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Poezie în limba
română

2

O mare de crengi
O mare de crengi
E lumea din jur
Chiar dacă, privind
Numai cu ochii noştri biologici
Vedem doar nişte sălcii gri în ploaie...
Se văd sclipiri de foc printre ramuri
Indicând tronul viitoarelor frunze,
Iar ploaia ce cade tăcută şi rece
Devine-o pădure albastră...
Înserarea se lasă, lent,
Ca un giulgiu ce duce spre moarte,
Privind către cerul absent
Vezi norii ce-ncep să te poarte
Departe de tot ce-i prezent...
Iar stelele reci, nevăzute,
Lumină difuza sub cerul ascuns
Încep să rostească poveşti neştiute
Punând intrebări, aşteptând un răspuns
Izvorând din abisuri pierdute...
Doar ploaie-pădure şi ramuri lichide
Se-mbină unite, tăcute,
Visând din nou poate la zile toride
Printre frunzele albe căzute...
E tăcere în jur şi-ntre astre
Natura renaşte din ceaţă;
E suficient să strigi:
"Există viaţă"
Şi poţi deveni nemuritor.

(12 martie 2001)
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Cuvinte
Cuvintele sunt păsări ce zboară
În armonie, unite, sau în haos, pierdute
Unele cu rimă, altele fără
Doar vorbe,
Sunete plutind în aerul serii
Sau în gerul de toamnă târzie.
Cuvinte de iarnă, cuvinte de vară,
Zborul lor s-ar putea frânge
Într-o creangă de brad;
Doar vorbe
Ce se sparg de ţărmul conştiinţei noastre
În scâncet de lavă.
Uneori iubesc haosul:
E atât de senin, atât de liniştit,
Vorbe alergând pe cărări aeriene,
Doar vorbe
Fără oprire, uneori fără sens sau culoare,
Alteori reflectând cerul
Sau frânturi de dragoste.
E un ocean de cuvinte în jur:
Ascultă gândurile celorlalţi,
Săgetând depărtările, răscolind munţii,
Doar vorbe,
Ucigând şi mântuind suflete,
Aprinzând gheaţa şi înălţimile,
Sărutând iarba.
Noi suntem, în adâncul nostru deplin,
Doar vorbe hoinare
În mişcare perpetuă,
Cautând, aspirând, iubind,
Doar vorbe fugare.
Viaţa e ca o ploaie de vorbe;
În aerul unei primăveri reci
Veşnicia se naşte din iarbă.

(28 martie 2001)
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Regăsiri
Noaptea devine lumină pură,
Gheaţa se mistuie-n flăcări,
Fiarele se schimbă în îngeri cântând,
Minciuna se topeşte în noapte...
Priveşte-n abis fără frică,
Monştri de vezi sau păsări albastre
Frânturi de găsiri pe loc se-nfiripa
Şi cresc, se înalţă spre astre...
Noaptea devine iar lumină albă,
Gheaţa începe să ardă din nou,
Şi într-un nou ciclu reîncepe să fiarbă,
Mereu acelaşi şi-acelaşi ecou...
Acelaşi, şi-acelaşi ecou...

(5 aprilie 2001)
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Aripi de ceaţă
O pereche de aripi de ceaţă
Se deschisese ieri deasupra lacului;
Printre crengile dese de spini
Iisus urca din nou o aparentă Golgotă.
Din apa cristalină şi rece
Peştii ţâşneau nepăsători, la prins muşte
Şi ora părea că s-a dus să se-nnece
Şi timpul părea c-a plecat să se-mpuşte.
Mai sus, printre crengile dese,
Iisus continua, fără grabă, să urce;
Dar peştilor nu părea deloc să le pese,
Nici muştelor ce dansau în aerul dulce.
Iar aripile-albastre, de ceaţă
Pareau să se-ntindă spre abisuri celeste
Sub ele, pulsând de lumină şi viaţă,
Stoluri de păsări scoteau triluri măiestre.
Mai jos, printre crengile dese,
Iisus continua fără grabă să urce;
Dar pasarilor nu parea deloc să le pese,
În timp ce cântau în aerul dulce.
Nici oamenii nu păreau să remarce
Paşii cei singuri ce urcau printre spini
Nu credeau, nu voiau a-l vedea cum se-ntoarce
Pe cel ce-nsemna zborul spre înălţimi...
Şi ora părea că s-a dus să se-nnece
Şi timpul părea c-a plecat să se-mpuşte;
Ascuns de priviri, printre crengile dese,
Iisus continua fără grabă să urce.
Pe dealul născut din limpedea apă
Tinerii pomi îşi deschideau lent cununa;
Dealul părea mult prea mic să-i încapă,
Spinii de jos păreau să crească într-una.
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Acolo, printre crengile dese,
Iisus continua fără grabă să urce;
Doar pomilor părea puţin să le pese,
Fremătând de tristeţe în aerul dulce.

Şi ora părea că s-a dus să se-nnece
Şi timpul părea c-a plecat să se-mpuşte;
Ascuns de priviri, printre crengile dese,
Un om continua fără grabă să urce.

(16 aprilie 2001)
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Zi confuză
Cu cât citesc, cu-atât imi pare
Ziua mai confuză...
Trecutul doare
Uneori
Lovit de paginile-flori.
Şi sori de abur, istoviţi
Clipesc alene dintre rânduri;
Mi-e dor de crinii răsăriţi
Pe câmp, în urma ploii de argint,
Şi-aş vrea să fiu copil, să mă alint
În pâlpâiri de fulger nebunatec.
Stele apun, stele răsar
Şi viitorul vine-n dar
Cu sine şi cu-n alt trecut;
E timpul să privim spre zări:
Au rasarit noi pagini pe cărări
De vis neîntinat.
Pietrificată-i clipa ce-o să vina
Fluidizat e timpul ce va fi
Lumin-am inspirat, deci tot lumina
Voi expira cand clipa va muri.
Sunt munţi ascunşi în ape
Şi-n câmpiile albastre,
Sub lemnul din hârtie
Stau păduri de astre
Iar patima ce vine sa se-adape
Din ele, bea din ape-adanci;
Sunt ape de-un albastru cosmic
Ascunse-n inimile stânci...
Cu cât citesc, cu-atât imi pare
Ziua mai confuză...
Trecutul doare uneori
Lovit de gândurile-frunze
Plonjând în plete de meduză.
(17 aprilie 2001)
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Aceeaşi nedumerire
Nu plutesc prinţese-n jurul meu
Şi nici visuri de slavă;
Mereu
Aceeaşi nedumerire albă
Mă face sa fiu distrat,
Doar eu,
Pierdut în hăţişul gândurilor mele
Sau ale altor inimi rebele,
Doar eu, rătăcit şi ciudat.
Un fluture albastru de-aş fi,
Aş săgeta fibra pădurii
Fără teama de-a deveni
Pulbere de aştri,
Fără gândul iubirii sau urii,
Fără visuri deşarte,
Lasând vântul printre crengi să mă poarte,
Un fluture-ntre fluturi albaştri...
Voi, cei dragi,
Sunteţi acum atât de departe!
Credeam ca sunt pierdut printre brazi,
Lasând muntii spre cer să mă poarte,
Spre liniştea deplină, totală.
Dar fu doar un vis...
Şi-aceeaşi nedumerire mă-nfioară:
Aici cum am ajuns?
E spaţiul deasupra prea-nchis,
E cerul din jur prea ascuns!
Au rasarit din nou stelele,
Reflectate in roua de-afară
S-au deschis, ca lalelele
Într-o albă dimineaţă de vară...
Turnuri de fildeş par în depărtare
Aripile albe ale norilor,
Perechi de aripi ce încep să coboare
Peste corolele reci ale florilor.
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Doar gândurile mele rătăcite
Bat cu pumnii la porţile înţelegerii,
Sună sinistru zgomotul lor,
Plutind in prăpăstii vrăjite,
Zvârcolindu-se-n spuma alegerii
Unui nou sens al vieţii;
Gândurile mele privesc spre viitor,
Din unghiul de foc al tineretii.
Sunt pierdut şi distrat,
Doar eu, rătăcit şi ciudat.
Visând la fluturi albaştri,
Sub campia de aştri...

(2 mai 2001)
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Firul de iarbă
Un fir de iarbă
Strapungând cerul de sticlă:
Un sens vieţii irosite prin săli
Pline de carţi şi gânduri
La fel de prăfuite
Ca inima-mi frântă
Din zboru-i spre stele.
Un fir de iarbă
Săgetând abisurile imperiului subteran:
Un sens paşilor pierduţi printre rânduri
Scrise mărunt, cu peniţa subţire
A visurilor tinereţii,
La fel de roşii
Ca focul ce-mi incinse aripile...
Un fir de iarbă
Înnobilând spaţiul:
Un sens stelelor de pe boltă,
O boltă în perpetuă rotaţie
Presărând flori
Pe vechile-mi răni
Şi pe oasele-ngropate
Sub paşii de zi cu zi.
Azi am ucis un fir de iarbă
Alergând peste câmp, prin ploaie,
Şi nimeni n-a văzut nimic,
Nici măcar eu...

(7 mai 2001)
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Versuri Lichide
Respir acum doar picături de apă
Iar gandurile mele sunt fluide
Curgând rapid, de n-o să mai încapă
Sub umbra minţii mele vestejite...
Afară plouă, plouă şi-năuntru-mi
Şi Universul tot înseamnă ploaie,
Curg picături de-argint încet pe trupu-mi
Şi-apoi se sting în palida-mi văpaie.
E totu-n jur doar apă curgătoare
Copacii curg, prin crengile de apă;
Sub umbra minţii mele călătoare
Gânduri tot vin, de n-o să mai încapă.
Curând încep să nu mai ştiu, de-i ploaia,
Sau eu acel ce-aleargă pe câmpie,
Mă-nvăluie in vraja ei văpaia
De-a fi lichid şi-a curge-o veşnicie.
Ci gandurile mele reci, fluide
Respiră-acum doar picături de apă,
Sub cerul minţii mele vestejite
Se scurg rapid şi-n ape-adânci se-ngroapă.

(25 mai 2001)
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Autoportret
E un cerc roşu, de foc,
Orizontul minţii mele.
Străbătut de păsările-gânduri,
Cerul din inima mea
E veşnic senin şi albastru.
Eternele gheţuri ale imaginaţiei,
Turnuri de sticlă şi fildeş,
Răscolesc zi de zi, albe,
Spaţiul concentric, difuz.
Iar jos,
Iarba cea deasă,
Umilă şi verde,
E stăpân absolut.

