunt singurele ce-au scăpat 
Din gaura neagră 
A iubirii mele de el, 
 
Toate florilegiile sunt aici, 
Scăpând de unde n-a scăpat, 
Nici măcar indiscreţia 
Unei mici îndoieli. 
 
I-am dat să mănânce jăratec, 
Căderii mele în mine, 
Pentru a fi sinelui său 
Mult mai aproape, 
 
Desalinizându-i lacrimile, 
Şi peste talazurile 
Globilor săi oculari, 
Vâslind, pleoape. 
 
17 august 2013 
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Astăzi 
 
Astăzi poate merge oricine la automatul 
de dezmormântare a trecutului, 
să-l penetreze cu cardul,  
cel rupt cu fală din soarele 
sistemului financiar-bancar. 
 
Va tasta anul de naştere,  
singurul pe care-l ţine minte, 
şi undeva ascuns, în interior, 
contul va dansa lasciv în jurul codului de bare. 
Feedback-ul îl va face să lase produsul său seminal.  
 
Apoi va aştepta până ce va auzi foşnete  
şi apoi, dintr-o fantă, doar pentru el, 
va apare Eminescu, turtit de gânduri şi de portmonee. 
Este uşor să-ţi dai seama că este bun, 
după filigranul de la telegramele Havas.  
 
Îl va lua în mână cu mândrie  
şi actul său va fi unul de istorie literară. 
Cu el îşi va lua bacalaureatul, 
cu el va obţine un loc în Parlament 
şi îşi va cumpăra şi o biografie pe măsură. 
 
Ce mai, va deveni  literat 
şi va cere să fie primit şi în Uniune, 
pentru că recită în fiecare zi din el, 
fără număr, fără număr. 
 
24 august 2013 
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La bronzul numit Eminescu 
 
Despre Eminescu nu se vorbeşte, 
Despre Eminescu numai se gândeşte, 
Cine vorbeşte despre Eminescu, 
Despre sine vorbeşte. 
 
Buzele nu trebuie să se mişte, 
Cuvântul trebuie să stea în teaca lui de cuvânt 
Şi chiar dacă verbul ar sări la ureche, 
La ureche trebuie să ajungă doar vânt. 
 
Aerul nu trebuie să fie brăzdat 
De nicio rachetă sonoră, 
Gura nu trebuie în juru-i 
Să explodeze formând o agoră. 
 
Trebuie doar atât, să se tacă, 
Să se tacă cum nu s-a mai tăcut, 
Că doar în tăcere Eminescu 
Viitorul ne vorbeşte din trecut.  
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Eminescu, acum 
 

Bronzat de timp ne priveşte din bronz 
Şi împietrit ne priveşte din piatră, 
Din miile de ipostaze ne priveşte, 
Dar are o privire-nlăcrimată. (...) 
                                RĂZVAN DUCAN 

 
 

 


