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Motto:
„Dacă vrei să străluceşti ca un soare, mai întâi
trebuie să arzi ca un soare.
A.P.J. Abdul Kalam
„Niciodată cultura n-a distrus civilizaţia, dar
civilizaţia poate fi moartea culturii.”
Vasile Băncilă
„Ceilalţi lupi m-ar sfâşia, dacă ar şti că urletul
meu e, în realitate, un plâns.”
Octavian Paler
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Soţiei mele, Elena

6

Ecoul umbrelor

Când
Când versul meu sfinţit - gropar de rele
Abisul bând din cumpăna fântânii,
Cu glas smerit mai suduie hapsânii
Hurducăiţi de-aceleaşi vechi sechele,
Când sângele-mi pulsează şi mă mânii
Înghesui umbre între ghilimele,
Adun în staul oile rebele
Şi fulgere înfig în jurul stânii.
Când visul meu mai crede în oricine
Ca un Sisif legând piatră de piatră,
Pulsez între cenuşă şi suspine
Pentru un zâmbet rostuind o vatră,
Din pietre sfâşiate, pe blajine,
Pierdute zile-n jungla idolatră.

7

George D. Piteș

Flinte ucigaşe
Sacerdotale flinte ucigaşe
Mi-au alicit cărările şi brazii,
Prin dezorientare făcând razii
Seninul spulberând cu gânduri laşe.
Pe ceaţa otrăvită de invazii
Vopsesc migdalii zâmbete trufaşe
Făcându-mă uitat printre guaşe,
Din vechi speranţe fără noi ocazii.
Pleoape-mi cad ca nişte frunze moarte
Şi ziua se împrăştie-ameţită,
Mai fredonez un lied pe strune sparte
Urcând spre cer o ultimă ispită.
Se-nchide-o uşă scârţâind departe
Iar paşii mor în clipa adormită.
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În clocotul
În clocotul pădurilor virgine
Te-am decupat din beznele rapace,
Ca-n zori de zi altarele sagace
Speranţelor să dea alte destine.
Adăpostiţi de-aceeaşi carapace
Descoperită-n oaze opaline,
Să împletim nou zumzet de albine
În nesfârşitul labirint de pace.
Forţând uşile-nchise de vâltoare
Să zburde prunci în tril de portative,
Cenuşa amăgirilor solare
S-o scuturăm din aripe fictive
Şi să-nălţăm visând în altă stare
Repere noi în zboruri relative.
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Nimic
Nimic nu ne mai spală de tristeţe
Cu iambi când plouă printre stalactite,
Şi-n cioburi de oglinzi când ne promite
Sticloase ierni vorbind de frumuseţe.
Şamani bătrâni cu bărbile-ncâlcite
Sparg ferecate porţi spre tinereţe,
Din vremuri resemnate dând bineţe
Luceferi reci cu vârste arvunite.
Oceanul orb mai speră să ne vândă
Pe-un fulger şters din rătăcite file,
Ne dăruie un vis ce stă la pândă
În umbra nemiloasă-a unei zile,
Cerând în schimb pornirea noastră blândă
Ca s-o strivească-n ochiuri mercantile.
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Cu ochii de lumină
Cu ochii de lumină tot înaltul
Ne-nghesuie în zboruri despletite,
Ca înghiţiţi de sloiuri ofilite
Să ne-nălţăm pe-un val, căzând pe altul.
Rupţi din beţia şanselor tocmite
Prin munţi de jad să ne-ntregim asaltul,
Cu nuferi albi să tapetăm bazaltul
Să retrasăm cărări înmugurite.
Urca-vor păsări, triluri necuprinse
În norii ce s-or odihni pe munte,
Printre copaci cu adieri pretinse
Ne-or mângâia chemările cărunte,
Iar un izvor în şopote convinse
Ne-o legăna destinele mărunte.
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Chemarea rostuind
Chemarea rostuită din memorii
Venea cu paşi de lut, în scoici ascunsă,
Culori jertfind în ceaţa nepătrunsă
Pe un peron de ceruri iluzorii.
Zdrobind lumina-n taina neajunsă
Se zvârcoleau între azururi norii,
Şi se-nşirau pe urmele-ţi cocorii
Turnând nisip în urna nerăspunsă.
În vechi catapetesme urlă vântul
Iar gerul ne distruge înc-un munte,
Ciobitele oglinzi albesc pământul
Pădurea naşte-n rimă un grăunte,
Mai cântă-o frunză rescriind cuvântul
Ce gardul dintre noi îl face punte.
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Un singur ochi
Un singur ochi mai plânge după tine
Şi-un singur verb mai sforăie pe valuri,
Trecutul spăl de obosite daruri
Şi mă orbesc cu nopţi diamantine.
Virginul zâmbet tremură pe zaruri
Răzleţe amăgiri stârnesc ondine,
Sărutul sideral mă mai susţine
S-alerg cu timpul printre stinse faruri.
Apusul lunecos spulberă luna
Căruţa cu-amintiri scârţâie-n ploaie,
Fragile crengi îşi încordează struna
Petalele-adormind printre noroaie.
Golit de mine, mai înfrunt minciuna
Din calendar să mai întorc o foaie.
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Când norii
Când norii se-odihnesc în vârf de munte
Şi umbre nemiloase-ascund cărarea,
Mai cumpăr primăveri certat cu marea
Ce-mi umple netrăirea cu-amănunte.
Cocoşii scurmă-n beznă deşteptarea
Şi cornuri plâng pe notele cărunte,
Eu mai adun cărările mărunte
Din ochii tăi ce îmi aprind mirarea.
Cu mâinile-aurii când blânda lună
Privirea plânsă-mi şterge de cuvinte,
Magnolii grele îmi aştern cunună
Pe clipa obosită şi cuminte,
Din ancestralele magii să-mi pună
Nou anotimp pe suflet şi pe minte.
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Îmi iartă, Doamne
Îmi iartă, Doamne, cripta din privire
Şi liniştea singurătăţii mele,
Cutremurate zori şi nopţi rebele
Şi vântul speriat de zvârcolire.
Îmi iartă, Doamne, gratiile grele
Ce ţine-azurul dincolo de fire,
Sărutul pe cadranul de-amăgire
Şi degetul rănit înfipt în stele.
Îmi iartă, Doamne, şoaptele promise
Şi florile ce se-ofilesc uitate,
Şi scoicile cu pleoapele închise
Ce-ascund un drum făcut pe jumătate,
Şi neaua fulguită peste vise
Ce mor încet în lumi înstrăinate.
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Când crinii
Când crini bolnavi se scurg din rana sorţii
Şi timpul jupuit de tine doare,
Din ochii-mi orbi se nasc imaginare
Lumini ce te-mpletesc cu taina nopţii.
Când ziduri se ridică-n nemişcare
Şi împotrivă înfloresc consorţii,
Tentacule se dau de ceasul morţii
Să ne închidă-n turnuri de uitare.
Când remuşcarea lumii ne promite
Îndepărtatul ieri să ne îngheţe,
Gingaşe flori pe geamuri diferite,
Şi-n rame goale, poze de tristeţe,
Vom fi un vis al treptelor suite
În cerul clandestin de frumuseţe.
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Cu glasuri negre
Cu glasuri negre ciorile ne ceartă
Că vin corăbii doldora de stele,
Că norii plumburii cobesc a rele
Că tunetul ne fulgeră şi iartă,
Că ploaia spală netrăiri rebele
Că herghelii de cai se-opresc la poartă,
Că păsări ţes a primăvrii hartă
Că vara ne îmbracă în zorele.
Lumina caută motive să ne-mbie
Plutind printre ruinele căderii,
În părul nostru soarele adie
Şi-aripi ne cresc în legea expierii
Făcând din noi o tainică solie
Şi rostul pentru ziua Învierii.
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Respiră ploaia
Respiră ploaia dinspre zori în noapte
Ecouri şi dileme surghiunite,
Renasc străbunii vreri neispăşite
Urcând prin rădăcini ermite şoapte.
Contur neprecizat ne mai promite
Tăceri cu iz de vin şi mere coapte
De şaptezeci de ori, de câte şapte
De vom ierta trădările-otrăvite.
În spatele oglinzilor mirate
Pe-aripi de nufăr spumegă lumina,
Flori de cireş mai ning cu nestemate
Când roua-nlăcrimează iar grădina,
Din vise străvezii realitate
Noi să-mplinim cu noul drum, ruina.
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Lumina muribundă
Lumina muribundă mai clipeşte
Pe umbra nespălată-a ispăşirii,
Un nor zălud la poata nesfârşirii
Sub bolţile-mpăcate şerpuieşte.
Un curcubeu, în lotca regăsirii
Din alte lumi venit, râzând hoţeşte,
Pe braţele copacilor pluteşte
Înmugurind chemările privirii.
Mai tropăie tăcerea-n întuneric
Strivind un bocet plâns prin anotimpuri,
Nelinişti zboară într-un vals himeric
Spre negăsite lacrimi din răstimpuri,