(1 iunie 2001)
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În nopţi ca de foc
În nopţi ca de foc, cu stele căzând
Pe la colţuri de stradă şi-n gânduri albastre,
Sub arcuri de gheaţă cu plete curgând
Prin inimi pierdute în frig printre astre,
Ascult iarba crescând încet printre pietre,
Aud frunze căzând de pe ramuri cernite,
Iar pleoapele-mi cad reci şi grele, de plumb
Şi văd înăuntru-mi poteci rătăcite
Ce duc către culmi ascunse sub vetre,
De foc luminos şi senin,
De cer alinat de dureri şi tristeţi,
Oglindind veşnice dimineţi
Ascunse în ramuri de pin.
Atunci înţeleg de ce timpul, rotund,
Se roteşte mereu sub acvile
Şi privesc fără teamă, către culmi, cu avânt;
Anii clipe devin, orele devin zile...
E totul în noi, un etern univers
Exista doar cum îl gândim şi-l simţim
Spaţiul din timpuri se cerne, prin vers,
Timpul curge din spaţii, senin.
E totul un tot, în afară nimic
Nu mai poate rămâne, nu mai poate pătrunde,
Doar unu există, cu doi contopit,
Cu întreg Universul ce în noi se ascunde.

(18 aprilie 2005)
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Poezia
Poezia a murit cumva?
Doar banalităţi aud de o vreme
Ca şi cum ne-ar fi teamă a trăi, a visa,
Ca şi cum am avea doar curaj a ne teme.
Poezia s-a pierdut cumva
Printre lumi arogante, egoiste şi laşe?
Am uitat oare toţi a trăi, a visa,
Prizonieri în cutii de oţel prin oraşe?
Poezia a plecat cumva,
Dintre noi, spre tărâmuri mai aproape de cer?
Am uitat să-ncercăm a trăi, a visa,
Am uitat să iubim într-un timp efemer?
Doar banalităţi aud de o vreme
Printre lumi arogante, egoiste şi laşe,
Versuri noi căutând am uitat a mă teme,
Am uitat de cutii de oţel, de oraşe.

(27 aprilie 2005)
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Gânduri
De parca vreodată cineva le-ar citi,
Aceste rânduri le scriu cu patimă şi nesaţ,
Şi-mi vine sa râd de propria-mi inocenţă de-a fi
Suficient de credul să mă las prins în laţ.
Într-un timp mult prea lent, într-un spaţiu prea dens,
Gândurile curg, râuri ce ard şi separă
Cerul de munţi, iar focul intens
Rămâne în imimi sfâşiate afară.
Dincolo de culmi aud glasuri ce pier,
În limbajul ridicol al speciei noastre
Ce ne leagă cu lanţuri de fier,
De pietre, de-abisuri, departe de astre.
Aş vrea armonie, când doar plânset aud,
În ritmul complex şi rece din jur,
Prin ploi şi prin nori, prin verdele crud,
Al ierbii unduinde în aerul pur.
Ce pot face oare de-acum?
Sunt orb de prea mult destin fără rost
Cum să-mi pot regăsi vechiul drum,
Cum să pot deveni cel ce-am fost?
Forme distante pierdute de ere
Se sparg de ţărmuri furate de vise,
Revin mereu cu aceeaşi durere,
Purtate de-aceleaşi reguli precise.
Se cern aburi de plâns peste zările-n ceaţă
Şi cad risipind nisip peste munţi,
Se nasc ramuri noi din copaci fără viaţă
Cu frunze crescând peste palide frunţi.
Trupul, ca o cochilie pierdută,
Răscolit, răsucit peste giulgiul de somn,
Îşi aşteaptă chemarea dintr-o ramură ruptă;
Visurile-au murit, gândurile doar dorm.
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Ce pot face oare de-acum?
Sunt orb de prea mult destin fără rost
Cum să-mi pot regăsi vechiul drum,
Cum să pot deveni cel ce-am fost?
În imimi sfâşiate ce ard
Rămâne doar focul intens, revanşard.
Într-un timp mult prea lent, într-un spaţiu prea cald
Numai ganduri mai curg şi se sparg.

(23 septembrie 2006)
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Iarna
Iarna se prăbuşi razant
Peste tăcerea paşilor mei.
Greierii tăcură printre ierburi şi ziduri.
Mantia grea a cerului nocturn
Picură întuneric şi frig.
În nemişcare se ascunse ce-i viu
În subterane uitate de soare,
Ce păstrau înca puţină caldură-n sicriu,
În tenebre se-ascunse tot ce încă nu moare.
Şi totuşi acum e pace iar ceru-i senin.
Soarele, ca o sferă de gheaţă
Străluceşte din plin.
Din zăpezi răsar viori cristaline de-argint.
Comori preţioase zac în adâncuri:
Păduri ce se vor naşte când iarna va trece
Visează ascunse sub munţi şi sub câmpuri.
La cel ce-a plecat sunt gânduri vii duse.
Încolăcite ca şerpii, rădacini sub pământ,
Nostalgice după căldurile-apuse,
Visează-n abisuri ferite de vânt.
Şi-atunci aripi de gheaţă rasar
De pe umerii dezgoliţi ai iubirilor noastre:
Ne avântă departe de gerul barbar
Spre întinderi de ceruri albastre.
Soarele e o sferă de gheaţă.
În frigul de patimi arzând mă-nfior
Şi încep, pas cu pas să dobor
Tenebrele lumii pierdute în ceaţă.
Tenebrele lumii din mine-acum mor.
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Şi-apoi doar aştept.
Într-o zi, răsari-vor pe piept,
Noi frunze-inimi,
Noi arbori-gânduri,
Ce spre cer vor cuprinde
Petale de lumină
Pentru încă un ciclu eonic.
O nouă primăvară
Curand v-a să vină...

(23 septembrie 2006)
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La capăt de drum

Timpul s-a ascuns în inele de fum
Şi aburi de linişte ies din văi nenumite.
Pacea e acum în inima mea,
Stăpânul suprem.
Mai aud doar nisipul curgând în clepsidre,
Şi iarba crescând spre un cer cristalin.
Am ajuns la capăt de luptă,
La capăt de drum;
Aşteptarea
A ajuns la sfârşit.
Mysterionul1 regăsirii:
A sosit vremea ca şi eu să-l recit.
Cu privirea spre cerul albastru
Gândurile-mi zboară spre munţi,
Aleargă spre casă.
La final
Un singur cuvânt mai rămâne de spus:
Kaerimasu2.
(31 mai 2007)

Mysterion = combinaţie întrebare-răspuns, care, rostită într-un anumit loc poate revela un adevăr
ascuns sau o manifestare latentă a naturii.
2
Kaerimasu = mă întorc (limba japoneză, conjugare politicoasă, formală)
1
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Adiere de gânduri şi zei
Pe sub nori de oţel
Se cern fire de cer;
Şi niciodata n-am crezut că pot
Atât de uşor,
Întins sub fereastra deschisă
S-ascult ore întregi
Cântecul nesfârşit al vântului,
Povestind despre vremuri trecute,
Despre vremi adormite şi zei părăsiţi.
Veniţi, veniţi la mine, zei vechi
Aruncaţi prin cămări şi prin beciuri
Sau pierduţi prin cotloane umbrite.
Oamenii nu vă mai iubesc,
Au uitat de voi şi de erele-apuse
Când cu toţii erau fericiţi.
Veniţi, veniţi la mine, zei vechi!
Vă voi culege din noaptea uitării.
În inima mea e loc din belşug,
O să vă sărut pe toţi pe obraji
Şi vom petrece zilele calde
Cosind iarba verde sau fugind printre brazi
Iar în nopţile reci asculta-vom poveşti
Recitate de vântul grăbit.
Astfel, vom rămâne pretutindeni uniţi.
În inima mea e loc nesfârşit:
Sunt râuri şi lacuri şi munţi de argint,
Oraşe şi stele şi mări de cristal.
Sub un soare radiind pe cer de opal,
Veţi fi iarăşi puternici, veţi fi iarăşi iubiţi,
Iar cei de dincolo de munţii umbriţi,
Curând auzi-vor şi ei
O adiere de gânduri şi zei.

(5 iunie 2007)
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Fără rimă
Rima la versuri,
Pentru poeţii de azi,
A devenit excesiv de enervantă,
Ca un condiment nedorit.
În contemporaneitate,
Poezia se consumă,
Se mănâncă, se bea se fumează,
La fel ca napolitanele, coniacul sau havanele.
Rima face rău la digestie,
Ritmul clasic provoacă crampe,
Strofele trohaice şi iambice
Induc vărsături.
A sosit vremea poeziei sintetice,
Ambalată în pungi transparente din plastic,
Cu termen de garanţie
Şi listă de ingrediente pe etichetă.
Protecţia consumatorului veghează
Ca nu cumva conţinutul să provoace
Febră de creaţie
Sau aspiraţii prea înalte.
Beţiile de cuvinte sunt cele mai cautate:
În amalgamul viermuind de vorbe din cuprins
Se găseşte câte ceva din orice.
Sunt uşor de digerat şi nu produc efecte secundare;
Nu creează dependenţă
Nici măcar pentru dorinţa
Ieşirii din mediocritate.
“Chelner!
Încă o sticlă de whisky
Şi un pahar de poezie, te rog.
Whisky-ul cu gheaţă
Iar poezia fără rimă,
Că altfel îmi face rău la stomac.”
Cortina, vă rog!
(5 iunie 2007)
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Cădere de cer
În seara aceea
Pe neaşteptate,
Cerul se prăbuşi.
Mai întâi atinse norii şi munţii
Apoi alunecă spre clădirile înalte
Iar în final împinse vârfurile pomilor,
Inimile oamenilor
Şi florile.
Fu o cădere uşoară,
Aproape impoderabilă,
Ca un voal de mătase
Abia atingând umerii şi gleznele
Unei balerine dansând.
Şi totuşi,
Gigantica umbră albastră,
Coborând ca un baros uriaş
Era suficient de impunătoare
Pentru a împietri
Pe oricine ar fi privit în sus.
După o vreme,
În linişte deplină,
Căderea luă sfârşit.
Deasupra
Nu se mai putea vedea
Absolut nimic.
A doua zi,
Viaţa îşi continuă curgerea
Ca şi cum
Nimic nu s-ar fi întâmplat.
Oamenii erau orbi
De eoni de timp,
Nimeni nu mai privea spre cer,
Nimeni nu observă nimic.
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Iar sus
Tot ce se mai putea vedea
Era un neant absolut.
Nu era nimic
Era nimic
Nu era nimic...
Era...
(30 iulie 2007)
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Koanul1 lumii în vreme de iarnă
În cerul de-oţel
Se ţes fire de ger.
Ninge tăcut,
Monoton şi stingher,
Fără scop,
Fără ţel.
Stele căzânde de gheaţă şi frig,
Fulgi mari de cristal criogenic
Se preling printre falii de timp.
Sub a lor greutate
Arborii cad,
Se prăbuşesc
Fără zgomot
În abisuri de neant,
Pentru că
În singurătatea pădurii
Nu-i nimeni prezent
Să-i audă,
Să-i vadă,
Să-i simtă murind.
Departe,
În oraş,
O singură palmă aplaudă
Baletul efemer al vieţii mondene,
Exaltând
Monotonia zilnică
A pulberii de stele
Cernută prin sita timpului.
Şi ninge prin întregul univers...

