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Sub abajurul

care acoperă

steaua morții-

singura veioză

de pe masa de lucru

la lumina căreia,

îmi mai notez un vers!

La  girofarul inimii

care pâlpâie intermitent

ca un infarct

pe masa de lucru

îmi mai notez un vers!

Timpul genetic

s-a scurs,

acum scriu

în zilele luate pe credit



de la moartea

cu care m-am tocmit

 să le plătesc

în versuri!

Sfârșitul

va veni

odată

cu cenușa 

inspirației!...

 LA DRUM DE SEARĂ, ÎN AMURG!

I

Trecutul meu

o oglindă retrovizoare

spartă de un jefuitor.

Din cioburile adunate

n-am putut să reconstitui

decât chipul ei!

II



Deodată

pleoapa orizontului s-a închis

ziua-n amiaza mare

peste irisul albastru al boltei,

cerul s-a întunecat,

frunzele s-au  îngălbenit brusc,

mugurii au căzut de pe crengi și

eclipsa nu s-a mai sfârșit!...

III

Un scurt-circuit

și siguranța

firmamentului s-a ars:

stelele-au dispărut!

Îi mai pun o liță, dar

în amintire!...

IV

Lumina a apus și în cuvinte!...

Iar crivățul șuieră

în ultima dintre ierni pe pământ,

acum, fără tine

imaginația mi-e pustie și stearpă,

licuricii care au visat să ajungă constelații

acum sunt morți



în călimară!...

Moartea adevărată

nu este obiect de inspirație,

e doar un final mizerabil, umil

e, ca și când ai face clismă veșniciei!...

Mulți poeți sunt găsiți înecați

în apele neantului

în corabia eșuată a câte unui vers:

mormane de cadavre

în golful morții și al uitării

sub lumina sacră

a Luceafărului!...

V

Stau în genunchi

și mă rog

în ploaie și ger,

ca în fața unei biserici închise,

să mă primești 

în adăpostul rău

din neant!

VI

 Fără să vreau am rămas închis aici

 în trupul meu, 



ca într-o temniță! 

Atât de departe

e cerul 

de pământ,

 încât sufletul 

trebuie să se înalțe

prin fontanelă

până la stelele neantului

ca să ne putem vedea!

VI

Disperat

mai învârt încă o dată comutatorul amintirilor

pentru o străfulgerare de viață, din trecut,

alături de tine-

după care, reîncepe

eclipsa totală! 

Și nici nu-mi mai doresc

ca  soarele, dimineața

să se mai ivească la orizont!

VIII



Am băut ultima cafea neagră-

a morții tale,

 îmi aprind țigarea

direct din amurg

și pornesc, lăsând în urmă rotocoale de fum

prin ținutul neantului

în căutarea ta!

IX

Inima mea

bate neîncetat

în urma existenței tale

ca un ceasornic

ce a rămas

câteva clipe

în urma

orei exacte!

X

Îmi vin în minte versurile lui Bacovia: ,,Hau, hau depărtat!/Sub stele-nghețate/ 
În noaptea grozavă/ (a morții!) la cine voi bate?...”Aș vrea să bat la ușa ta, în 
neant!



XI

Nu voi lua cu mine

niciun fir al Ariadnei:

vreau să uit drumul înapoi

înspre această lume!

XII

,,Mai am un singur dor!”-

în asfințit:

să ajung în curând

la adăpostul tău 

din neant

unde mai pâlpâie așteptarea!

Nu e posibil

să te aduc înapoi:

nici Orfeu n-a reușit

cu lira-i fermecată!...

La drum de seară, deci

în amurg,

cu lanterna amintirilor în mână,

prin catacombele memoriei,

prin ținutul neantului!



XIII

Sunt pregătit să renunț

la tot ce-mi aparține aici,

la anii care-ar fi putut urma

fără tine:

fără regrete mi-am luat adio de la Soare!

Voi traversa trecătoarea dintre lumi

și te voi căuta prin noaptea

unde niciodată nu cântă privighetorile,

și unde luna

nu luminează nicicând!

Mă voi desprinde de lumea aceasta

fără o lacrimă!

Te voi căuta

cu lanterna memoriei 

până când mă voi pierde 

printre fantome,

în labirintul trecutului,

în ținuturile morții!

XIV

Sunt pregătit

ca de o mare sărbătoare



a revederii:

mă primenesc cu straiele noi

ale neantului

de parcă aș aștepta,

ziua  învierii!...

Merg pe alte căi

decât cele ale vieții

ca să te caut;

orizontul însângerat

e un ștreang

care se strânge mereu 

până când 

răstorn 

butucul soarelui 

de sub picioarele mele

care cade în penumbră umbră!

XV

Am învăţat pe de rost,
drumurile neantului,



am pătruns tot mai adânc
în aceste hăţişuri,
prin locuri neumblate,

înfricoșătoare, 

cu feștila amintirilor

invocându-te!

XVI

La drum, deci, pe căi sepulcrale!