Doar fluturii mai cred în ezoteric
Şi pun sigilii pe damnate timpuri.
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Te-aştept cuminte
Te-aştept cuminte la mijit de mâine
În liniştea ce pâlpâie-n apusuri,
Iluzie dorită ce mai susuri
Din hibernala nedospită pâine.
Cu şanse numărând orale fusuri
Pe cuie ruginite stă poimâine,
Urlând la lună viaţa lui de câine
Cu clipe înmuiate-n presupusuri.
În ochii orbi mai freamătă abisuri
Dorinţe dorm în răni nevindecate,
Tânjeşte pasul după vechi înscrisuri
Şi gravitează-n insomnii ridate,
Se prăbuşesc din ceruri alte visuri
Pierind în mângâieri catifelate.
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Picturi cu pânze
Picturi cu pânze surâzând stinghere
Se strâng, pe adieri punând beteală,
Iar păsări nenăscute, cu migală
Dau ceasul înapoi spre Înviere.
Copacii plânşi tac printre dinţi de gală
Sperând pe drumul toamnei mângâiere,
Şi-n insule absurde graţiere,
Strivesc pe ramuri dorul de răscoală.
Cu stropii ploii-n lumea interzisă
Mai urc pe struna stelei viitoare,
Condus de-un vis spre poarta larg deschisă
Şi-un car de amintiri la cingătoare,
Ca noaptea-nghesuind într-o abscisă
În ziua de-nceput s-aprind alt soare.
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Coşmaruri obosite
Coşmaruri obosite cad pe cale
În ochiul lor lichid adoarme zborul,
Un ceas stricat apropie răzorul
De lumile ce ni se par reale.
Cu întuneric plouă în pridvorul
În care paşii bântuie agale,
Iar zâmbete-mbrăcate în petale
Neliniştii îi rostuiesc zăvorul.
Mai bat la poartă valuri înspumate
Cu degetele ude, - alunecoase,
Lavinele din munţi se-ascund în sate
Şi groaza ne pătrunde-ncet în oase,
Strivind regrete vechi cu pietate
În grotele tăcerilor sfioase.
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Adoarme ziua
Adoarme ziua-n pleoapa diafană
Silfide zburdă-n aerul părelnic,
Speranţele în spaţiul îndoielnic
Cu paşi profetici urcă în icoană.
O umbră vine-n pasul feciorelnic
Cu mult curaj în inima profană,
Şi-nfige-n cer securea suverană
Scriind vecia dintr-un vis vremelnic.
Schilozi convinşi de inutilitate
Şi cu priviri golite de voinţă,
Îngenunchiază-ncet cu pietate
Cu zimbrii renăscând din suferinţă,
Cu braţ de fier şi dorul de cetate
Pentru nepoţi un crez şi o fiinţă.
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Ca un vis
Adoarme răstignit în uvertură
Un flutur veşnicit la o răscruce,
Chemare diafană ce seduce
Cu note frânte, o claviatură.
Pe şopotul logodnei ce-l traduce
Efemeridă-n tainica scriptură,
Un zâmbet strâmb cusut pe altă gură
O amintire moartă fără cruce.
Coboară munţii creste de zăpadă
Furtuni dezlănţuite plâng Siberii,
Sculptează hula ţărmul într-o radă
Alţi fluturi vin prin vama expierii,
Purtaţi în zbor de legea lor nomadă
Şi ca un vis trec puntea Învierii.
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Candori nedesluşite
Candori nedesluşite mă-mpresoară
Dansând discret în ritmul de satiră,
Pe notele pustii, o frântă liră
Cu sare, rana veche o presară.
Fugarnice cărări se mai înşiră
Cu umbra îndoielii subsuoară,
Cenuşa necuvintelor, bizară
Orbecăie prin ceaţă şi se miră.
Mai urlă pietre-n forma lor de lacrimi
Timpane zornăind tributuri grele,
Trăiri târzii, între eşec şi patimi
Mai curăţă rugina din inele,
Vibrează cerul spânzurat în cratimi
Cu aripi resemnate în atele.
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În vinul din pahar
În vinul din pahar, rază solară
Dansează într-un vals fără de lege,
Mă soarbe de mai vrei a mă-nţelege
Cu bune şi cu rele într-o seară!
Din câmpul de eşecuri mă culege
Şi mă plantează într-o altă scară,
Stârneşte valu-n blânda Niagară
Lumina de un glonte să ne lege!
O clipă, doar o clipă să fim zborul
Ce ne pluteşte fără destinaţii,
Un curcubeu să ne mai ducă dorul
Cu părul răvăşit prin constelaţii,
Un singur suflet scris în viitorul
Ascuns pentru vecii de timp şi spaţii!
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Dintr-o ninsoare
Dintr-o ninsoare nemărturisită
Cu sufletul falsificat de sfaturi,
Mă smulg dintre speranţe şi din haturi
Şi din busola încă necioplită.
Vin ore reci depuse-n ude straturi
Pe inima-mi cu pleoapa ruginită,
Bocind avan speranţa prohibită
Ascunsă-ntr-un vapor fără de zbaturi.
Livada fierbe-n ploile florale
Nevinovate gânduri te mai cheamă,
Mor steaguri albe rătăcind pe cale
Miracolul de dincolo de teamă,
Cu vechi oglinzi stau încă la taclale
Ca noi minciuni să întregim în ramă.
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Mai cântă
Mai cântă-n iarbă greierii-mpăcării
Şi cad cortini de noapte peste file,
Cu mâinile-obosite torc sibile
Din note false gama invocării.
Mai scânteiază în făclii idile
Ce vor pieri în braţele-aşteptării,
În colţii ascuţiţi ai vindecării
De valuri ce vor eşua-ntre zile.
Mai tremură pe plajele smintite
Nisipul din clepsidrele ursuze,
Neîncepute dimineţi sortite
S-ofere şanse legilor confuze,
Ce ne vor ridica în stalactite
Cu împlinirea sângerând pe buze.
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În mugurii nerăbdători
În mugurii nerăbdători din ramuri
Te recitesc cu gânduri disperate,
Între lumini şi umbre adoptate
Din strălegende de la şapte neamuri.
Cum clipa ţi-ai trăit pe jumătate
Te-am întregit din cioburi şi din blamuri
Un chip sfinţit ţi-am dăruit în hramuri
Şi un destin ferit de răutate.
Am amurgit cu tine-ntre ferestre
Şi roţi înţepenite în căinţă,
Luând cu mine ochii tăi de zestre
Şi drumul tău deschis de suferinţă,
Eu, umbra ta, ca-n vechi picturi rupestre
Un singur crez şi-o singură voinţă.
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Uitate gânduri
Uitate gânduri împietresc pe frunte
Privirile-ţi îngheaţă resemnate,
Pe drumul rătăcit la jumătate
Când mâna mea încearcă să te-nfrunte.
Cu ochi stingheri zidind singurătate
Fidelă umbrelor din nopţi cărunte,
Te întregeşti din miticul grăunte
Furat din cerul orb de puritate.
Mai număr clipe spânzurate-n rime
Prin ochii reci ai unui vis potrivnic,
Să te-nţeleg mai cred în profunzime
Chiar dacă singur vin, mereu la picnic.
Doar dorul mă va şterge cu cruzime
Din lista unde sunt ultimul schimnic.
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Se scoală Burebista
La întâlnirea cu pământ şi sare
Cu pumnuʼ-n cer se scoală Burebista,
Cu ochii crunţi îşi răsfoieşte lista
Din cele patru zări, cu vechi hotare.
Dintr-un gorgan îi face cu batista
O ţară sfârtecată de trădare,
Ce fără vlagă-i cade la picioare,
Singură-n veac, învinsă utopista.
Măritul rege-n vorbă şi scrisoare
Din codrii seculari şi-adună dacii,
Zamolxis cheamă geţii la-nrolare
Iar lupul urlă să-l audă tracii,
Din ţară să arunce peste mare
Şi pentru totdeauna vârcolacii.
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Cu ochi cârpiţi
Cu ochi cârpiţi de somn vin răsărituri
Cu litere din ceruri sacrosante,
Văzduhul pâlpâie cu mefiante
Azururi agăţate în zenituri.
Se-adună-arpegii-n notele vibrante
Aripile se întretaie-n fâlfâituri,
Se-ascund căderi în nedorite schituri
Şi valuri râd cu ochi de diamante.
Uimiţi, vin sori cu gând să ne mai creadă
Când în genunchi cerşim naturii mamă,
Să fim iertaţi de foamete şi spadă
De mai greşim să nu ne ia în seamă,
Clepsidra de păcate-n cruciadă
Să spumege atolii-n sacra vamă.
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Felii de-azur
Felii de-azur din clopotul meu tainic
Cu note hieratice din vreme,
Mai tropotesc pe valuri în trireme
Îngemănate-n clipa unui lainic.
Bezmetică planetă prea devreme
Ce-şi caută un soare mult mai trainic,