(6 august 2007)
________________________________________
1

Koan = poveste, dialog, întrebare sau afirmaţie în budismul Zen care conţine noţiuni ce
sunt inaccesibile înţelegerii raţionale dar care pot fi accesibile percepţiei intuitive.
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Vise de dragon
Se torc fire de toamnă
În văile-adânci
Strivite de taine.
În susur de ape,
Sub trupuri de munţi,
Dragonul doarme.
Ascunse adânc prin unghere,
Tăiate-n contururi precise,
Îi cresc aripi lungi în tăcere,
Stropite de beznă şi vise.
Visează la glorii trecute,
La ere-ngropate în timp,
Comori fără număr, pierdute,
Le vede din nou strălucind.
Palate imense de zgură
Se-nalţă-n lumină de lună
Păzite de-oşteni în armură
Iar trâmbiţe lungi tot răsună...
Dar ştie că zile ca cele uitate
Veni-vor din nou, peste-o vreme
În linişte-aşteaptă, scăldânduse-n noapte,
Iar anii se scurg fără semne.
Printre gânduri şi vise
Se macină stânci
Şi flori efemere
În susur de ape,
Sub trupuri de munţi
Ascunse-n tăcere.
Se torc fire de toamnă
În văile-adânci
Strivite de taine.
În susur de ape,
Sub trupuri de munţi,
Dragonul doarme.
(22 august 2007)
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Haiku în limba română
Verdele bălţii:
Pete mici de culoare Aceleaşi broaşte
(18 iulie 2007)
Cântec de greieri
Savurez jos, sub ramuri
Ceaiul cu lună
(18 iulie 2007)
Sfârşit de vară Umbrele norilor reci
Mângâie iarba.
(3 august 2007)
Luntre-n asfinţit
Petalele de lotus
Înroşesc zarea
(15 august 2007)
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Altfel de versuri

28

Computerul meu
Computerului meu
Două pietre-i mai lipsesc:
Pe una să-l aşej
Şi cu cealaltă să-l pocnesc...
Mereu compilează,
Până când uit ce-am vrut să fac;
Programe nu rulează
Şi nimic nu-i e pe plac.
Cred că i-aş da şi-o rangă
Înfiptă în ecran,
Ori să-l agăţ de-o creangă
Şi să-l arunc pe geam.
De mobilă nu-i bun:
Dacă m-aşez pe el
Cred că se face scrum
Sub fundu-mi mititel...
Aşa că bolovanii,
O rangă şi un şut
Mi-ar răsplăti toţi anii
Ce nervi doar mi-au făcut.
Computerului meu
Doar două pietre-i mai lipsesc:
Pe una să-l aşez
Şi cu cealaltă să-l pocnesc.

(9 mai 2001)
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Porcul
Porcul ţinut prea mult în soare
Făcuse insolaţie;
I-am făcut iute frecţii pe spinare
Şi l-am luat duios in braţe.
Având săracul insomnii,
A trebuit să-i cânt şi-un cântecel,
Să-i dau mâncare bună peste zi
Şi usturimea să-i alin niţel...
Cu porcul nu te joci in ţara asta,
Că legea-i clară: porcu-i sfânt, măi dragă,
E legea porcului aici şi basta,
A porcului de rând şi-a porcului de şpagă.
De-amendă am scăpat ca prin minune,
Le-am dat la poliţişti mălaiu' şi-au tăcut
În timp ce-n parlament (ce zoo-lume!)
Grohăiturile au re-nceput...
Se coace-o nouă lege, dragii mei,
Că porcu-i mai deştept între fapturi,
Şi-atunci să vezi şi simplul om, ehei,
Cum o să grohăiscă la lături...

(31 mai 2001)
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Peştele – animal de companie

Am ieşit cu ştiuca la plimbare
Pentru că era nervoasă-n casă:
Se zbătea şi mâraia cu jale
Ba sub pat, ba-n baie, ba sub masă.
I-am pus botniţă, am pus-o-n lesă
Şi-am pornit agale pe trotuare,
Fiindcă altfel scumpa mea prinţesă
Dă să muşte lumea de picioare.
Cum în parc cu câini şi peşti n-ai voie
Nici măcar cu botniţă şi lant,
Am pornit încet cu o canoe
Sa mă plimb cu stiuca mea prin şanţ.

(31 mai 2001)
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俳句
Haiku
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星々 (Hoshiboshi – Stele – Steloj – Stars)
明るい晩
銀河の星の
声を聞く
Akarui ban
Ginga no hoshi no
Koe wo kiku
Seară-n lumină
Stelelor Galaxiei
Le ascult vocea
Brila vespero
De steloj de Galaksi'
Voĉon aŭskultas
It's a bright evening
Star voices in Galaxy
I listen to them

(2007 年 6 月 24 日)
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山 (Yama – Munte – Monto – Mountain)
あの山は
曇が盗んだ
外人ね
Ano yama wa
Kumo ga nusunda
Gaijin ne
Muntele acel
De către nori iar furat
Sunt doar un străin
Tiun monton ve
La nubaro forŝtelis.
Eksterlandano
That mountain away
Stolen again by the clouds
Just a foreigner

(2007 年 6 月 24 日)

34

魔法 (Mahou – Magie – Magiko – Magic)
黒いくも
明かりの魔法
同じ星
Kuroi kumo
Akari no mahou Onaji hoshi
Păianjen negru
A luminii magie
Aceleaşi stele
Nigra arane'
Magiko de la lumo
La samaj steloj
A black spider here
And the magic of the light
Always the same stars

(2007 年 6 月 25 日)
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寂しい (Sabishii – Singur – Sola – Alone)

太陽 は
海 に 沈んだ、
寂しいぜ。
Taiyou wa
Umi ni shizunda
Sabishii ze
Soarele-a apus
Scufundându-se-n mare
Singurătate
Sun' malleviĝis
En la maro subiris
Nun tre solas mi
The sun now has set
Disappearing in the sea
Loneliness again

(2007 年 6 月 26 日)
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昼 (Hiru – Amiază – Tagmezo – Noon)
夏の昼
しこうの流れ
夜が待つ
Natsu no hiru
Shikou no nagare
Yoru ga matsu.
Somera tagmez
Fluado de la pensoj
Nokton atendas
Amiaza verii
Curgerea gândurilor
Aşteaptă noaptea
The summer heat
The slowing flow of the thoughts
Waiting for the night

(2007 年 6 月 27 日)
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竜 (Ryou – Dragoni – Darkoj – Dragons)
風の音
野原の上に
竜飛ぶ
Kaze no oto
Nohara no ue ni
Ryou tobu
Glasul vântului
Deasupra câmpurilor
Dragonii zboară
Sono de l'vento
Supre de faraj kampoj
La drakoj flugas
The sound of the wind
Over the fields far away
Dragons are flying

(2007年6月27日)
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流れ星 (Nagareboshi – Stele căzătoare – Falantaj
Steloj – Falling Stars)
冬の霜
氷の中に
流れ星
Fuyu no shimo
Koori no naka ni
Nagareboshi
Gerul de iarnă
Înăuntru, în gheaţă,
Stele căzânde
Frosto de l'vintro
Interne, en la glaco,
Falantaj steloj
Frost of the winter
Petrified inside the ice
Many shooting stars.

(2007年7月2日)
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水の滴 (Mizu no shizuku – Picături de apă – Gutoj
de akvo – Water Drops)
悪い天気
水の滴で
わが夢だ
Warui tenki
Mizu no shizuku de
Waga yume da
Vreme urâtă
În picături de apă:
Visele mele
Malbona veter'
En la gutoj de akvo
Jen miaj sonĝoj
Bad weather today
Deep inside the water drops
My dreams are sleeping

(2007年7月4日)
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森 (Mori – Pădure – Arbaro – Forest)
松の森
岩の間に
鹿走る
Matsu no mori
Iwa no aida ni
Shika hashiru
Pădurea de pini
Printre vârfuri de stâncă
Căprior fugind
La pinarbaro
Inter la grandaj rokoj
Kapreol' kuras
The old pine forest
Among the rocks, lost in time
A fawn is running

(2007年7月7日)
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露 (Tsuyu – Rouă – Roso – Dew)
戦士の死
露の涙で
月の反射
Senshi no shi
Tsuyu no namida de
Tsuki no hansha
Războinic murind
Lacrimile de rouă
Oglindesc luna
Batalant' morto
En la larmoj de roso
La lun' reflekto
Warrior dying
In tears of dew can be seen
The moon's reflection

(2007年7月8日)

42

転倒 (Tentou – Cădere – Falo – Fall)
転倒で
落ち葉の接吻
待っている
Tentou de
Ochiba no seppun
Matte iru
Într-o cădere
Sărut de frunze moarte
În aşteptare
En la falado
De sekfolioj kison
Ekatendadas
Inside the fall down
The kissing of the dead leaves
Is waiting hidden

(2007年7月9日)
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草刈りがま (Kusakarigama – Coasă – Falĉilo Scythe)
農場で
草刈りがまが
朝を切る
Noujiou de
Kusakarigama ga
Asa wo kiru
O fermă în munţi
Ascuţişul de coasă
Taie dimineaţa
Farmbienete
La falĉilo denove
Matenon tranĉas
Farm in the mountains
The sharpened edge of the scythe
Cutting the morning

(2007年7月13日)

44

稲光 (Inabikari – Fulger – Fulmo – Lightning)
黒雲や
我が陰にげる
稲光
Kuro kumo ya
Waga kage nigeru
Inabikari
Norul cel negru
Umbra-mi o ia la fugă
Fulgerul cade
La nigra nubo
Mia ombro forkuras
La fulmotondro
A dark cloud above
My shadow running away
The lightning striking

(2007年7月13日)

45

灼熱 (Shakunetsu – Dogoare – Brulo – Scorch)
白雨滴
石の灼熱
まだ残る
Shiro uteki
Ishi no shakunetsu
Mada nokoru
Stropii de ploaie A pietrelor dogoare
Încă rămâne
Blankaj pluveroj La brulo de la ŝtonoj
Ankoraŭ restas
The white raindrops The scorching heat of the stones
Still remains inside

(2007年7月14日)

46

蜥蜴 (Tokage – Şopârlă – Lacerto – Lizard)

秋の夜
この灰蜥蜴
石が為
Aki no yoru
Kono haitokage
Ishi ga naru
Seară de toamnă
Şopârla de cenuşă
Devine piatră
Aŭtunvespero
Tiu cindra lacerto
Fariĝas ŝtono
Autumnal evening
This cinder-colored lizard
Becoming a stone

(2007年7月20日)

47

北 (Kita – Nord – Nordo – North)

北の海
白い山浮く
黒水で
Kita no umi
Shiroi yama uku
Kuromizu de
Oceanul din nord
Munţi albi plutesc în zare
Pe apa neagră
La norda maro
Blankaj montoj ŝvebante
Sur nigra akvo
The northern ocean
White mountains floating around
On the black water

(2007年7月21日)

48

座禅 (Zazen)
雀飛ぶ
座禅を組く
不動僧
Suzume tobu
Zazen wo kumiku
Fudou sou
Paseroj flugas
En zeno meditado
Senmov' monaĥo
Vrăbiile zboară
Meditând jos, în zazen
Monah nemişcat
Sparows are flying
Meditating in zazen
Immovable monk
(2007 年 8 月 8 日)

49

川柳
Senryu

50

朝 (Asa – Dimineaţă – Mateno – Morning)
山の朝
ろばが聞こえる
自分の声
Yama no asa
Roba ga kikoeru:
Jibun no koe
Monta mateno
Jen azeno aŭdiĝas:
Mia voĉo mem
Dimineaţă-n munţi
Un măgar se aude:
Propria-mi voce
The mountain's morning
A donkey can be heard here:
This is my own voice

(2007年7月2日)

51

冬 (Fuyu – Iarnă – Vintro – Winter)
冬帰る
ズボン失くした
何おする？
Fuyu kaeru
Zubon nakushita
Nani o suru?
Iarna se-ntoarce
Mi-am pierdut pantalonii
Ce e de făcut?
Vintro reiras
Perdis la pantalonojn
Kion mi faru?
The winter returns
And I cannot find my pants
What am I to do?

