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Jurnal prescurtat al durerii

O ușă a vieții normale se-nchide
printr-un zgomot cumplit de arme și bombe
liniștea moare

o dimineață altfel împarte amintirii
jucării și lacrimi uscate

copiii se-ntreabă unde pleacă tata cu noaptea în cap

de ce mama strânge în grabă câteva lucruri
restul după plecarea lor fiind cu siguranță îngropat
în scrum și-n cenușă

când o ușă a vieții normale se-nchide
călăii luminii alungă din tărâmul lor oameni

obligați să ia calea bejeniei ei lasă totul în urmă

fugind undeva nicăieri

unde poate există doar ziua de ieri

pentru că un război crud și nedrept
deschide unei vieți anormale o ușă

tata poate să moară chiar mâine pe front

luptând împotriva celor care vor să le fure țara cu totul

crezând că hotarele ei sunt acolo unde ei visează să fie

*

într-o dimineață altfel
lumina privește prin fereastra închisă
un rest de ninsoare

încheind (e 24 februarie) parcă o ultimă frază

cu un zgomot de fond venit de dincolo de înțeles

printr-un demers perfid al nebuniei și urii
o lumină bolnavă se zbate
în zgura nimicului străină și putredă

pretutindeni cuvinte carbonizate

prefăcute în lacrima Mariupol sau Bucha
se privesc în oglindă cu o voință disperată de-a fi

strângând sub pleoape mormane de trupuri moarte de vii



pe caldarâm sângele curs
seamănă cu un laitmotiv al durerii

când pe distanța scurtă dintre veșnicie și moarte
inima unei singure patrii bate-mpreună

în afara oricărui timp
o cenușă vâscoasă e purtată de vânt

cu o voință fragilă de-a fi
un soare apatic mângâie-n van un rest de culoare

nimicul amorțește toate cuvintele înainte de vreme
contemplând sângele curs din belșug
ca moartea să se plimbe în voie
nestingherită prin lume

în zgomotul armelor viclean și crispat

*

în dezacord cu ideea de liniște
veacul gonește aproape nebun

pe un drum paralel cu o viață normală

eu scriu un jurnal prescurtat al durerii
numărând printre bombe jucării și lacrimi uscate

să le-mpart nimănui

alergând în memorie pe urma altui război crud și nedrept
care-o alungase pe mama la treisprezece ani
din hotarele inimii ei
împreună cu frații părinții vecinii și colegii de școală

pe un drum paralel cu viața normală

ei plecau în primul apoi în al doilea refugiu

în dezacord cu ideea de liniște
lumina trăgea după sine realul captiv îndoielii și spaimei

dar mai ales unei istorii arogante nebune
care se repetă acum

încât inconștiența unei părți a lumii
preface legea iubirii-n desfrâu al urii și vrajbei

inventând mașini infernale
în numele unei false inadmisibile cauze

amestecând în gustul tot mai anemic de pace
orori și distrugeri

care smulg din rădăcinile lui sensul iubirii creștine

încât mult dincolo de ideea de bine
un sânge de culoarea disperării se prelinge-ntr-o parte a lumii



lovită de dorința absurdă a omului singur și orb
(multiplicat în alți oameni singuri și orbi)

de a-i lua tot ce-i aparținea până acum

*

eu trag după mine realul parcă pe ultimul drum
(captiv unei aroganțe păgâne)

prin neîmpăcată trezvia târzie a umbrelor
care încheie o ultimă frază a mea printre resturi de viață

unde un copil se grăbește să deseneze
o rază de speranță din sângele curs peste tot

un întuneric orgolios se grăbește s-o șteargă

mușcând din pereții răbdării luminii

într-un mod dureros și barbar
somnul lumii se frânge

fiind parcă o noapte a ultimei nopți lumea îmbătrânește subit

zidită de vie la o vamă sumară a timpului

prin conturul ilogic de ceață
dimineața Sfintelor Paști încearcă să dea în surdină
zgomotul armelor aproape isteric

frunzărit asimetric de ochiul deschis al altui copil
dintr-o rază el vrea să ridice o casă căzută

*

printr-un extaz al unei spaime profetice
surâsul morții viclean înalță un cimitir pe maidan

plin de cruci și de gropi anonime

prin chipul sălbatic al crimei
se rostogolește-n abis irațional un real

contaminând anima lumii prin taina fărădelegii
un întuneric bezmetic inundă cărările

unei lumini deloc resemnate 
care duce în spate sub giulgiul destrămat al iluziei
depresiv un crepuscul