Destin grăbit în gura unui crainic
Ce se preface-n veac că nu se teme.
Lumini orbite se topesc în noapte
Şi nu se sinchisesc să mă găsească,
Din şterse poze vin cu mere coapte
Să mituiesc simbolul să mă nască,
În timp ce moartea mă destramă-n şoapte
Jucând la zar pornirea mea lumească.
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Pretinse aripi
Pretinse aripi refuzate-n ceruri
Lipite doar să te coboare-n vrie,
Te scapă-ncet de-a patimii sclavie
Şi binecuvântarea unor cleruri.
Plutesc pe nori fugind de colivie
De crunta nemişcare dintre geruri,
Zidite cu arginţi de vechi creneluri
Scăldate-n lacrimi, crez şi fantezie.
Ne dăruiesc privelişti cunoscute
Viate între morţi anterioare,
Mânjind verdele ierbii nepăscute
Cu verbe conjugate la strâmtoare,
Iar când le cheamă somnul pe redute
In urmă lasă semne de-ntrebare.
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De astăzi
De astăzi caut raza de lumină
De care să-mi agăţ clipa-n fereastră,
Doar tu vei şti că este clipa noastră
În care ne-mplinim mai sus de tină.
Două-ntrebări cu inima sihastră
Zâmbind stingher pe-o singură tulpină,
Ca două note prinse pe retină
Două petale într-o floare-albastră.
Uitând de gheara ce se-ascunde-n paşii
Delimitaţi de minţi catifelate,
Feriţi de rugul pregătit de laşii
Ce ne aşteaptă în răscruci dictate,
Scurgându-ne subtil printre urmaşii
Furaţi din amurgiri neconjugate.
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Cu gânduri jupuite
Ascuns în rotunjimea din prozodii
Reflexie pierdută în miasmă,
Urc pânʼ la cer cu-a mea catapeteasmă
Păzind-o de tâlhari şi de jigodii.
Cu gânduri jupuite de mireasmă
Amprentă ce vibrează între zodii,
Ferindu-mă să mai vorbesc în dodii
Mă las golit de cea din urmă spasmă.
Rămân acord, dantelă destrămată
Căţărător pe drumuri cumpănite,
Un vis străvechi într-o lumină mată
Fereastra unui orb ce compromite,
Dar peste veac şi lumea mea ciudată
Prea obosind de voi, vă va omite.
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Zâmbeşte un crepuscul
Din clopote ce sufletul îmbie
Străbat duioase şi molcome-acorduri,
Stelare game dintre stranii norduri
Şi aurore peste-o zi târzie.
Zâmbeşte un crepuscul în fiorduri
Plutind pe un eter de astenie,
O undă moare doar ca să învie
În altă lume şi pe noi triborduri.
Ne drămuieşte visele în haos
Mişcarea scufundată-n invizibil,
Golit de vorbe, timpul în pronaos
Încremenit în drumul reversibil,
Agonizează-n clipa de repaos
Umplându-ne cu dor de imposibil.
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Lumina stelei
Lumina stelei ce ne mai uneşte
Doar ochii tăi adânci azi o păstrează,
Ferestre larg deschise spre o rază
Ce-n lacrima sărată ne căleşte.
Lumina stelei - drum spre-a noastră oază
Ne poartă umbra ce-mpărţim frăţeşte,
Ne gâlgâie prin vene şi fireşte
Ne-adună în aceeaşi parafrază.
Lumina stelei - strop de apă vie
La marginea speranţei în derivă,
Pădure izvorând din nostalgie
Cărarea spre o nouă tentativă,
Un curcubeu pretins de-o simfonie
Şi val aflat mereu în ofensivă.
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Claustaţi în trupurile noastre
De pe pereţii prăfuiţi ai amintirii
Şi clapele pictate într-o parte,
Se-aud valsând de dincolo de moarte
Zăpezi topite-n ochiul despărţirii.
Alunecând, o umbră dintr-o carte
Îmi vinde la cornet vecia firii,
Eu te respir din ciobul nemuririi
În pragul împlinirilor deşarte.
Dar claustraţi în trupurile noastre
Sălbăticind azurul din pleoape,
Mai plângem în enigme şi dezastre
Cu cât suntem de noi, tot mai aproape.
Şi părăsind tăcerile sihastre
Ne mai rugăm, uitarea să ne-ngroape.
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Neliniştea
Neliniştea îmi injectează pieptul
Cu vechi corăbii doldora de rele,
Ca devenind mişelul pui de lele
Să-mi regrupez tăria şi conceptul.
Fără să vreau mă scurg între ulcele
Şi-oricât aş fi de drept nu mai am dreptul
Să fac apel vorbind cu înţeleptul
Ci doar atât, să mă dezbrac de piele.
Deşi nu-l văd, din trup nisipul curge
Zadar mai strig când nimeni nu-mi răspunde,
Măsor cu pasul clipa ce parcurge
Cu mii de parseci moartele secunde,
Şi trec încet, cu valul ce decurge
Din lacrima ce-n noapte mă ascunde.
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Blocat atemporal
Blocat atemporal în interzise
Cupe de crin din clinchetul luminii,
Cu ochi hipnotic scot din inimi spinii
Şi mângâi şoldul amforei proscrise.
Îmi bălăcesc picioarele-ntre linii
Ce nuferii-i dezbracă de abise,
Şi fruntea-mi răcoresc în paradise
Din care valul smulge toţi aninii.
Cu plânsul spiralat spre înălţime
Şi fructele dorinţei nenăscute,
Mă-nchid în noaptea pâlpâind pe rime
În ceasul tău cu limbile pierdute,
Şi-n trilul hotărârii unanime
Îndrug în barbă vrute şi nevrute.
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Cu briza palmei tale
Când orologii neînduplecate
Mai freamătă-n mirarea jucăuşă,
Izvorul de senin deschide-o uşă
Durerile trecând în nestemate.
Magia când renaşte din cenuşă
Şi în mitoc un clopot surd mai bate,
Din golul necuprinsului mă scoate
C-un nou destin şi mintea jucăuşă.
Tu fruntea de jăratec îmi atinge
Cu briza palmei tale răcoroasă,
Să caut urma ta mă mai convinge
Şi-opreşte timpu-n locul meu de casă.
Şi dacă dorul tău mă va respinge
Mă ceartă cu privirea-ţi viforoasă.
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Din treaptă-n treaptă
Aşez pe rafturi lacrimile-n caier
Doar foşnetul luminii le mai ninge,
Privirea-ncovoiată când se stinge
Pe un oval din neuitatul vaier.
Din treaptă-n treaptă gândul se prelinge
Pe sarea plânsă, răstignită-n aer
Cu orişice sibilă mă încaier
Că mi-a prezis doar ce mă poate-nvinge.
Mai spăl tumultul viselor cărunte
În tremurul strivit de neputinţă,
Orbecăi clandestin printre mărunte
Candori aprinse-n strania căinţă,
Căci sorii resemnării-i sting pe frunte
Spre-ai preschimba din fulger în voinţă
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Prin boabele de-azur
Prin boabele de-azur însingurate
Îşi face rondul tânăra mireasă,
Plutind prin iarba-naltă maiestuoasă Amestec de neant şi voluptate.
Cu-astrale triluri cheamă bucuroasă
La margine de irealitate,
Un curcubeu de note îmbătate
De taina unui zâmbet de crăiasă.
Nesuferit, amurgul rău o ceartă
Că a nesocotit divina lege,
Ascunsă-i fata într-o altă hartă
Ca nimeni să nu poată s-o dezlege,
Pecete-a infinitului ce-o poartă
Într-un răstimp ce nu-l vom înţelege.
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La masa lustruită
La masa lustruită de tăcere
În ceaţa mucezind de plictiseală,
Oglinda deformată de-ndoială
Ne rupe-n două umbre la triere.
Ne pierdem paşii pe cărări de smoală
Vibrând la cea mai mică adiere,
Recheamă teascul vieţii-n expiere
Vechi netrăiri la altă rânduială.
Când sânii lumânărilor ucise
Doar drumul despărţirii luminează,
Ne agăţăm de cornul lunii vise
Strângând la piept avar aceeaşi rază,
Îngenuncheaţi pe drumuri indecise Cuvinte ce sfinţesc aceeaşi frază.
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Mai ninge cu petale
Mireasma florilor cade-mpuşcată
De glonţul orb al primăverii mute,
Zadarnic număr clipele pierdute
În spaima strânsă cu „a fost odată”.
Se prăbuşeşte ceru-n revolute
Ispite neplecate vreodată,
Răsare noaptea ca şi altădată
Din cumpene astrale ne-ncepute.
Mai ninge cu petale, feciorelnic
Şi cade roua-n frunza adormită,
Mai bate din apus un vânt părelnic
Îşi ceartă buha, umbra prohibită,
Iar noi purtaţi de un destin vremelnic
Ne adunăm în fila obosită.