(2007年7月16日)

52

読書 (Dokusho – Lectură – Legado – Reading)

鉤爪を
本の上の研ぐ
猫読書
Kagitsume wo
Hon no ue no togu Neko dokusho
Gheare tăioase
Ascuţindu-se de cărţi Pisică citind
Tranĉaj ongegoj
Akrigitaj sur libroj Kato legado
Again, cutting claws
Being sharpened on the books The cat is reading

(2007年7月22日)

53

短歌
Tanka

54

流星ぐん (Ryuuseigun – Ploi de meteori –
Meteoraj Pluvoj – Meteor Showers)
暗空で
流星ぐん
流れこむ
ぼくの心は
空鏡なる
Kurasora de
Ryuuseigun
Nagarekomu
Boku no kokoro wa
Sora kagami naru
În cerul întunecat
Ploi de meteori
Curg
Inima mea devine
Oglinda cerului
En la malluma ĉielo
La meteoraj pluvoj
Fluas
Mia koro fariĝas
Spegulo de la ĉielo
In the dark sky
Meteor showers
Are flowing
My heart becomes
The mirror of the sky

(2007年7月15日)

55

虹 (Niji – Curcubeu – Ĉielarko – Rainbow)
雨が来る
丘森そばに
虹が建つ
狂気持るよ
雲まで走る
Ame ga kuru Oka mori soba ni
Niji ga tatsu.
Kyouki modoru yo
Kumo made hashiru.
Ploaia soseşte Lângă crângul de pe deal
Curcubeu iscă.
Nebunia-mi se-ntoarce:
O iau la fugă spre nori.
La pluv' alvenas Apud l'arbara montet'
Ĉielark' ekas.
Mia frenez' revenas:
Al la nuboj mi kuras.
The rain is coming On the forested hill side
A rainbow's forming.
My insanity returns:
I'm running towards the clouds.

(2007年7月20日)

56

心 (Kororo – Inimă – Koro – Heart)

遠い山
白い小川が
流れるよ
石や水や木
心に残る
Tooi yama.
Shiroi ogawa ga
Nagareru yo.
Ishi ya mizu ya ki
Kokoro ni nokoru.
Munte-ndepărtat.
Înspumatul pârâiaş
Curge năvalnic.
Piatră, apă şi copaci
Rămân în inima mea.
La monto fora.
La blanka rivereto
Rapide fluas.
Ŝtono, akvo kaj arboj
Restas en mia koro.
Far away mountain.
The small brook with white waters
Flowing rapidly.
The stone, the water and trees
Are left with me in my heart.

(2007 年 7 月 30 日)
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和歌
Waka

58

生きろ (Ikiro! - Trăieşte! - Vivu! - Live!)
荒海に
君の命は
安いだろ
霧に隠した
陸が見えない
いつでも生きろ
Araumi ni
Kimi no inochi wa
Yasui daro.
Kiri ni kakushita
Riku ga mienai.
Itsudemo ikiro!
Pe marea furtunoasă
A ta iubită viaţă
Puţin preţuieşte.
Ascuns departe-n ceaţă
Ţărmul nu se mai vede.
Şi totuşi tu trăieşte!
Sur la storma maro
Cia kara ekzisto
Malmulte valoras.
En nebulo kaŝita
Lando ne plu vidiĝas.
Sed vi daŭre vivu!
On the stormy sea
Thy precious life
Is worth very little.
Hidden deep in the fog
The land, no one can see.
But thou must stay alive!
(2007 年 8 月 8 日)
__________________________________________________
Waka reprezintă un termen general pentru poezia clasică japoneză, incluzând tanka.
Subgenul folosit aici are o metrică de 5-7-5-7-7-7 silabe la versuri, folosită în două
colecţii de poezie japoneză din secolul 8. Doar versiunea în limba japoneză respectă
metrica
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季節 (Kisetsu – Anotimp – Sezono – Seazon)
城。外で
霰が降って
番人は
皆出かけた
この部屋で
丸カップから
お茶を飲む
最後の季節
始まっただけ
Shiro. Soto de
Arare ga hutte
Bannin wa
Minna dekaketa
Kono heya de
Maru kappu kara
Ocha wo nomu
Saigo no kisetsu
Hajimatta dake
Castel. Afară
Grindină în cădere
Gărzile toate
Au plecat de la posturi
În odaia mea
Dintr-o cupă rotundă
Savurez ceaiul
Doar ultimul anotimp
A început, în sfârşit
Kastelo. Ekster'
Hajlo falas senĉese
Ĉiuj gardantoj
Malproksime foriris
En tiu ĉambro
El la taso rondforma
Teon mi trinkas
La lasta sezono nur
Ja finfine komencis

60

Castle. And outside
The hail continues to fall
Every single guard
Left his post and went away
In this little room
From a cup with a round shape
I am drinking tea
The final season for me
Only it has just started

(2007 年 8 月 20 日)
_____________________________________________________________

Poezia chōka, populară în Japonia înainte de anul 1000, consta în perechi de morae
("silabe") de forma 5-7 repetate de cel puţin două ori, concluzionând în final cu o
pereche de morae de tipul 7-7. Încercarea de faţă are formatul 5-7-5-7-5-7-5-7-7.
Versurile sunt în limba japoneză, română, Esperanto şi engleză, toate versiunile
respectând formatul de mai sus.
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Proză

62

Meditaţie
Zen şi iluzia realităţii

Aud curgerea râului de undeva de dincolo de timp. Frunzele abia foşnesc în vântul de
primăvară. Gândurile aproape s-au oprit, câteva din ele abia mai trec prin mintea-mi, la
fel ca norii de pe cerul de un albastru închis. Simţurile se relaxează. Prin întregul corp
trece un flux de energie care umple, în spirale, fiecare celulă. Picioarele aşezate
încrucişat au prins rădăcini şi s-au contopit cu şerpii din fibră vegetală venind de la toţi
copacii din jur ce perforează pământul. Mirosul de pietre, iarbă, râu şi răşină se topeşte
încet odată cu auzul. Câmpul vizual se întunecă puţin câte puţin până când ceea ce e in
faţa ochilor devine un negativ al imaginii pe care o vedeam în mod normal. Totul este
negru iar formele din jur sunt doar o reţea de contururi abia schiţate. Iluzia lumii în care
trăiesc dispare şi adevărata realitate începe să-şi facă simţită prezenţa. Aparenta
diferenţă dintre mine şi exteriorul corpului meu nu mai există. Rămâne doar Universul
care se percepe pe sine.
Rădăcinile-mi se întind acum peste tot în timp ce continui să curg în apropiere sub
forma râului de munte. Frunzele îmi foşnesc mai departe în vânt iar norii-mi continuă să
alunece pe cer. Unii din ei apar chiar sub formă da gânduri, dar sunt din ce în ce mai
puţini, absorbiţi de liniştea din interior. Iar sfera percepţiei se extinde încet-încet până
când cuprinde munţii, câmpiile, continentul, oceanele din jur şi în final toată planeta.
Energiile uriaşe din spaţiul interplanetar sunt parte din mine acum. Iar undele
electromagnetice şi gravitaţionale transmit, transmit mai departe toate iluziile unei
întregi planete în suferinţa iluziei. Frunzele foşnesc în continuare iar râul curge deja prin
întregul Univers. Rădăcinile-mi se întind acum printre stele, ca nişte şerpi încolăciţi în
jurul unor gigantice inimi care pulsează. Nu mai există nici spaţiu, nici timp. Ultimele
gânduri se topesc şi un sentiment de pace adâncă mă cuprinde. Apoi totul se dizolvă în
neant.
♣
- Ce e în coconul ăsta mic şi verde din iarbă? întrebă copilul.
- E o crisalidă de fluture albastru. Pune-o cu grijă, deoparte, ca să nu calce cineva pe
ea, răspunse tatăl. În cateva săptămâni va ieşi din ea un fluture de toată frumuseţea.
Din acest cocon şi din mulţi alţii ca el. Vor fi mii de fluturi albaştri printre ramuri şi totul în
jur va fi un spectacol de forme şi culoare. Vor zbura cu toţii spre sud iar noi vom marca
începutul unei noi veri, pe care sperăm să o vedem cât mai bogată în roade.
Cei doi terminară de pus capcanele pentru peşti, îşi deschiseră aripile cenuşii şi-şi luară
zborul spre casă. În urma lor, odată cu apusul giganticului soare roşu, iluzia realităţii îşi
recucerea, pas cu pas, imperiul din spaţiu şi timp.

(17 iulie 2007)
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Cojocul (Cujuh)
Lumi ascunse în Obcinele Bucovinei