Voi vâsli, în căutarea ta

 în piroga unui vers

peste apele morții,

prin furtuni crepusculare, postume!...

Sufletul meu a ajuns la capătul puterilor,

și-a aruncat ancora

căci vântul vieții

a încetat să mai bată!

Voi acosta la țărmul

de unde se vede precum un far

cocioaba ta luminată

în neant!

XVII

Mă voi furișa



neobsetvat

prin  trecătoarea dintre lumi-

căci Argus veghează treaz,

de veacuri întregi neadormit

cu miile de stele

care sunt ochii lui!

pândește

fără odihnă

ca nimeni să nu poată trece

în lumea umbrelor

și nici să se-ntoarcă cineva de acolo!

XVIII

Ca să pot trece printre furii, ori genii ale pământului,

am făcut descântece, vrăji-

am adunat bănuții

de pe pleoapele morților

și i-am lipit

peste cei o mie de ochi

ai Monstrului Argus-

stelele!

ca acesta să doarmă ca mort

atunci când  mă voi furișa



spre izba ta,

astfel ca nici câinii din mahalaua neantului 

să nu mă simtă!...

XIX

Și, Steaua Nordului

fixă, mereu neclintită,

în credința ei,

sub care s-au cununat

 de veacuri întregi

atâtea generații de  îndrăgostiți,

ca un câine

în lanț 

ne va păzi

adăpostul nostru

din neant!

XX

Vom auzi

cântecul de noapte al cocoșului



dar ziua nu va mai veni!...

Acest poem

va ecloza,

va sparge cu ciocul coaja neagră

a cerului postum,

va zbura

și se va înălța 

la dreapta Luceafărului

veghind

căsnicia noastră

din neant!...

XXI

Aici nu mai există ,,mâine”, 

nu există nici măcar ,,azi”.

Tot ce ne-a mai rămas

este doar memoria-

de aceea frumusețea ta

 a rămas intactă!...

Noi stăm de strajă la granița memoriei

ca niște sentinele

și gonim departe uitarea

care este adevărata moarte!



XX

Și când trăiam

eram adesea ca niște morți,

puține clipe de dragoste 

s-au ridicat la rangul de ,,viață”

în noianul de suferință.

Acele clipe le-am luat cu noi drept ,,zestre”-

e tot ce-avem  aici mai de preț aici!-

și le păstrăm

 ca pe niște odoare

la care ne-nchinăm!

XXIII

Și îngrijim aici, aceste clipe

 ca pe niște semințe de viață!

Iar viața, care aici nu există

începe să-nmugurească, să înflorească, să rodească!...

În altarul memoriei

noi înălțăm libații

și gonim departe uitarea!...

Căci, în memorie,

 frumusețea ta a rămas intactă!...

XXIV



Stăm împreună

în această pustie singurătate

și ne mirăm

cum stolul de stele de deasupra noastră a zburat departe.

A migrat oare 

spre ținuturi mai calde, înspre Pământ?!...

Aici, stăm amândoi

 pe o bancă ce nu există

și ne întrebăm cu nostalgie: 

oare soarele o fi răsărit

în ,,lumea cealaltă”

de unde-am venit ? 

XXV

În lumea aceea

pe caream părăsit-o, se spune

că soarele și luna

 se caută mereu

precum niște îndrăgostiți,

dar nu se-ntâlnesc niciodată!...

Există totuși 

un loc

unde aceste astre 



se pot regăsi-

noi știm asta:

în neant,

locul marilor întâlniri!...

Dar și aici, în această ,,noapte eternă”,

vă rog să mă credeți, prieteni,

soarele

pe care numai

 eu îl văd,

care numai pe mine mă luminează,

la care numai eu mă-ncălzesc 

e alături de mine,

în adăpostul nostru îngust!...

XXVI

Căci, casa aceasta, 

deși e clădită din pulberea drumurilor și încropită din grinzile versurilor,

e trainică

și are în ea ceva tainic!

Casa noastră cea nouă

e singura certitudine pe care o avem:



există!

E mai trainică decât 

toate locuințele de pe pământ,

din ciment și cărămidă

din sticlă și oțel!

Acestora

le expiră, după un timp,

autorizația de construcție,

ele trebuie demolate

prin implozie

ori cu bila de de fier!

Însă, casa noastră

fără timp,

fără spațiu 

în care locuim împreună-

două neființe

care se iubesc!-

nu poate fi dărâmată nicicând,

căci neantul e un material de construcție

foarte rezistent

ce  nu poate fi demolat!

XXVIII



Aici, totul

se retrage-n cuvinte

 postume-

stelele, munții, apele,

oamenii, păsările, fluturii-

toate se întorc înapoi-

căci, la sfârșit

va fi tot Cuvântul!

e o entropie universală

și nu mai rămâne nimic-

decât poemul!...

Dar și poemele mor-

precum frunzele galbene

duse de vânt

 versurile cad

în cimitirul poeziei!...