îngroșând cu un negru profund fraza mea ultimă

prefi(gu)rând printre miresmele stinse

postume schisme-ale lumii
osândită unui vis fără vârstă

purtat într-o arcă a luminii-n derivă
de un timp devenit inamic al vieții normale



care țese-n abisul unor minți criminale
întâmplări aberante lipsite de sens

*

printr-un lapsus extrem al unei secunde bolnave
moartea șoptește cu jumătate de gură
și cu o voluptate vicleană

cuvinte orfane pe care mâna mea dreaptă le-adună

departe-ntr-un turn

să le-așeze printre vanități și dezastre pe obrazul luminii

încât efortul lumii de-a nu uita nimic

pare o rătăcire absurdă de sine
între nordul amnezic și sudul crispat

prin murmurul veșted al ultimei litere
dintr-un alfabet îndoliat al iubirii

ghemuit în inima unui secol neclar
pentru care ideea de liniște
pare țintuită între crucificări fără vârstă

și-o crispată convingere că nimic nu se schimbă
decât printr-un duh răzvrătit al luminii

care să boteze lumea din nou

izbăvind-o de rău și de setea de sânge

printr-o vrajă țesută în chiar inima beznei
care declină dreptul la lumină al vieții

inventând nimicul arogant și suspect
printr-un hazard al unui timp indecent

descompus în priviri fără chip
ale omului nebun inamic al lumii normale

alergând fără țel pe un drum paralel

el nu va ajunge în final nicăieri

*

în timp ce la un colț al căii speranței
viața normală ridică neputincioasă din umeri

înnobilând cu lacrimi cortegiul de umbre
exilate-n istorie printr-un rânjet diform și malefic

care-i scrijelește lumii nesomnul
în numele niciunei cauze a omului singur și orb

multiplicat în alți oameni singuri și orbi



pentru care iertarea pare-a fi de prisos

prin meschinele (lor) patimi
ei încarcă fără drept conștiința istoriei cu sânge și lacrimi
prin întâmplări hidoase lipsite de sens

cum într-o pantomimă de neînțeles
care-mpietrește timpul pe o cruce-a vegherii

atinsă prin foșnetul stins al crinului
de sfințenia Fecioarei Maria

sub grinda înnegrită-a primejdiei
ea desenează vertical și subțire sensul curat al speranței

încercând printr-un înger-copil

(imagine-simbol a timpurilor pe care le trăim)
să condamne războiul criminal și nedrept
prin simplul gest al fetiței de patru ani
de a cânta cu glas fragil imnul patriei sale Ucraina

în timp ce trupul cu mult mai fragil 
îi e bandajat pe un pat de spital

refăcând parcă drumul luminii
dintr-o țesătură imensă de iubire și rugă

fecioara Maria sculptează parcă din cenușă și scrum
păpuși pentru copiii războiului

repetând prin memoria infinită a Fiului
îndemnul la împăcare și pace

implorând o lume rătăcită de sine
să nu-și mai provoace propria moarte

prin nebunia de a fi nefiind
decât caricatura aceleia visate cândva de Dumnezeu

*

în nopțile albe eu scriu mai departe
un jurnal prescurtat al ororii și groazei

gustând înfiorarea unei vremelnicii sagace
un negru conclusiv reface ilogic conturul fiecărei clipe

și micșorează parcă dinadins odaia-turn
în care-ncerc să mă adun

privind un film real alb negru
în care perechi de tineri absolvenți dansează
la primul lor bal (sper nu și ultimul)
lângă ruinele unde fusese altădată școala lor

uitând parcă o clipă de omul singur și nebun
care provoacă morți fără justificare

cu ură aruncând în zare sorți
pentru pământul plin de lacrimi



pe care-ncerc să le traduc acum
în semne ale disperării mamei mele

care pe drumul greu al pribegiei copil fiind
țesea-n adânc propriul ei vis de pace

căutând întruna în răul ilogic și barbar lumina

călăuzită doar de elegheia ei
care-o trecea la numai treisprezece ani de ulița copilăriei

rămasă tot mai mult în urmă

la Vilaucea-Storojineț și Cernăuți
în forma unui praf inconsistent de stele

în care eu încerc acum să ațipesc
pierdută-ntre emoții intraductibile și mute

prin fals răsfățul altui timp nebun
pe care printre lacrimi îl adun

într-un poem aproape disperat

*

e ceasul doisprezece
dintru înalt niciun miracol parcă nu se-ntoarce

prin ceața ireală a paginii îngălbenite

să locuiască miezul înroșit de sânge al luminii

să-mpartă crinii bucuriei copiilor calvarului

pe podul iubirii-ntre oameni care s-a frânt
lăsând în urmă intraductibil un coșmar