46

Ecoul umbrelor

Cuvinte spânzurate
Incerte glasuri, strune împietrite
Nuntesc lumini ce se doresc speranţe,
Izvoare melancolice de ştanţe
Se-ntorc la mine-n valuri potrivite.
Beau din paharul ruginit balanţe
Străfulgerând coşmaruri prevestite,
Diforme năluciri gonesc rănite
De nebunii decise în instanţe.
Cuvinte spânzurate de catarge
Mai urlă la tribordul rupt în două,
Cu cârma-nfiptă-n ţărmurile large
Plâng licurici cu ochii plini de rouă,
Când, în final, clepsidra se va sparge
Voi îmbrăca şi umbra-n haină nouă.
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Când viaţa
Când viaţa-i zâmbet nedorit pe gura
De dincolo de timp şi nemişcare,
Când suntem doar o lacrimă de sare
Şi-n ritmul unui psalm divin, cezura,
Când suntem doar o undă în vâltoare
Ce pentru-o clipă a primit procura,
Când pasul nefăcut e aventura
Cuprinsă între zori şi înserare,
Când suntem o continuă glisare
Pe umbrele păcatelor curente,
Când suntem spuma unui val ce moare
Pe ţărmurile şoaptelor prudente,
Zadar te-ncarci cu semne de-ntrebare
Ca sfincşii cu enigme imanente!
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Lăsaţi-mi fumul
Lăsaţi-mi fumul deznădejdii mute
Ce-a ars pe rugul vanităţii voastre,
Urcând mereu pe aripe albastre
Să rătăcească-n veac prin lumi pierdute.
Va fi misterul evadat din castre
Spre-a se-mplini în lumi neîncepute,
Va fi un sens pe drumuri revolute
În cerul sibilin păzit de rastre.
În mine când veţi crede cu ardoare
Cu sufletul trecut prin şapte coase,
În nori înfigeţi muguri de cicoare
Dansând cu lupii pe un pumn de oase,
Plantaţi pe irişi alte minutare
Şi catedrale-n râuri somnoroase.
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Pastel
Pe braţul meu suspină violoncelul
Pe cerul roşu stăruie cocorii,
Castanii-aprind în candelabre zorii
Trezit din somn mă ceartă auşelul.
Un câine scapă lanul de prigorii
Dar pus pe fugă este-acum mişelul,
De un curcan ce fi-va vătăşelul
Năimit la hora ce-or porni feciorii.
Copacii somnoroşi mai stau la sfadă
În amintiri de frunze răscolite,
Dintre păşuni se-ntoarce o cireadă
Ce se încurcă-n coarne răsucite,
Voci de copii se-aud de la cascadă
Sporovăind de primele ispite.
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Cometa
Cometă prinsă-n fluviul dezbinării
Cu inima şi gândul muribunde,
Omătul cu ecouri furibunde
Ne va-ngropa-n gorganul exilării.
Ne-om scurge printre degete fecunde
Topindu-ne în clopotul negării,
Doar fluturii nu ne vor da uitării
Spălându-ne de visele imunde.
Şi poate-odatʼ prin văile-adormirii
Vor trece-n zborul lor planat cocorii,
Cu gândul înţelept, deasupra firii
Vor scăpăra deasupra noastră zorii,
Şi ca-n miracol ne-or trezi zefirii
Să ne ascundă-n ceruri iluzorii.
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Să strig la stele
Un braţ de funii groase, înnodate
Cu câte trei enigme fiecare,
Vor prinde pescăruşii la intrare
În veştede amurguri expirate.
Voi descifra vechi litere de sare
Scrisori trimise din captivitate,
Din vremuri când redus la unitate
Dădeam şi sorţii altă pronunţare.
Prin valuri ce se zbuciumă-n oglinda
În care însăşi luna mai visează,
Uitând mesajul întregesc colinda
Să strig la stele-n altă ipostază,
Şi anacronic întregesc merinda
Să-mi caut sfinxul ce mă inventează.
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În noaptea-n care
În noaptea-n care cioburi mici de lună
Mai plouă prin ferestre sihăstrite,
Îmi desenează umbra-n spovedite
Sclipiri ce-n echinocţii se adună.
Solemnităţi atâta de râvnite
De-o partitură strânsă din furtună,
Pe clapele privirii tale sună
Dând viaţă unor minţi închipuite.
Eclipsele le-am plâns pe săturate
În noaptea de pe urmă şi dintâi,
Revino cu vertije-nmiresmate
Opreşte-te la mine şi rămâi,
Fii umbră şi-ntr-o zi, realitate
Ce-n veac mă va păzi la căpătâi!
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Eu sunt destul
Eu sunt destul să te respir o dată
Tu eşti destul să mă-nviezi cu timpul,
Mai tânără cu vrednic anotimpul
Ce mă va naşte-acum ori niciodată.
Eres inconştient pentru răstimpul
În care mă goleşti de „altădată”,
Bucăţi de întuneric dintr-o dată
Străluminezi să-mi fereci contratimpul.
Îmbraci în frunze munţii şi în piatră
Furându-mă din visul cobrei mute,
Rodeşti tăciunii focului din vatră
Şi ierţi păcatul care mă asmute,
Eşti paiul din vâltoarea idolatră
Şi farul dintre lumi necunoscute.
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Mor ciutele
Mor ciutele-amintirilor uitate
Răpuse de săgeţi indiferente,
Sculptează hula din atoli, tridente
Spre a străpunge valul ce se zbate.
Prin ţintirimul de tristeţi prezente
Trec mai sărac cu anii din etate,
Iar rănile-mi tratez cu libertate
Născută printre visuri consecvente.
Negociez înţelepciunea-n piaţă
Şi râd beţivii cu priviri şaşii,
„Decât să-nvăţ, mai bine fac mătreaţă
Şi cartea bag în foc sub pitrostrii!”
Şi plec târşind pantofii de paiaţă
Printre miesme de cadavre vii…
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Morile de gânduri
Când morile de gânduri bat sub frunte
Posomorâte zile se învoaltă,
Şi-alerg neputincios din haltă-n haltă
Pasionat de stările mărunte.
Romane netrăite mai tresaltă
Pierind încet în filtrele cărunte,
Naivele iertări îngrop sub munte
Cu semnul rugăciunii laolaltă.
Urcând neobosit a vieţii scenă
Ascut pe vise spada-ncovoiată,
Stârnind împotriviri intru-n arenă
Ferit de slăbiciuni ca niciodată,
Jurând pe moarte port a morţii trenă
Să las în veac mândria nepătată.
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Te veneram
Te veneram cu inima mea dreaptă
Mă sărutai pe lacrima mea stângă,
Te ţintuiam ca să nu trec pe lângă
Prin infinit spre următoarea treaptă.
În fulgerate bocete de drângă
Statuile încremenite se deşteaptă,
Sfidând vecii cu clipa înţeleaptă
De dragul nostru vin cocori să plângă.
În fulguiri de doruri nenuntite
Ne întregim în hăul din retină,
Trecând în amintiri meşteşugite
Remodelaţi de-aceeaşi ghilotină,
Ca două culmi atâta de râvnite
Fidele-n întuneric şi lumină.
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Cât suntem
Cât suntem îndrăzneli neexplodate
Rămânem scrişi prin foc şi prin îngheţuri,
Gladiatori răzbătători prin ceţuri
Şi orizonturi neîncercănate.
Cât suntem vulturi nechemaţi de preţuri
Căliţi în adevăr şi în dreptate,
Prin veac rămânem săbii-ncovoiate
Şi nu meduze otrăvite-n jeţuri.
Statui sculptate-ncolo şi încoace
Vechi călăreţi pe înspumate valuri,
Făcuţi pentru război şi pentru pace
Într-un pământ ne-ncorsetat de maluri,
Într-un răstimp ce face şi desface
Din începuturi până la finaluri.
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Cu gheara ne-mblânzită
Cu gheara ne-mblânzită molcom curge
Un vultur nemilos printre hotare,
Ce simte-n nări suiri istovitoare
Şi drumul spre victorii ce-l parcurge.
Cu fiece zenit, în altă stare
Sticloasele clepsidre se vor scurge,
Şi tactica la care va recurge
Va triumfa-n sortita-nfăţişare.
Pe plânsele cărări şi anotimpuri
Se va-mblâzi şi zbuciumul din pene,
Căderea va cunoaşte, din Olimpuri
Măritul rege-n nopţi de Sânziene,
Şi-n cuibul gol, trecutele lui timpuri
Vor şterge şi trăirile-i perene.