Seara de iarnă aluneca încet către văi, ca un fluviu întunecat şi greu, rostogolindu-se în
cascade de pe crestele cenuşii ale munţilor. Mai erau două zile până la Crăciun. Gerul
muşca cu poftă din mormanele de zăpadă ce înconjurau pereţii de bârne ai casei. Vitele
fuseseră deja băgate în grajd, mulse iar laptele turnat în bidoane. Din odaie, printr-un
ochi de geam, bărbatul privea, printre florile de gheaţă, la primele stele ale nopţii.
Singurătatea îi fusese un prieten bun în ultima vreme, mai ales de când, după moartea
tatălui, se întorsese să locuiască în vechea casă părintească împreună cu mama sa.
Era o casă mare, frumoasă, cu etaj, construită în stilul tradiţional huţul, cu tavan de
bârne, covoare de lână şi perechi de coarne de cerb pe pereţi. Cei care îi mai vizitau pe
cei doi din când în când admirau trăinicia vechii clădirii ca şi multitudinea de lucruri
vechi şi frumoase din ea. Gospodăria era aşezată pe un mic platou defrişat din
apropierea unui munte masiv, la care vorbitorii de limbă română îi spuneau Măgura
datorită siluetei lui întunecate, însă huţulii îl numiseră Hraneţea (Graniţa), pentru că
acolo era frontiera dintre una din cele mai izolate locuinţe din zonă şi taigaua ciuruită de
sate a pădurilor din munţii Bucovinei.
“Aţi putea face un muzeu cu lucrurile din casă, doar să le duceţi mai spre centrul satului.
Aici e prea departe şi prea greu de ajuns pentru oricine, mai ales pentru cei de la oraş”
spusese primarul. “Lumea se schimbă, oamenii se schimbă, a trecut vremea traiului în
poienile izolate din munţi. Cei de azi vor să trăiască mai confortabil, să aibă electricitate
şi internet, maşină la scară şi magazin alimentar după colţ. Tradiţiile nu îşi mai au rostul
în ziua de azi. Trăim în epoca globalizării. De ce nu îţi construieşti o altă casă pe
pământul pe care îl ai în sat şi nu te muţi acolo? “
La vorbele astea, bărbatul zâmbea de fiecare dată, fără să spună nimic. L-au bătut la
cap prietenii, cunoscuţii, aproape un an de zile, el doar tăcea şi zâmbea de fiecare dată
când auzea propunerile de a-şi abandona locuinţa. Unii chiar au încercat să-i găsească
şi o soţie, dar nici una din fetele locului n-ar fi acceptat să locuiască într-o casă atât de
izolată şi fără curent electric. Când veni din nou iarna, drumul pieptiş de pe coasta
muntelui până la casă era adesea blocat de nămeţi şi putea fi parcurs cu greutate, doar
pe jos. După încă puţină vreme vizitele se răriră până când nu mai veni nimeni. Nici
bărbatul, nici mama sa, nu mergeau des prin sat, poate o dată la doua săptămâni,
pentru cumpărături mărunte şi nu păreau prea afectaţi de singurătate. Doar lăptarul îi
mai vedea dimineaţa, când trecea cu sania colectând de la oameni ce mulseseră cu o zi
înainte, înjurând printre dinţi gerul şi drumul în plus pe care trebuia să îl facă până la
casa asta izolată. Şi încet-încet, cei din sat începură să folosească şi pentru tânăr
acelaşi nume ca cel pe care în primise bunicul său cu aproape jumătate de secol în
urmă: Vouc (Lupul).
Da, mai erau doar două zile până la Crăciun şi era linişte. Bărbatul citea acum o carte.
Afară se întunecase deja şi stelele păreau gata să înţepe cu mii de ace de frig pe
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oricine ar fi îndrăznit să scoată capul din adăpostul locuinţei. La lumina lămpii, femeia în
vârstă tricota o pereche de mănuşi. Orele treceau încet. Curând răsări şi luna iar stelele
păliră în strălucire.
Era o lună plină uriaşă, şi, reflectate de zăpada bătătorită de ger, razele ei luminau
peisajul de afară aproape ca în timpul zilei, creând iluzia unei false călduri prin culoarea
lor aurie. Tânărul zâmbi şi se ridică, puse cartea într-un raft, se întoarse spre mama lui
şi spuse în dialectul huţul:
“Pozautra Razdvo. Ale me ne maem ieleţiu. Tiper ia idu u lis tai ucnu odnu.” (Poimâine e
Crăciunul. Iar noi nu avem brad. Mă duc acum în pădure şi tai unul).
“Tiperi, u nociu?” (Acum noaptea?) întrebă mama sa. “No, idi chidi hocişi” (Bine, du-te
dacă vrei), zise din nou, apoi, după o clipă de gândire şi o privire rapidă la ceasul care
arăta ora 8:30 adăugă. “Ia idu spati” (Eu mă duc la culcare).
“E ger cumplit afară, totuşi” se gândi bărbatul. “Cred c-o să mă îmbrac cu şuba cea
groasă”. Se duse în odaia mare şi o luă din cui. Era cea mai neobişnuită şubă din toată
istoria satului. Fusese făcută la comandă de către bunicul lui, din pielea a trei lupi.
Bunicul avusese o stână mare de oi pe vremuri. Treaba mergea bine de câţiva ani,
turma crescuse şi crescuseră şi profiturile. Îşi construise o casă frumoasă şi cumpărase
mai mult pământ în jur. Însă în una din toamne, o haită de lupi, mânaţi de foame din
cauza lipsei de vânat, se aciuase prin apropiere şi începu să îi atace turma în fiecare
noapte. Omul stătu la pândă cu slugile, însă stâna era mare, iar lupii tot reuşeau să îi
fure câte o oaie pe săptămână.
Încercă să îi împuşte, dar trunchiurile de pini erau prea dese şi blocau vederea fiarelor.
Puse capcane, însă animalele erau inteligente şi reuşeau să mănânce din bucăţile de
carne puse drept momeală fără să se lase prinşi. În final, lupii îi răpiră chiar cel mai
frumos berbec, din pielea căruia plănuia să-şi facă un cojoc pentru iarnă. În disperare
de cauză, tăie o oaie mai bătrână, puse în carnea ei otravă şi o lăsă în pădure. Peste
doua zile, găsi carnea mâncată şi dâre de sânge lăsate de lupii muribunzi. Merse pe
urmele lor vreo doi kilometri şi le găsi bârlogul. Trei lupi, toţi morţi.
“Ve budete mii cujuh” (Voi veţi fi cojocul meu) mormăi omul. Jupui animalele cum se
pricepu mai bine, puse pieile într-un sac şi le aduse acasă. Stătură pieile acolo vreo
doua săptămâni, spălate, învelite bine în saci şi ascunse în cămară, pentru a nu speria
vitele şi câinii din curte cu mirosul de fiară sălbatică.
La sfârşitul toamnei, fură duse la cojocarul din sat. Când bunicul intră în curtea omului şi
coborî din căruţă, sacul se agăţă de un cui din gard, se rupse, şi pieile căzură pe jos.
Caii se speriară şi se ridicară în două picioare de la miros, iar câinele din curte se smuci
şi rupse lanţul. Urmă un adevărat circ, omul încercând să-şi apere cu o mână pieile de
lup de furia câinelui iar cu cealaltă să ţină pe loc caii înspăimântaţi. Cojocarul, speriat de
larmă, ieşi repede din casă şi reuşi cu mare greutate să-şi potolească dulăul.
După ce văzu şi pieile, meseriaşul îşi făcu trei cruci mari. Cine a mai pomenit cojoc din
piele de lup? Dar, la promisiunea unei plăţi generoase, folosi materialul cum se pricepu
mai bine şi făcu din ele o şubă groasă şi trainică de iarnă. Totuşi, în ciuda tuturor
eforturilor, mirosul de lup nu dispăru cu totul din cojoc. Când bunicul ieşi din casa
cojocarului cu el sub braţ, câinele fu cât pe ce să se rupă din nou din lanţ de furie, iar
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caii alergară pâna la casa din munţi fără să fie nevoie de bici sau îndemnuri. Şi din ziua
aceea, oamenii îi dădură şi porecla de Vouc (Lupul).
Omul încercă să poarte cojocul iarna pe lângă casă, dar vitele şi oile se speriau de
moarte din cauza mirosului, aşa că în cele din urmă îl puse deoparte şi se îmbrăcă tot
cu şuba cea veche. Îi părea totuşi rău după îmbrăcămintea nouă, că nu o putea folosi la
treaba din gospodărie. Totuşi, când avea nevoie să meargă pe prin pădure pe ger, lua
cojocul din piele de lup, pentru că era cea mai călduroasă haină iar mirosul de fiară îl
putea apăra de ceilalţi prădători ce bântuiau prin nămeţi.
Tânărul şi-l amintea pe bunic din vremea copilăriei ca pe un om încă în putere şi cu o
energie ieşită din comun, deşi trecuse de şaptezeci de ani. Iar în timpul iernii, avea
obiceiul să cutreiere uneori pădurile, mai ales în nopţile cu lună. Se vorbea că există o
comoară ascunsă în munte, iar mai ales atunci când luna era pe cer, unii oameni din
împrejurimi se jurau că văzuseră un foc albăstrui licărind uneori în pădure. Au încercat
câţiva să găsească locul, dar nimeni nu a reuşit să se apropie de flacăra misterioasă,
care de fiecare dată părea să se ivească în altă parte. Bunicul nu credea că e vorba de
o comoară, însă ar fi vrut mult să vadă de aproape acel foc şi să îi afle taina. Într-o
seară însă, nu s-a mai întors. Restul familiei l-a căutat toată noaptea, însă un viscol
puternic tocmai începuse şi urmele i se şterseseră. Abia a doua zi, cu ajutorul câinilor şi
al câtorva oameni care veniseră să îi ajute, văzură cojocul din piele de lup în zăpadă.
Bunicul însă nu era nicăieri. Oricât au săpat prin zăpadă, oricât au căutat cu ajutorul
întregului sat şi al autorităţilor, nu l-au mai găsit. Nici o urmă de sânge, nici o urmă de
violenţă, doar cojocul aşezat în zăpadă era tot ce rămăsese. L-au plâns, i-au făcut
prohodul, însă nu l-au mai găsit niciodată, nici viu, nici mort. Prin sat, oamenii spuneau
că trebuie să fi fost un blestem venind de la lupii otrăviţi. De supărare, la scurt timp
după aceea, se prăpădi şi bunica.
Gerul nu se simţea deloc pe sub căptuşeala călduroasă a cojocului din piele de lup.
Bărbatul se apropia de marginea pădurii de pe Hraneţea, căutând, printre pâlcurile de
pini de pe lizieră vreun brăduţ potrivit. Iar când privi mai atent spre coastă printre
trunchiurile rare ale copacilor, văzu lumina.
La ceva mai mult de două sute de metri în amonte, într-un luminiş, părea să ardă o
flacără albăstruie. Era prima dată când vedea un asemenea foc, deşi ştia că îl mai
văzuseră şi alţii din sat în trecut. Ezită o clipă, în final însă curiozitatea învinse, şi,
strângând mai bine toporul în mână, începu să urce dealul.
Scârţâitul zăpezii sub paşii greoi era amestecat cu trosnete de crengi şi rostogoliri de
pietre. În liniştea nepământească din jur, urcuşul părea să facă parte din explorarea
unei alte planete, cu orice sunet mic amplificat în mod grotesc. Îşi auzea foarte clar
respiraţia, pulsaţia sângelui în tâmple la fiecare mişcare. O singură fiinţă în mişcare întrun Univers împietrit într-o aparenţă minerală. Iar focul continua să licărească din ce în
ce mai mare, din ce în ce mai aproape. Secundele treceau tot mai greu, alunecând
asimptotic spre momentul sosirii la ţintă. Cincizeci de metri, treizeci, douăzeci...
Flacăra, de un albastru aproape celest, ardea deasupra zăpezii neatinse, fără nici un
combustibil aparent ca sursă de alimentare. Tânărul făcu ochii mari şi veni şi mai
aproape. “E o flacără rece, zăpada de sub ea e netopită” gândi. Îşi dădu jos o mănuşă
şi întinse o mână spre ea. “Ciudat, deşi e rece, pare să radieze căldură”. Veni aproape
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de ciudatul foc şi se aşeză lângă el. Da, radia o căldură plăcută, gerul nu se mai simţea
deloc. O toropeală dulce îl cuprinse, şi, înainte să mai poată reacţiona, aţipi. Ultimul
gând raţional îi urla totuşi în creier: “Ridică-te şi pleacă de aici, altfel vei muri îngheţat!”.
Dar nu mai avu putere să se mişte şi se prăbuşi în neant, conştient de apropierea
morţii.
♣
Era cald şi bine, chiar dacă puţin cam strâmt. Ceva îl împingea din spate, altceva îl
presa pe piept. Un obiect moale, umed şi cald îl atinse pe faţă. Se trezi într-o răsuflare
cu miros de sânge. Luna încă era sus pe cer, şi, la lumina ei, împietri când văzu întins
lângă el un lup cenuşiu. Se întoarse încet şi privi uimit în jur. Şase lupi dormeau pe
zăpadă înghesuiţi în jurul lui. Flacăra albastră dispăruse. Blana le strălucea de
sănătate, erau toţi bine hrăniţi, frumoşi şi sătui. Resturile carcasei unui cerb se vedeau
ceva mai încolo. Din cauza mirosului cojocului din piele de lup, probabil că îl trataseră
pe om ca pe unul de-al lor, şi, sătui şi mărinimoşi, îi oferiseră protecţie, salvându-i viaţa.
Spaima care îl paralizase în primele secunde dispăru treptat. Privi la ceasul de la mână:
era aproape miezul nopţii. Se ridică încet în picioare. Doi dintre lupi deschiseră ochii, îl
priviră preţ de o clipă ca pe un vechi prieten, căscară, apoi se adânciră din nou în somn.
Păşi cu grijă peste trupurile lor, ca să nu îi deranjeze şi coborî încet spre casă. Ajuns la
marginea pădurii, găsi şi un brăduţ potrivit pentru pomul de Crăciun pe care îl luă cu el.
Odată intrat în casă îi fu imposibil să doarmă, prea multe gânduri i se zbăteau între
tâmple. Văzu din nou focul neobişnuit care se hrănea cu căldura animalelor şi
oamenilor, salvarea miraculoasă oferită de haita de lupi, dispariţia bunicului cu atâţia ani
în urmă şi posibilitatea unei legături între toate aceste întâmplări. Misterele muntelui
rămăseseră la fel de nepătrunse şi după această noapte. Întinse mâna spre raftul de pe
perete şi începu să citească din cartea pe care o abandonase la lăsarea serii, de data
asta luând notiţe cu un creion şi făcând calcule pe o foaie de hârtie. După o vreme, lăsă
volumul la o parte, se ridică, zâmbi, stinse lampa şi se duse la culcare. O licărire
albastră îi lumină pupilele preţ de o clipă, în timp ce se băga în pat.
La lumina lunii încă neapuse, pe coperta cărţii lăsate pe masă se putea citi un titlu: “Das
Prinzip der dynamischen Kontrabarie durch Burchard Heim”. Soluţia unei ecuaţii,
încercuită, trona pe foaia de hârtie de alături. De acum înainte, distanţele de ani lumină
până la stele aveau să pară mult mai scurte. Sub cuvertura de lână, tânărul visa
astronave superluminice brăzdând în toate direcţiile întinderile nemărginite ale
cosmosului. Şi, ca o imagine în oglindă la sclipirea rece a stelelor din gerul de afară,
steluţe de lumină albăstruie începură să pâlpâie şi sub tavanul de bârne.