ascuns de bunăvoie-n calendar un timp neînțeles se zbate
în ochii-a doi copii care așează

cu inocentă speranță o cruce micuță de lemn

în semn de iubire
pentru mama lor care murise în somn lângă ei

în altă parte viermele spaimei
roade tăcerea diformă a timpului

reluând la nesfârșit durerea unui bărbat
care-n virtutea inerței

curăță locul unde până de curând fusese casa lui

cum Iov la început
el pare că nu-și (mai) înțelege deloc rostul pierdut

când între ce a fost și ce va fi un gol imens și mut se-ntinde

încât nimeni nu știe cât timp vor mai dura crima și ura

și cât vor mai rula pe un ecran al vieții



imagini sinistre-ale morții

pentru că vrajba lumii cu Domnul nu s-a sfârșit

iar privirea cu ieșire-n neant a omului mic anxios
încă domină lăuntricul văz

al unei părți de lume care fuge de bine
sporind ironic un rânjet al morții

ea cutreieră hățișul cuvintelor mele de sub tâmpla amiezii

prin care disperată o mamă

izgonită parcă din viață odată cu fiul ucis

coboară-n abis privind o ultimă fotografie a lui

îngrozită fiind de lipsa de sens a tot ce se-ntâmplă

*

atunci când o ușă a vieții normale se-nchide

și o țară întreagă
înăbușită sub grinzile grele-ale timpului

zace distrusă aproape

doar forța ei morală colosală o poate ajuta să continue lupta

dând culoare cuvintelor mele nescrise
care improvizează din lacrimi în jurul ruinelor

un imn pentru eroii neștiuți ai războiului

nedrept și provocat de nebunie și ură

îngropând aproape de vii în cenușă soldați copii femei și bătrâni

*

când între o dimineață și alta
moartea mai închide inconștientă o ușă
eu încerc s-o deschid cu plânsul meu răzvrătit

imaginând acasa copiilor rămași fără casă
și presimțind uneori că în umbra dezastrului
ziua de mâine ar putea să nu vină

în timp ce lumina se zbate umilă
pe un mal al inimii lumii stingher

desprins de un cer care repetă obosit
cum într-un infinit post-scriptum

gestul bunicului (meu) matern

care la o graniță a Bucovinei natale (pe râul Ceremuș)

apăra prin haina lui de ofițer
cu inima hotarul patriei de-atunci



când dintr-o dată totul s-a sfârșit

bunicul meu a fost împins să-ngenuncheze
sub cizma urii libere a celor care au adus dezastrul

smulgându-i-se tresele-ntr-o clipă
el a rămas cu umerii căzuți

cu totul dezgolit de rostul vieții lui

încât a mai trăit o vreme
doar cu veșmântul lui de carne bolnav și obosit

a adormit apoi plecând la Domnul
visând să-l întâlnească-acolo Sus

pe Teofan fiul său drag
ucis la douăzecișiunu de ani de aceiași călăi ai luminii

al căror rânjet mefistofelic și crud

parcă-l aud și acum prin zidul de fum al memoriei

unde încerc să salvez de uitare prin poveștile mamei de ieri

trecutul demn al familiei ei

al cărei destin fracturat
seamănă mult cu destinul celor plecați acum din calea războiului

*

moartea parcă se joacă de-a trecutul cu mine

încât nedescifrat tărâmul veșniciei

pare că-nlănțuie de vie prin viața lumii viața mea

într-un tablou apocaliptic
purificat de încă o-răstignire a lui Iisus Hristos

care uitat de criminalii orbi pe cruce
hrănește parcă din reflex cu rugăciunea Lui lumina

ca cei loviți de ura și de neputința de-a iubi

a celor vărsători de sânge

să poată locui lumina Lui
salvând măcar ziua de mâine
de alți nebuni care-ar putea veni să-ngenuncheze timpul

să-l umple cu mirosul greu de moarte

*

eu sunt departe
la ceasul (dez)nădejdii veghez iluzia luminii

o zbatere umilă-a unui gând îmi spune că spre mâine



drumul e plin de scrum și de cenușă

iar în capcana unei lumi bolnave
imnul iubirii se preface în bocet

în monolog aberant deformat de ura celor care se bucură
că din inima unei țări surori și vecine