59

George D. Piteș

Închisele ferestre
Între mândrie şi prejudecată
Culc visele pe ţărmuri, lângă proră,
Plutind pe-ameţitoarea auroră
Cu flacăra privirii din erată.
Sub fruntea mea, cu unda lor sonoră
Dispar izvoare-n negăsita roată,
Ce-mi bântuie cu mintea deviată
Prin soartă ca o trudnică tumoră.
Închisele ferestre mă sugrumă
Cu caracatiţe de umbre hâde,
Pictez pe valul netrăirii spumă
Din cer, ironic, luna îmi surâde,
Convins destinul, că mai ştiu de glumă
Trimite la-ntâlnire şi un gâde.
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Din oase-ngălbenite
Din oase-ngălbenite urlă rostul
Nisipului ce-a pomestit sfidarea,
Şi râpile dospite şi cărarea
Negociind veciei adăpostul.
Pe urma dezolantă alergarea
Neputincioasă mai reduce costul,
Amestecând cu zâmbete compostul
Ce va hrăni cu vise neuitarea.
Pe coapsele enigmelor jertfite
Cad plumbii ploilor de altădată,
Gorganele cu nume ofilite
Se-ascund umile în prejudecată,
Şi printre anotimpuri negăsite
Lumina încetează să mai bată.
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Vin colportori vulgari
Vin colportori vulgari să ne trădeze
Cu bunul simţ rescris în anonime,
Şi ode înălţând către sublime
Ținuturi ce ne-or lua pe la nămeze.
Vrăjitele apusuri printre rime
Cu binecuvântări deodată treze,
Vin ceasul mântuirii să-l creeze
Şi drumul deschizând spre alte crime.
Cu suflete bastarde trec popoare
Cu îngeri şi cu diavoli laolaltă,
Pe puntea către era viitoare
În lumea noastră să mai facă-o haltă,
Risipă de splendori răzbunătoare
Ce în orgasme dezminţite saltă.
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Cu zorile închise
Ecoul strigătelor din genune
Străpunge noaptea către altă noapte,
Răspunde cerul nesfârşit în şoapte
Căci nu le-aude, dar le presupune.
Iluziile-ngheaţă între fapte
Când a visa nu este-o opţiune,
Când soarele răsare spre-a apune
Sub cerul strâmt cu tainele necoapte.
Cu zorile închise sub obloane
Se-ntoarce timpul în trecutul rece,
Dispar corăbii frânte în bulboane
Şi-n nemişcare gândul ne petrece,
Păcatul răstignit între piroane
În alt neant sperând să ne înece.
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Luminile buimace
Prin salbe de băltoace trece drumul
De la îngheţ şi pân-la focul tonic,
Şi răsfăţat de visul lui platonic
Îşi schimbă zilnic glasul şi costumul.
Îl însoţeşte cu un tril ironic
Chiar gropile ce-n cale-s cu duiumul,
Cu iz de busuioc sfinţind volumul
Spre a părea pelerinaj canonic.
Luminile buimace ne dezbină
Şi drumul se împarte-n fulguraţii,
Te caut speriat pe-a mea retină
Orbit de transparenţa dintre spaţii,
Dar te găsesc plutind pe o lavină
Ca o chemare fără explicaţii.
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Plătit cu oseminte
Plătit cu oseminte şi sicrie
Mă învelesc cu ger şi nerăspunsuri,
Cu dinţi înfipţi în crude neajunsuri
Orbecăi între lumi ca o stafie.
Vibrez înpresurat de nepătrunsuri
Un ceas tăcut, jumate de felie,
Opaiţ fumegând într-o chilie
Şi murmur jilav între două plânsuri,
Pleoapă şlefuită de lumină
Dar priponită-ntr-un amurg feroce,
O tâmplă între bolţi căzute-n tină
Şi-o moleculă cu destin precoce,
O gheară ascuţită de felină
Şi în infern o nedorită voce.
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Pe visul meu
Pe visul meu ai desenat potcoave
Să ne privim cu suflete-mpăcate,
Şi dincolo de ţărmul de păcate
Să îngropăm pornirile bolnave.
Păstrăm în lacrimi clipe numărate
Pe geamuri abordând stoluri de nave,
Ca pe un portativ de note grave
Să recreem noi stări de libertate.
Cioplim din pietrele răbdării sarea
Cu gust amar de-ngheţ şi întuneric,
În care să tăiem fricii cărarea
Ştergând ruina ochiului homeric,
Şi alungând din inima cât zarea
Deschisa rană-n somnul ezoteric.
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Zodii contopite
Când turmele de iarbă mă îmbie
Şi oasele-mi dogite scriu surparea,
Chiar dacă mă încearcă înserarea
Încă o clipă-aş rupe din vecie.
Un cor de îngeri sparge nepăsarea
Şi-aprinde sori în inima-mi pustie,
Mutat prudent în altă herghelie
Alt timp îmi pregăteşte declanşarea.
Chemări zorite încă vor să doarmă
La umbra-năbuşită de suspine,
Dar zodii contopite zidul sfarmă
Neînţelesul dat mă întreţine,
Şi mă ascund de mine-n noua carmă
Să-mi fure visul, nu mai are cine.
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Crezul meu de rob
Neînţelese mile altruiste
Îmi socotesc pe scoarţa minţii paşii,
Mi-aleg drapelul impunând urmaşii
Pe liste de-aşteptare pesimiste.
Voi fi erou, dar ele-mi vor fi naşii
Ce m-or chema sub steme ariviste,
Ca-mbălsămat cu dogme moraliste
Să fiu vânatul ce-or stârni hăitaşii.
Cu-n zâmbet tâmp în ochiul meu apatic
Cel nefăcut să fie-odată rege,
Muncesc avan într-un delir sălbatic
Pentru tâlharii protejaţi de lege,
Şi-l chem pe Burebista sistematic
De crezul meu de rob să mă dezlege.
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Topit în aur
Când noaptea minţii tale mai scrâşneşte
Un recviem pe ritmuri alungate,
Se sting tăciunii-n vetrele uitate
Ca-ntr-un coşmar ce urma ne răneşte.
Tu fugi mereu de dorul ce se zbate
Strivit de timp în nemilosul cleşte,
Dar când vei reveni zâmbind hoţeşte
Vei regăsi şi crucile-ngropate.
Speriat de vitregia ta stingheră
Topit în aur şi singurătate,
Vei rătăci haotic într-o sferă
În lacrimi înotând şi vanitate,
Ca un pribeag oprit la barieră
Ca un strigoi zidit între regate.
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Mai fur cuvinte
Cu orele albastre drept ofrandă
Pe-ale privirii tale respiraţii,
Mai fur cuvinte pentru explicaţii
Cu paşi nesiguri şi de contrabandă.
Cu bici de foc pictează exclamaţii
Măritul soare-n ritm de sarabandă,
Se-adună pe a cerului verandă
O ceată de scatii pentru ovaţii.
Zâmbeşte iarba în tării mocnite
Se culcă noaptea în iatacul moale,
Sărută zorii flori neadormite
Ce se vor răsfăţa în pagini goale,
Doar eu te-aştept cu versuri netocmite
Să ne-mplinim în ceruri verticale.
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Zarul resemnării
Corupte râuri pier în nemişcare