(31 iulie 2007)
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Vise în adâncuri de stâncă

În întunericul deplin, la fiecare câteva clipe, aud bătăile inimii muntelui. Acelaşi sunet
grav, liniştitor, îmi străbate trupul, vibrând la unison cu bătăile propriei mele inimi.
Învăluit de susurul apelor subterane, alunec din nou în somn.

Văd castele şi temple din ere de mult apuse, păzite de halebardieri în armuri argintii.
Trâmbiţe de aramă anunţă schimbarea de gardă. În lumina tremurătoare a lunii, zidurile
par să ascundă armate de monştri fără formă, dar străjile nou venite rămân neclintite,
măreţe şi mândre, la posturile lor. Ceva mai încolo, bogăţii de valori colosale stau
ascunse-n pivniţe şi vistierii secrete. Şi totuşi, în jur, păianjenii continuă să-şi ţeasă
pânzele printre lăzile cu diamante şi aur, nepăsători la toată deşertăciunea şi vanitatea
umană. În tăcerea încăperilor nevăzute, mici prădători conduc vânători sângeroase de
insecte şi războaie aprige de cucerire se duc pe la colţuri între mucegaiuri şi licheni. În
alt colţ de lume, cai albi alergă peste câmpuri şi stele căzătoare se aprind deasupra
mărilor. Tunete prelungi se rostogolesc printre piscuri în seri ploioase iar iarba continuă
să crească, sfioasă şi atotputernică, pe versanţii abrupţi în timp ce ţăranii se întorc
gânditori de la muncă.
Timpul se strecoară în spirală printre toate visele mele, contopindu-le cu respiraţia
stalactitelor din lumea abisurilor fără de soare. Fără să mă trezesc, simt firele de
toamnă cum se torc afară, în văile din jur, strivite de taine niciodată rostite. Mantia
întunericului mă înfăşoară într-un cocon hibernal iar eu continui să visez în timp ce
secundele se scurg fantomatic de încet prin ungherele lumii mele. În somn, mă confund
încet, încet, cu întregul Univers.
Oare câtă vreme a trecut de când mă aflu aici? Secole, milenii? E irelevant. Totul în jur
alunecă lent către o pietrificare eternă. Mai rămâne doar aşteptarea, măsurată în bătăi
de inimă. Unu, doi, trei.... Aşteptare... Unu, doi, trei.... Aşteptare... Unu, doi, trei...
Aşteptare... E inima mea sau a muntelui cea care bate? Nu se mai ştie...
Şi totuşi, în cele din urmă, ziua aceea tot va veni, când oamenii vor crede din nou în
mine şi-mi vor striga de pe vârfuri de munte numele aproape uitat. Voi ieşi atunci din
acest ascunziş şi mă voi înălţa către cer, traversând întinderile vaste ale noilor împărăţii
efemere, stăpân al norilor şi-al vântului, iar perle de apă vor străluci siderale pe solzii
albaştri ai trupului meu de dragon.

(23 august 2007)
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Aripile din cer
Dedicată lui Misuzu, inspiraţia rândurilor de mai jos

Alunecare.
Coamele uriaşe ale norilor albi se învolburează din nou la orizont. Jos, printre firele
înalte de iarbă, mă scald în lumina diafană a cerului. Pot sta aşa, fără să mă mişc, ore
întregi, cu mâinile îngropate sub cap, privind la insulele imponderabile de puf ce se
scurg pe deasupra mea. Formele lor mereu schimbătoare recită pe mii de voci noi şi noi
istorii enigmatice fără să obosească vreodată. Alături, destul de aproape, se aud valurile
înspumate care mângâie plaja. Îmi imaginez că apele mării se contopesc la orizont cu
infinitul, două nuanţe de albastru, asortate la unison. Dacă reuşeşti cumva să înoţi până
acolo te poţi înălţa imediat în aerul cald, printre râurile de eter. Deşi nu te pot vedea, ştiu
că eşti undeva acolo sus, cu aripile întinse, privind spre pămînt. Poate chiar în spatele
norilor care alunecă în continuare tăcuţi prin aerul efervescent al soarelui de la zenit. Şi
aş vrea să îmi crească şi mie aripi lungi şi puternice care să ma avânte spre abisurile
albastre, unde să te pot întâlni. Ştiu că eşti tristă, deoarece apari plângând în fiecare
noapte în visele mele. Ştiu că eşti celălalt eu al meu şi că nu voi fi fără tine un întreg
niciodată aici, pe pământ. De aceea trebuie să te întâlnesc curând. Mai ales acum,
când cea de-a mia vară a început.
Gao!
În fiecare zi vin aici să privesc la mereu schimbătorul cer. E un deşert de oameni în jurumi. Plaja e alături, la doi paşi, şi totuşi nu vreau să mă duc până acolo singură ci prefer
să aştept ca cineva să apară şi să alerge cu mine de mână până la valurile înspumate.
Am avea timp să ne jucăm printre ele toată dupa-amiaza, să alergăm pe nisipul încins şi
să ne spunem reciproc poveşti, iar la venirea serii să ne despărţim spunându-ne cu
veselie “Pe mâine!”. Însă nimeni nu vine niciodată aici pentru mine, toţi ştiu că încep să
plâng atunci când îmi fac noi prieteni şi preferă să mă evite. Poate că e mai bine aşa...
Când obosesc de atâta aşteptare mă ridic şi alerg cu mâinile întinse ca nişte aripi. Îmi
imaginez că-mi iau zborul spre castelul nevăzut în care locuieşti.
Nihaha!
Seara, cand mă prabusesc în somn, visez mereu aceeşi lume. Un tărâm plutitor unde
am aripi, iar tot ce se poate vedea în jur e albastrul nesfârşit al cerului. Insule verzi cu
copaci şi castele se rotesc în spirale printre zăpezile norilor iar aripile mă poartă de la
una la alta fără effort. Tu eşti tot timpul alături de mine, şi, chiar dacă la început mai
plângi, te înveseleşti încet-încet ascultând-mi poveştile. După o vreme nu mai ştiu care
dintre noi sunt eu şi care eşti tu. Şi atunci înţeleg că niciodată nu au fost două fiinţe
separate ci doar un suflet cu o singură pereche de aripi care aşteaptă de un mileniu o
picătură de fericire. Şi că eu, partea de pe pământ, trebuie să fiu zâmbitoare, optimistă,
pentru a nu te întrista şi mai tare, pentru ca lumea din jur să continue să existe. Da, voi
continua să fiu veselă, voi învăţa să fiu mai puternică. Pentru că ciclul nesfârşit al durerii
trebuie să se oprească. Pentru că a sosit, în sfârşit, vremea păcii, a împăcării. Dacă aş
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fi un pictor talentat, mi-ar plăcea să imortalizez pe pânză, de fiecare dată când vin aici,
doar vântul. Vântul pur, nevăzut şi totuşi omniprezent. Vântul care să mă poată ridica
până la castelul de dincolo de nori.
Plutire.
Întinsă în iarba înaltă, îmi imaginez că cerul e de fapt jos şi pământul e sus, şi că-mi dau
drumul să cad în oceanul infinit, nu mai am nevoie de aripi, propria-mi greutate mă
trage către tine, către lumea ta ascunsă. Nu, nu mai putem rescrie istoria, s-au făcut
multe greşeli în trecut dar putem măcar înlătura durerea ce planează asupra viitorului.
Putem elibera din lanţuri virtuţile care ne-au mai rămas, le putem da aripi care să umple
fiece frântură de constelaţie. Iar apoi să le lăsăm să se avânte spre veşnicie, radiind de
inocenţă şi iubire. Şi abia atunci sufletele nevinovatelor fiinţe cu aripi ucise cu atâta timp
în urmă îşi vor putea găsi şi ele, în sfârşit, pacea.
Destin.
A mia vară a început. Ştiu că te voi revedea curând. Trebuie să fiu puternică şi veselă
pentru timpul care mi-a mai rămas aici, pentru ca atunci când ne vom întâlni să am cât
mai multe amintiri frumoase pentru tine. Trebuie să îţi dau din puterea mea, să te ajut să
trăieşti mai departe, pentru ca lumea să continue să existe, pentru ca speranţa şi timpul
să nu se sfârşească. Îmi arunc braţele spre cer şi încep să alerg din nou, imaginândumi
că am aripi şi că îmi iau zborul spre castelul tău nevazut, spre castelul meu nevazut.
Nihaha! Nihaha! Nihaha!