picură sânge și lacrimi

printr-o iconoclastă dezordine a forțelor oarbe-ale răului

o nație-ntreagă își joacă speranța
la zarul împătimit al istoriei

care se umple de victime sigure

*

printr-un decalog complicat
(re)învăț prin coșmarul de azi îndoiala și spaima

cum mize-ale timpului cu miros de târziu

când între adevăr și nimic
o țară distrusă de bombe și înecată în sânge

își plânge copiii

de culoarea țărânii e ziua care veghează
pe străzi pustii și orfane lumina

în fastuos abisul netrăitelor iluzii
ea se conjugă cu patimile lui Iisus
(prin instabil un foșnet cum un lapsus)

sfios alunecând de sus în paginile goale ale clipei

unde rescriu cu aburul subțire-al nopții amintiri

ce lasă-n urmă umbre fără margini
cum într-un ritual de dincolo de taină

la o răscruce unde răstignit Hristos
strânge în brațele-I înfiorate lumea

cea care L-a trădat din nou acum
prin nebunia omului orgolios și orb

care multiplicat în mulți asemenea lui
vrea să distrugă totul în cale

încercând să subjuge viața lumii cu totul
și chiar să scufunde corabia ei
cu o forță a urii aproape riscantă

căreia dintr-o gravă eroare
timpul pare că-i devine complice

frângând cu infinită blazare cărarea luminii

uitând pretutindeni mii de cadavre
pe care nu are cine să le îngroape



*

cum semne-ale despărțirii de timp cuvintele mele bravează

că va fi bine curând că nimic nu le doare

că între spinii însângerați ai tăcerii
din coșmarul de-acum ar putea prinde iar rădăcini

ușor depresiv un alt vis

îngropând în zilele care se-nchid la culoare
presimțiri și dezastre

când pe cărarea dintre acum și nicicând

timpul se zbate la discreția neantului

care-l împarte în lacrimi și arme

sub cupola însângerată a cerului
o ceață perversă acoperă în sate și orașe distruse

cruci și gropi anonime

lăsând să se vadă doar rutina generoasă a fricii

prin care omul singur și criminal
trecut demult de un hotar normal

al oricărei legi lumești sau divine

(captiv doar distanței create de el însuși între sine și lume)

coboară-ntr-o țară care-i iese în cale

spunând că țara aceea nici nu există

în timp ce ea disperată se zbate să pună capăt dezastrului

*

știind că a iubi înseamnă mai înainte
a fi și că a fi e sinonim cu a trăi

refac acum aproape din nimic fragilitatea unui vis

departe de abisul și (de) visul de mărire

al omului inconștient și mic
multiplicat în alți inconștienți care-i fac jocul

jucându-se la rândul lor cu focul și cu speranțele lumii

scrijelite-n memoria plină de răni a luminii

în care se perindă imagini dezolante și umbre de oameni

pentru care-ntr-o zi omul nebun rămas tot mai singur



va plăti dându-i cu siguranță Domnului seamă

sper din tot sufletul 
că ziua aceasta va veni cât mai curând

aducându-i aminte lumii întregi 
că din ură și (din) crimă nu se naște nimic

doar un târziu nevindecat
care-mi umple nesomnul cu umbre pe maidanul emoției

bătând în pereții putrezi ai veacului

(re)clamând la ușa zadarului mii și mii de vieți spulberate

ele caligrafiază un haos lipsit de blazon
prin care lumina pare că-ntoarce toate armele ei
împotriva beznei zadarnice cu profil efemer

multiplicând printre furtuni și dezastre un singur Cer

*

din litere moarte
eu încerc să rescriu decalogul unei lumi a căinței

care ar trebui să-nțeleagă măcar în ultimul ceas

că ar putea să dispară-ntr-o clipă

sub cizma agresivă a neiubirii și urii
pe care niciun cuvânt nu le-ncape

prin care nimeni nu se (mai)întoarce acasă

încât din scenariul unui demers criminal
vor fi rămas doar urme ale disperării și morții

printr-un malefic joc fără miză

al omului 0rb și nebun
care vrea cu tot dinadinsul
să întoarcă lumea din drum și s-o arunce-n prăpastie
fără măcar a bănui că-ntr-o zi
și el și moartea cu siguranță vor muri

lăsând copiilor ce vor veni spațiul luminii liber

încât sfârșitul lumii prin viețile lor viitoare

să nu fie niciodată posibil