Din ferecate patimi iarna cerne,
Se fură ţări şi se desfac guverne
Săgeţi pândesc cu mâna pe zăvoare.
Împiedicate gândurile terne
Ca pietrele adorm în delăsare,
Pământul sterp mai bea un val de mare
Un vis acid pe triluri se aşterne.
Pe zarul resemnării plânge luna
Se scaldă-nţelepciunea în iluzii,
Un zâmbet prognozează iar furtuna
Răspunsuri veştejite trag concluzii,
Între răscruci mai stăruie minciuna
Şi noaptea cade plină de confuzii.
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Din vraja sunetelor
Dezmiardă noaptea zarea-ncercănată
Să descifreze fumul din zenituri,
Statuile ororilor din mituri
Se ceartă pe o veste eronată.
Sculptează vântul alte răsărituri
Pentru o zi la moarte abonată,
Pe străzi întinde umbre, resemnată
O lună născocită-n asfinţituri.
Din vraja sunetelor pârguite
Necoaptele chemări se-mbujorează,
Şi în îmbrăţişări făgăduite
Privirile promise scânteiază.
La margine de veacuri cumpănite
Doi câte doi, alţi îngeraşi visează.
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Legitimat de vis
Sub cerul morţii toţi au ochi de viaţă
Cu-n zâmbet neoprit la barieră,
Noi pagini vin, să scrie încă-o eră
Neînţeleasă şi pierdută-n ceaţă.
Cu-n trandafir ursit la butonieră
Trezindu-te în altă dimineaţă,
Urcând la cer privirea ta semeaţă
Legitimat de vis, tu crezi şi speră!
Te-ai pregătit o viaţă pentru moarte
Stârnind în tine alte începuturi,
Cu alte măreţii şi altă carte
Făcând din alte veacuri împrumuturi.
Vei fi încet, de noi, tot mai departe
Un somn neodihnit cu noi trecuturi.
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Te-am aşteptat
Zefirul ia catifelata formă
A zâmbetului tău ce mă-ntregeşte,
Cum trilul devotat te reclădeşte
Când urma din cearşafuri o transformă.
Te-am împletit când somnul amuţeşte
Ursitelor zăpezi dând filodormă,
Neîntorcând clepsidra uniformă
Decât atunci când frigul ne răzbeşte.
Te-am aşteptat un veac de-nţelepciune
Rotind continuu zarul nerăbdării,
Trezesc la viaţă ultimul tăciune
Spre-a rezona cu zborul întrupării,
Mărturisiţi de-aceeaşi pasiune
Şi vindecaţi de spaima destrămării.
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Te voi picta
Te voi picta pe coapsa aşteptării
Pe fiecare piatră-nmiresmată,
Redesenând privirea ta mirată
Cu milostiva rază-a întrupării.
Te voi sădi în clipa renegată
Epavă în fiordul resemnării,
Ca un răspuns la ruga îndurării
Urcată-n cer în ora suspendată.
Din curcubeu voi face pirostrie
Ce va-nflori regeşte pe-a ta frunte,
Plăpândele-adorări din simetrie
Să ne evoce-n pânzele cărunte,
Trăind un vis furat din amnezie
Să nu-ndrăznească nimeni să ne-nfrunte.
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În noaptea albă
Cu haina mirosind a revenire
Umpleai zenitul cu grădini răbdate,
Şi renăşteai pe ramuri înflorate
Cu zorii sidefii din împlinire.
Ca la un semn perdele-nstrăinate
Dispar cu prohodirea din privire,
Iar punţi îngemănate dau de ştire
Că-n drumul lor limanul ni-l socoate.
În noaptea albă şi prin naufragii
Un zâmbet printre fraze viscolite,
Când osândiri topite în sufragii
La orice colţ ne-aşteaptă cu ispite,
Sahare de-ncercări şi de ultragii
Urca-vom cu sortiri neistovite.
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Un dangăt prăfuit
Un idol nedorit trece pe ape
Eraticele gheţuri să le-nvie,
Trădat mereu de valul ce-l îmbie
Şi îi aduce ţărmul mai aproape.
Vin pescăruşi cu flori de iasomie
Furtuna în nisipuri să îngroape,
Şi meşterind un drum fără hârtoape
Aruncă-n hulă ultima stihie.
Privighetori din clăile de noapte
Un dangăt prăfuit îl mai îngână,
Şi-n neodihna care tace-n şoapte
Doi îngeri merg ţinându-se de mână,
În crugul ce-i adună dintre fapte
Urcând vecia care-i mai amână.
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Pământul mângâind
Pământul mângâind cu vocea oarbă
O umbră ruinată o-nsoţeşte,
Un vânt sprinţar colinda şi-o opreşte
Vălătucindu-i pletele în barbă.
Nu e decât o mamă ce pluteşte
Strivită de destin, cu-o viaţă searbă
Călcând umil pe frunzele de iarbă,
Spre un mormânt ce dorul îi sporeşte.
Se pomestesc cărări, dispar şi zile
Pustietatea-i singura stăpână,
Îngână rugăciuni din rupte file
Pentr-un copil ce-o-ndeamnă să rămână,
Mai are-un gând prin vremile ostile
Să doarmă-n veci cu fiul mână-n mână.
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Veţi fi pentru copii
Să nu uitaţi să măturaţi din stradă
Şi zâmbetu-mi mânjit în ritm sardonic,
Vârtejul pironit în ochi ciclonic
Şi palida absenţă din estradă!
Prin gratii vă voi bântui demonic
Cu gheara-nfiptă-n voi ca într-o pradă,
Vă veţi trezi trădaţi de balustradă
Căzând mereu în stinsul plâns simfonic.
Cu orele de vizită-ncheiate
Din ochii trişti veţi înroşi minutul,
Nestins ecoul vechilor păcate
Strivind cu umilinţă începutul,
Iar dincolo de irealitate
Veţi fi pentru copii, atât: rebutul.
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Tu, candelă
Tu, candelă pe drumul neluminii
Şi zâmbet ce mă mustră cu candoare,
Tu, înger pe nisipuri mişcătoare
Ce-mi scoţi din sufletul rănit ciulinii,
Tu, adiere plină de pudoare
Ce mângâi cu-nălţări astrale crinii,
Tu, vultur ce-ai zdrobit toţi levantinii
Din taină ce-ncercau să mă doboare,
Tu, vis ce baţi la geamul meu de humă
Şi mă culegi din plânsul prohodirii,
Tu, viscol care ştergi valul de spumă
Şi-i netezeşti cărarea mântuirii,
Mă rupe din primejdii ce-mi sugrumă
Urcuşul mult dorit deasupra firii!
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Când degetele visurilor
Ți-am agăţat în gene stropi de rouă
Şi briza nopţii-n şoaptele bălaie,
Te-am mângâiat cu zâmbete de ploaie
Şi stele calde dintr-o lume nouă.
Te-am îmbiat cu trilul din văpaie
Strigându-te cu mâinile-amândouă,
Pământ şi ape-am împărţit în două
Păzindu-mi regăsirea de noroaie.
Când degetele visurilor noastre
Vor dezlega enigmele ursite,
Ecou nestins din milenare glastre
Ne va sădi în zori de stalactite,
Ca evadând din verstele albastre
Să-ţi dăruiesc doar clipe netrăite.
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Fii tu