(24 august 2007)
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Huţulsca poezia
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Moroz (Ger – Frosto – Frost)
Haiku

Duje studeno
Ptachi spiat u smerechi
Usio bilevei
Gerul teribil
Păsări dormind în copaci
Totu-n jur e alb
Ege malvarme
Birdoj dormas en arboj
Ĉio blankegas
Very cold weather
Birds are sleeping in the trees
Everything is white

(5 iuli 2007)
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Osinĭ (Toamnă – Aŭtuno – Fall)
Haiku
Leste padaĭut
Bereze uje joŭte Osinĭ pribula
Frunze-n cădere
Mesteceni deja galbeni Toamna a sosit
Falant' folioj
Betuloj jam flaviĝis Aŭtumn' alvenis
Leaves are falling down
Birch trees already yellow The autumn has come

(16 avgust 2007)
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Ĥmare (Nori – Nuboj – Clouds - Nuages)
Haiku

Sriblee ĥmare Poslidnee zercala
Osiniĥ lestiv
Norii argintii Ultime oglinzi ale
Frunzelor toamnei
Arĝentaj nuboj La lastaj speguloj de
Aŭtunfolioj
The silvery clouds Final mirrors reflecting
The leaves of the Fall
Nuages d'argent haut Les dernieres mirroirs du
Feuilles mortes de l'automne

(21 avgust 2007)
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U zemnii (În beci – En la kelo – In the cellar)
senryu1

Troşchii stomleno
Cvaşene obîriohe
Im ia u zemnii
Puţin obosit
Nişte castraveţi muraţi
Mănânc jos în beci
Iom laciĝis
Marinitajn kukumojn
Kele mi manĝas
A little tired
Eating pickled cucumbers
Down in the cellar

(5 iuli 2007)

1

Senryu – o formă de poezie derivată din haiku, cu tematică umoristică.
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Haikul “Broasca” al lui
Matsuo Basho, în
diferite traduceri
(una fidelă şi 20
umoristice)
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Cel mai cunoscut haiku japonez a fost compus de Matsuo Basho (1644-1694).
Fragmentul de timp împietrit în eternitate a inspirat mii de poeţi şi filosofi asiatici sau
europeni în generaţiile ce i-au urmat.
Originalul în japoneză:
古池や
河津飛び込む
水の音
Furu ike ya
Kawazu tobikomu
Mizu no oto
Cea mai fidelă traducere în limba română, respectând aceeaşi metrică de 5-7-5 silabe
este:
Balta cea veche
O broască sărind în ea
Sunetul apei.
Pe planeta noastră nu există probabil doi oameni care să perceapă realitatea din jur în
mod identic. Aşa că, fără a mai respecta excat conţinutul sau metrica originalului, mi-am
permis să adaug la superba poezie a momentului înregistrată în haikul lui Basho şi o
serie de “traduceri” foarte libere, din perspective diferite, toate cu accent pe un unghi
umoristic de observare a situaţiei:
Ardeleanul:
In balta aia veche
Cand mi ţ-o sărit o dată ditamai broscoiul
Tulai Doamne ce gălăgie o făcut!
Moldoveanul:
In balta ceea vechi
O sarit o saracii di broscoi
Di-am stuchit în sân di spaimî la ci galagii o facut!
Olteanul:
În balta a veche
Sări măi vere o broască
De mă stropi din cap până-n picioare.
Ţiganul:
În balta veche mâncaţi-aş
A sărit o broască mişto să moară mama
Dar m-am şucărit rău, că m-a stropit.
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Beţivul:
În broască o sărit tot heleşteu'
Şi-o borât peste tot
'Tui gura mă-sii de ţuică!
Pescarul nervos:
'Tu-ţ crupa mă-tii de broscoi
Sari în baltă şi mă stropeşti?
Imediat te frec in c** cu curentu' electric!
Fizicianul:
Balta cea veche are o temperatura de 19 grade
În timpul verii, o broască poate sări la o distanţă de un metru cu o viteză de 10 km/h
Sunetul apei se poate auzi până la 50 de metri.
Matematicianul:
Analizând corespondenţa bijectivă
Din funcţia transformării topologice broască-lac
Se poate demonstra că broasca este un caz particular al lacului.
Inginerul constructor:
Din fişa de analiză a structurii geologice a zonei
Putem amenaja un număr de heleştee de dimensiuni medii
În care să sară la intervale regulate broaşte din specii diferite.
Inginerul electronist:
Prin scanarea tridimensională a profilului heleşteului
Putem optimiza saltul broaştei
Astfel încât să reducem la minim numarul stropilor de apă.
Medicul:
Datorită impactului violent cu apa din baltă
Broasca poate suferi leziuni microscopice la nivelul tegumentului
Care, netratate, pot duce în timp la apariţia diferitor boli de piele.
Regizorul de film:
Motor! Cadru balta veche
Broasca sare cu avânt in apă, privirea spre celalalt mal
Cadru zona plonjării, plescaitul apei, stop!
Poliţistul:
Către toate unităţile de intervenţie: în balta veche
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A sărit o broască fără colac de salvare
Rămâneţi în alertă până la identificarea tuturor stropilor de apă.
Comentatorul de fotbal:
Broasca se apropie de balta careului de 16 metri
Dribling, îşi potriveşte balonul, şut
Şi gooool, salt pe deplin reuşit, unu la zero!
Istoricul
Analizând vestigiile arheologice din balta veche
Am tras concluzia că broaştele aveau obiceiul
De a sări zilnic în apă.
Muzicianul:
Balta cea veche apare în allegro virtuoso de tobe
Schimbare bruscă de intensitate: saltul broaştei
Viorile şi trompetele în crescendo: sunetul apei.
Cântăreţul de muzică populară:
Foaie verde baltă veche
Dormea broasca pe-o ureche
Şi-o sărit in apa rece.
Traian Băsescu:
Heleşteul vechi nu-i ca Marea Neagră.
Broaştele trebuie să înţeleagă
Că este în propriul lor interes să nu stropească lumea cu apă.
Ion Iliescu:
Privind retrospectiv la balta cea veche
Putem concluziona că saltul broaştei în apă reprezintă
Procesul emancipării maselor de influenţa clasei burghezo-moşiereşti.
George W. Bush Jr.:
If the frogs keep jumping
In the pond of the nucular power plant
Nuke them all!
[Dacă broaştele continuă să sară
În balta centralei nuculare
Căsăpiţi-le pe toate!]
(George W. Bush Jr. nu poate pronunţa corect cuvântul “nuclear”)

(28 iunie 2006)
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Poezio en Esperanto
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Sentitola
Mia animo
Estas verda folio nun
La lunradioj banas ĝin
En la muziko de la herbo kreskanta.
Tiu ĉi naturo vekiĝanta
Kreskas denove ĉielen
Kvankam tro multaj ŝoseoj ĝin tranĉas
Kvankam tro multaj urboj ĝin sufokas.
La sama naturo vekiĝas ĉiu jare
Renaskanta el niaj civilizaj murdoj.
Kvankam ĉiu jare pli malforta,
Kvankam ĉiu jare pli malgranda,
Ĝi turnas sian vizaĝon al vivo.

(6-a de aprilo 2005)
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Averto
Nubindus la ĉielo en bluagriz' koloro
Pro nia ekspandado naturon mortigantan,
La suno kaŝindegus pro honto kaj doloro
Detruon atestinte de nia spec' portantan.
Se nun ja ĉio kvietas kaj vivo kvieta ŝajnas,
Homaro detruanta la Dian kreadilon
Probable forgesegis ke ĉion kion planas
Revenos al la fonto, igeblus nin nenion...

(8-a de aprilo 2005)
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Steloj dancantaj

La steloj dancantaj en cirkloj de fajro
Skulptas la spacon en pluaj koloroj,
Dimensie alte ili elŝutas novajn nivelojn
Kaj mi vidas tiam ke kantoj sufiĉas
Por interkompreno, por kono de vivo kaj morto.
Miaj manoj skribdaŭras kantojn paperen
Kaj mi ne povas haltigi mian cerbon kaj koron
Ĉar la steloj dancantaj surĉiele ne haltas,
Ĉar la tempo samfluas kaj skulptas
La spacon en pluaj koloroj.
La spaco ja nun altnivele ampleskas
Novmonden ĝi kreskas absorbante la tempon
Skulptante la stelojn en pluaj koloroj
Dancante sur novlumradioj kaj koroj
Sur mia pensado kaj manoj skribantaj
Kaj mi nun ne povas haltigi la spiron de vivo
Ĉar spaco dancanta surcerbe ne haltas,
Ĉar steloj jam fluas kaj skulptas
La spacon en pluaj koloroj.
Nenio malklaras ĉar ĉio unuas
Kaj lastas jam ĉie kaj skulptas ja ĉion
La menso kun steloj kaj spaco jam fluas
Kaj tempe mi spacas kaj space mi lulas
Kaj ĉio sufiĉas kaj ĉion mi ĝuas,
Neniam mi ja plu bezonos nenion.

(18-a de aprilo 2005)
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Lunlume
Iufoje la herbo aŭdiĝas kreskante,
Iufoje la spiro de l'arboj sentiĝas,
Dumnokte, lunlume, aŭskultu, galante,
La flugoj de l'sfingoj, de l'falantaj folioj,
Kaj vi ekkomprenos la ritmojn de ĉioj,
La ritmojn de l'tero kiu vivas.
Sufiĉas inspiri kaj krii "ekzist'",
La tempo tuj haltos en glaca eterno,
Lunlume la flugoj de l'horoj kaj jaroj
Grandcircle rondiros kaj kantos persist'
En senlima arbar', inter branĉoj kaj nuboj,
Inter ĉiam senfinaj ĉieloj kaj maroj.
Lunlume mi ĉiam forflugi deziras,
Longblankaj flugiloj jam kreskas el brakoj,
La stelojn mi aŭdas, belecon mi spiras,
Ĉielen mi iras sur vojo de l'drakoj.
En spaco tempante, en tempo spacinte,
La lumon de l'steloj min gvidas pli fore,
Nur lumon mi spiras, belecon aŭdinte,
Vojaĝon mi daŭros flugant' meteore.
Finfine la paco alvenos por ĉiam,
Lumlune por ĉiam mi flugos sentempe,
Reire veturi mi deziros neniam,
Aliaj postsekvos mi' voj' venonttempe.