Fii tu misterul ce-mi deschide poarta
Şi lacrima ascunsă în lăcate,
Fii bisul rezidit pe jumătate
Şi floarea de cais ce-mi ninge soarta.
Fii dorul ce ne iartă de păcate
Şi freamătul meşteşugit în arta
De a zbura-n spirală peste harta
Ce ne cutreieră cu gări visate.
Fii frunza pe-a mea talpă răsărită
Şi ochiul cu privire ne-ntreruptă,
Fii veselia holdei arvunită
Şi trenul pufăind pe-o şină ruptă,
Fii tu magia pentru noi tocmită
Şi fii mereu chemarea mea la luptă.
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Ursuze osândiri
Pe drumuri îmblânzite vin spre tine
Cu fruntea descreţită de cuvinte,
Reci zâmbete mai rătăcesc cuminte
Cu gând nomad legat de-un mărăcine.
Adun înţelepciunea din morminte
Pierdute-ntr-un eter ce ne conţine,
Zăpada-nmugurită n-are cine
Să ne convingă iarăşi că ne minte.
Ursuze osândiri mă evadează
Confuza despărţire mă ascunde,
Desperecherea iar mă modelează
Din plânsul unui flaut de niciunde,
Care-mi conjugă cea din urmă rază
Departe de căderile profunde.
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Mă doare
Mă doare trimpul smuls de lângă mine
Cenuşa unui zbor ce-n inimi zace,
Rugul aprins doar ca să fie pace
Şi amfora găsită-ntre ruine.
Mă doare ziua frântă-n carapace
Şi bariera nopţii care vine,
Grădini ce-aşteaptă norii de suspine
Să burniţeze lacrimi în răstoace.
Mă doare lampa ce încet se împle
De fluturii veniţi să ia lumină,
Mă dor şi munţii ce-au albit la tâmple
Păzind un timp ce nu se mai termină,
Şi tainele ce vin să se întâmple
Într-un destin ce n-are nici o vină.
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Decorul clipei
Decorul clipei mele efemere
Evocă amintirile flămânde,
Ce mai tresar pe pleoapele plăpânde
Sub a privirii tale mângâiere.
Suspină scrinul în arome blânde
Scrisorile plâng vise prizoniere,
Păianjenii ţes pânze prin unghere
Bat orologii ore tremurânde.
Mai spumegă un clopot printre rânduri
La poarta ta căzută într-o parte,
Dar trec mereu, chemat de-aceleaşi gânduri
Deşi mă ceartă-o buhă de departe,
La gardul tău surpat, fără de scânduri
Mă vei găsi şi dincolo de moarte.
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Tărâmul morţii
Un înger păzitor mă ocroteşte
Ferindu-mă, în primul rând, de mine,
Un singur gând, în viaţă mă susţine
În cer, un singur astru mai luceşte.
Fără să-l chem, mereu cu-n zâmbet vine
Stingher, ca o icoană, mă priveşte,
Privirea lui de-acum mă-nţelepţeşte
Iar dăruirea lui mă întreţine.
Tărâmul morţii-ncepe-acolo unde
Credinţa şi puterea se termină,
Acolo unde strigi şi nu-ţi răspunde
Nimic şi nimeni întregit din tină,
Acolo, doar un înger mai pătrunde
Spre-a-mi dărui un foşnet de lumină.
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Renasc din cioburi
Renasc din cioburi false mistagogii
Caleidoscop astral de oseminte,
Priviri neiertătoare de cuvinte
Ce răstignesc în haos demagogii.
La poarta zăvorâtă, din morminte
Şi ruguri stinse se ridică gogii,
Ce ticăie din surde orologii
Ghicind în ace boante, fără minte.
Năierii beţi mai numără păcate
Cu-o mână fermă traducând un clopot,
Mai plâng în orţi corăbii eşuate
Pe coasta ruptă care dă în clocot,
Dispar în spume valuri dilatate
Strivind destine cu al morţii ropot.
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Se-ascunde somnul
Se-ascunde somnul în pustiul nopţii
Înveşmântat în pletele zăpezii,
Mai împletesc în harpe vechi aezii
Sărate lacrimi din ţinutul morţii.
Adulmecă himerele-n ardezii
Enigme traficate-n zborul sorţii,
Ingenios criptate-n timp de copţii
Ce-au împărţit şi spaţiu-n diocezii.
Şoptesc nelinişti fumegând smintite
Cu ochii noroiţi de slăbiciune,
Cu limbi de foc ne pârjolesc ispite
Ce ne momesc cu-alai de-ngropăciune,
Brodează-o buhă-n vise otrăvite
Cu ochi şaşii, o altă viziune.
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Grădinile regretelor
Când râul meu şi-a terminat discursul
Doar eu mai râd prosteşte din oglindă,
Zadarnic ochii tăi mă mai colindă
Când deznădejdea-a câştigat recursul.
Răstălmăcit de nemiloasa grindă
Când din avânt a dispărut concursul,
Zadarnic pun repere pe rambursul
Ce-asediază clipa suferindă.
Grădina neregretelor mă naşte
Să beau otrava zidurilor terne,
Un strat de sărutări mă recunoaşte
Pe primăvara ta când se aşterne,
Din fluviul meu de ceară voi renaşte
Să fiu acel ce-n mine va discerne.
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Se sparge ploaia
Se sparge ploaia-n mozaic de note
Plutind între real şi amăgire,
Eratice silfide dau de ştire
C-ai să renaşti din rânduri poliglote.
Cobori din munţi în şoapte de clavire
Te unduieşti în valuri de litote,
Şi revenind din vremuri ostrogote
Cu-n zâmbet umpli inimi de potire.
Aştept stingher pe străzile uitate
Cu-n fâlfâit de umbră să te caut,
Iar mâna-ntinsă spre priviri mirate
Mă-ndeamnă să te scriu pe-un tril de flaut,
Ecoul clocotindu-ne în rate
Să nu ne scoată niciodatʼ în aut.
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Sunt struna-ntinsă
Sunt struna-ntinsă între două drumuri
Din care unul vine, altul pleacă,
Mă umple unul, celălalt mă seacă
Strivindu-mi nerăbdarea între scrumuri.
Sunt gândul desfrunzit uitat în teacă
Şi umbra zăbrelită printre fumuri,
Sunt dimineaţa spoliată de parfumuri
Şi răzbunarea calpă ce mă-neacă.
Pictez cu flori pereţii uzi de lacrimi
Pândit de seara mirosind a tine,
Mai pâlpâi ca un vis brăzdat de patimi
Arzând silaba care ne conţine,
Şi mă preling sfielnic între cratimi
Ca un poem cu rime filistine.
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Plângeau copacii
Plângeau copacii din fântâni sleite
Şi clopote înţepenite-n ziduri,
Un strat de flori se ofilea în riduri
Şi mângâieri prin geamuri netocmite.
Valsau cocori pe irosite lieduri
Pe crinii cu arome obosite,
Tu surâdeai din vremuri surghiunite
Smulgând eternitatea dintre viduri.
Şovăitoare noaptea se strecoară
Prin transparenţa spaimei respirate,
Dar încă poţi şi vrei, a doua oară
Să reporneşti tic-tacuri destrămate,
Ce aprinzând răspunsuri să tresară
Un fulger nou în inimi ferecate.