(26-a de aprilo 2005)
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Bordoj
Rigardante la akvon
Mia menso komencas flui
Akompanante la ondojn.
Birdfluge mi dezirus malaperi,
Perdiĝi en la fluanta movado
De l'likvida mondo.
Gutoj de tempo
Miksitaj kun akvo
Fluas senĉese tra mia kor'
Ili jam skulptis tunelojn
En mia korpo kaj menso.
Baldaŭ mi ankaŭ dissolviĝos
En akvo kaj tempo,
Senfinspace tuŝonte
Ĉiujn bordojn.
(16-a de majo 2005)
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Printempaj sonĝoj

Folioj kreskas dumnokte fenestre,
Kaj la arboj ŝajnas brakumi mian ĉambron
Kiam mi dormas.
Miaj sonĝoj fariĝas pli densaj,
Densaj de verda spiro kaj pluvo,
Birdkante densaj de rememoroj el mia infaneco
Kiam mi estis provanta atingi la ĉielon
Kaj karesi ĝian bluan veluron.
La nokto, kiel nigra litkovrilo
Kaŝas la sonĝoj kaj la arbobranĉoj.
Ili ĉiuj kreskas, harmonie, silente,
Vojaĝante foren, al strangaj mondoj.
Ni ĉiuj kreskas en sonĝoj,
Fariĝante landoj, planedoj...
Kiel la arbaj branĉoj,
Niaj sonĝoj kreskas dumnokte,
Kune kun la verda foliaro.
Ĉi nokte, la ĉielo denove atendas min
Ĉiunokte, la ĉielo denove atendas min
Kiel ĝi faris en mia infaneco
Nur paŝo plu restas kaj mi eble alvenos feliĉa
Ĉe mia destin'.
Iutage, mi vere alvenos...

(27-a de majo 2005)
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Somere
Somere,
Ĉambro mia,
Infero fariĝas.
Tegmento, sunbanita, brulegas;
Unuetaĝe la varmo subenfluas
Bruligas l'aeron en miaj pulmoj.
Antaŭfenestre,
La foliaro
Verdegas, kreskegas,
Sunmakuligas.
Dumtag' mallumas,
Malmult' videblas,
Nur la varmego,
Spit' ventumiloj
Daŭras kreski
Ĝis miaj pensoj fandas
Kaj ĉio transformiĝas
En somerdormo.
(30-a de junio 2005)
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Stelpluvo
Stelpluvas, okaze, ekstere
Pluvstelas, iutempe, ĉi tie;
Kaj triste, ĉiu tage, vespere,
Mi pensas foriri, sed kie?
Senkore, sendube, senvorte,
Mi volas legadi librarojn
Amore, avide, senmorte,
Enŝovi en mi saĝmontarojn.
Kaj iam pluvstele stelpluvas
En dancoj de lumo perdita;
Sename, senĝoje mi flugas
Planeden de temp' forgesita.
Miaj amoj perdiĝis stelare
Kaj ili forprenis mian koron kun ili.
Nun, ŝtoniĝinta, mi ne plu povas kompreni
Kial la rozoj floras tiel bele
Ĉiu jare,
Ĉiu vive,
Ĉiu morte...
(20-a de julio 2005)
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Fenestro monden
Matene,
Vekiĝante,
Eksteren mi rigardas,
La steloj jam subiris,
La foliaro kantas.
Mia mondo malfermiĝas
Tra malhela fenestro,
Sed mia koro restas fermita,
Kvankam ĉiutage
Mi provas malfermi ĝin.
(2-a de aŭgusto 2005)
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Saluton al l'aero

L'aero ĉiam ĉirkaŭas nin
Sekretema kaj preskaŭ nevidebla.
Ĝi derivigas nin
Tra pensoj kaj paŝoj, movebla
Sen memorigi ĝian eternan kareson,
Silenta, ĝuebla.
Gravite presitaj tersurface
Niaj paŝoj spuras atomojn de tempo,
Niaj pensoj spuras atomojn de kono,
Novan someron kreskigas printempo,
Nur l'aero postrestas kiel krono.
Niaj koroj spuras petalojn de vivo
En l'aero, eterna, pensiva,
En l'aero fluanta senlace.
La sekundoj daŭras kreski en miaj okuloj
Semigante gigantajn horloĝojn,
Sablohorloĝojn sen ombro kaj pezo.
Iutempe la tutaj sekundoj dolorigas
Kiam l'aero tra mi' koro refluas
Nur aero mi estas, nur l'aero plezuras,
Miaj horoj fariĝas nebuloj.
Saluton al l'aero,
Ĉiuspire ĝi ĉirkaŭprenas nin,
Portante l'destin'
De ĉiu vivero.

(22-a de majo 2006)
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Poems in English
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Binary Code

Only lines
And computer commands
Fly through my eyes
Till I almost get blinded.
Then
I sit
And let the tears flow,
Let them clean my eyes
And my soul.
Your face,
Soon after that,
Begins to shine in darkness,
A binary combination
Of 0 and 1,
Like a Daliesque painting
With other laws and rules...
I've missed my flight
To the magic land
You live...
My eyes washed
By binary tears
Flow from inside
With bits of my heart.
The night is coming
And my eyes travel away
Crossing lands and oceans,
Looking for you.
A blind man,
Here I stay;
A binary code,
My feelings
Bleed in silence.

(May 9, 2001)
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Compiling Days

The epoch of compiling
Has arrived.
Only links and ties
Among the logical commands.
Time is just a compilation
Of computer programs...
My room is just a code
Compiling my dreams.
And I try to run away,
Bursting in drops of thunder,
I'm thirsty of blue skies
And heavenly birds,
I'm hungry of trees and grass,
And rivers, and seas...
The epoch of compiling
Has arrived.
I want to fade
Out of these codes,
My being cries for a new heaven,
Free of links and ties,
Where dreams do exist...
Time seems just a compilation
Of binary codes,
Killing my dreams,
My love, my desire,
Slaying my freedom
Of thought and of smiling,
Murdering my being
Of light and ambition...
The compilation days arrived,
An entire epoch
Of links and ties...
Everything moves in circles,
Monotonously,
Again and again...
(May 9, 2001)
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Binary Code II
Only lines
And computer commands
Fly through my eyes
Till I almost get blinded
By their lightning cries.
Then
I sit
And let the tears flow,
Let them clean my eyes
And my hollow soul.
Your face,
Soon after that,
Begins to shine in darkness,
A beacon for my heart,
A binary combination
Of 0 and of 1,
Like a Daliesque painting,
Like a new world began.
I've missed my flight
To the magic land
Where you do live in beauty,
And,
My eyes,
Washed
By binary tears
Flow from inside my cries
With bits of my cold fears.
The night, again, is coming,
My eyes travel away
Crossing dark lands and oceans,
Looking for where you stay.
A blind, sorrow man,
Here lonely I remain;
A binary code,
My feelings
Bleed in silence:
Will I see you again?
(May 10, 2001)
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A Warrior's Song

I'm in the mood to fight today,
My fears and doubts all went away,
It's time to test myself again,
To try to win or day in pain.
I've put again the armor on,
So many battles I have won,
Today again I have to fight,
The sun is high, the sky is bright...
I had a dream last night:
In pale moonlight
A trembling shadow
Came quietly through the window.
It looked like me,
It spoke like me,
A sword it draw
And then, like lightning,
Attacked me in the bed.
I jumped aside
And tried to stop
The hand and sword
Which seeded death.
But hand through hand
Passed, without touch
And a sword-shadow
Pierced then through my heart...
I never had such dreams before
So, if I die today, no more
Than for a moment you should mourn,
Above my body, cold and thorn,
Live goes ahead, and you, alike
Go on your way till death will strike
Again...
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Armor and helmet,
Sword and hard courage,
Together be
A lightning,
Showing the way
Throughout this dream
Inside another dream.
Some people call it life...

(May 15, 2001)

96

Liquid Thoughts

The rain is falling out, and my mind
Is trapped in drops of water and of fever;
I breathe just water and my soul is blind,
My being is a wave inside a river.
My eyes are melting, flowing then downstream
Of rainy Universe's liquid space,
My thoughts, rotating in a silent scream
Are washing the remains of my cold face.
Inside of me, as well, the rain is falling
And drops of dreams and water mix and boil,
The hour, measured in drop falls is calling
With liquid seconds in a cold turmoil.
I'm also flowing fast, toward the edges
Of my existence, through my scattered screams,
Forever I'll be void of all my pledges,
Forever I'll be void of all my dreams...
The liquid space is flowing, slow and even,
The flowing time is freezing all around,
There's nothing more substracted, nothing given
There's nothing lost and nothing to be found.

(May 26, 2001)
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Self Portrait
A red, fiery circle,
Is my mind's horizon.
Passed by the bird-thoughts,
The sky from my heart
Is always clear and blue.
The imagination's eternal icicles,
Glass and ivory towers,
Pierce whitely, day after day,
The concentric, diffuse, space.
And down,
The thick,
Humble, green grass
Is the absolute master.

(June 1, 2001)
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Dewy Morning

The blue, opaque sky
Seems frozen.
Clouds scattered,
A few...
A song can be heard
Far,
Far away...
Just echoes respond,
Repeating the motion
Again and again.
It seems the eternity goddess
Is kept in the tiny grass blades
With dew - jewelries in her hair...
Dew is her name now;
When the sun rises high
She will just fade in the memories net,
But as the evening comes back,
A brighter and stronger return she will get,
With more love and passion to share and unwrap.

(July 10, 2001)
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I Shall Come Back to the World

Sometimes
We run away from shadows
Sometimes
We rise to starry skies.
I know
I'm just a lightning water
You know
You're just a moonlight dew.
Away from heavens we rotate
In firey freedom circles
Away from hells as well we float
With stars beneath our feet.
The cosmic rhythms begin to mold
My words and my pale voice,
The world around is growing cold
And freezes without choice.
The starry sky is looking down
Reflecting my blue dreams,
Through water and through earth I drown
And slide to stranger realms.
It's morning, and the dew, again
Has painted all the ground,
I look above and try in vain
To hear a voice around.
The time is flowing, slow and plain,
The sun shall raise in glory's noon,
The future's snow shall melt again,
And I'll come back to the world soon.

(August 1, 2001)
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Words
Words
Falling like the rain
Can't describe the thunder.
I'm still wandering, awake,
Through ancient, dead languages,
Then, I spend some time
Writing lines
In this barbarian, primitive,
Modern English.
There are no words left after that,
Just silence;
The silence preceding the thunder.
I will keep waiting for the rain,
For a magnificent rain of thunders.

(May 16, 2005)
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The Princess in Love

The sun is setting, red and tired of day
Behind the castle dark stony towers;
A princess watches as the shadows, away,
Climb towards sky in the long evening hours.
Her soul is hurt and her heart is now bleeding,
She can't sleep or eat, sing or dance,
The love turments her in the hours of evening
And happiness seems to give her no chance.
Oh, girl, rise and smile towards sky,
The love you can offer will remain yours forever,
Your small, precious flower will not ever die
Only what you receive will be locked and seen never.
Oh, girl, rise and shine towards stars,
Just smile and to you all the mountains will bow
A world to be conquered awaits, and no wars,
Will need to be fought to aquire it now.
The love you can offer will remain yours forever,
It gives you long wings, taking you to the skies
Only what you receive will be locked and seen never,
Open, then, your pure heart and rise to the heights.
The moon rises soon, and its pale, silky light,
Soft and silvery blue falls on her face in tears
The princess soon smiles, contemplating the night,
Finding power and hope to abandon her fears.

(May 26, 2005)
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No Need for a Heart

Metallic,
The hands of the dancer
Cut through the music stream
Revealing new universes
With every new move.
Sidereal,
The sounds of the music
Dive through the curving space
Spining new times
With every new note.
Petrified,
My heart stops its beatings.
With pure beauty around
Time has stopped, space has shrunk
And I don't need it anymore...

(July 20, 2005)
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