92

Ecoul umbrelor

Cu plutele sfărmate
Cu plutele sfărmate de zăpoare
Îmi inventez largi aripe deschise,
Şi printre universuri indecise
Mă cert cu licurici pe felinare.
Mai rătăcesc prin uşile promise
Ce le închid pe rând la drumul mare,
Destinul înţelegere nu are
Plecând, mă lasă gol între abscise.
Fiorduri strâmte spulberă miraje
Şi în zadar te caut între strane,
Ecouri din zenit îmi iau mulaje
Ca să renasc din oarbele canoane,
Ciobite amintiri mai stau de straje
Să împlinesc aceleaşi uragane.
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Când trandafirii
Când trandafirii uneori mă-nşeală
Cerşesc un zâmbet razei de lumină,
Zdrelindu-mi paşii pe cărări de tină
Stratificate-n frunte din greşeală.
Când umbrele tocite pe retină
Încremenesc căderea abisală,
Transcriu tăcerea fără de sfială
Într-un ceaslov cu strofa levantină.
Şi nu mai sper în nici-o profeţie
Nici chiar atunci când sigur voi fi moaşte,
Un vuiet nenuntit de măreţie
Din fumul rugăciunii mă va naşte,
Şi-un singur orb cu sânge mă va scrie
În dorul nedorit, de m-o cunoaşte.
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Firave necuvinte
Icoană dintr-un zid de nepăsare
Te-ascund de ani în era-mi glaciară,
Când vârstele m-alungă dintr-o gară
Cu ceasul prăbuşit în resemnare.
Sclipiri pribege dorm pe ulicioară
Strângând în braţe lacrimi de uitare,
Din zborul meu cad aripi dezertoare
Curgând în sus ca fumul din ţigară.
Când drumuri nedorite şi fricoase
În fiecare zi ne dau bineţe,
Firave necuvintele ploioase
Atârnă zdrenţuite în prefeţe,
Cârpind destine pentru alte case
Din zori delimitate de tristeţe.
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În palma mea
La despărţirea de obsesii terne
Ciopleam cariatide plictisite,
Erorile mă oglindeau spăşite
În goalele pahare din taverne.
Cerşeam un zâmbet zilelor ursite
Şi liniştei ce din azur discerne,
Şi glasului pustiu ce mă aşterne
Pe ochii tăi cu lacrimi răvăşite.
În palma mea duc forma frumuseţii
Ce m-a pierdut de mult în curcubee,
E lumea mai săracă-n poarta ceţii
Cu spuma unui val dintr-o maree.
Azi, priponesc cărări lângă asceţii
Ce născocesc lumi noi în căi lactee.
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Cu tine-alături
Cu tine-alături, pot să nu te văd
Mereu sunt est, şi vest, şi nord şi sud,
Cu tine-alături, pot să nu te-aud
Lumină sunt şi ultimul prăpăd.
Cu tine-alături, pot să nu te gust
Zăpadă sunt şi lavă mă preling,
Cu tine-alături, pot să nu te-ating
Dar sigur ştiu ce-i drept şi ce-i injust.
Cu tine-alături, sunt uşor şi greu
Nu pot fi doborât şi nici învins,
Cu tine-alături, sunt un Dumnezeu
Şi sunt măritul Soare-n necuprins,
Cu tine-alături, încă pot fi eu
Un infinit din infinit desprins.
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E nunta noastră
Cu sentimente frânte de furtună
Şi puse la uscat printre pleoape,
Amurguri vin cu vise să ne-ndoape
Iar regăsiri într-unul ne adună.
Ne dăltuieşte vântul peste ape
Strigări înfiorate drept arvună,
Fremătătoare umbre ne-ncunună
Şi infinitu-abia ne mai încape.
E nunta noastră prea mult amânată
Cu sânge scrisă pe sticloase gânduri,
Şi pâlpâie timid neîntinată
De cioturi ofilite printre rânduri.
Pornesc pâraie-n unda diplomată
Să spele-n noi pretinsele curânduri.
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Pudram oglinzi
Îmi sprijineam de ziduri şoapte grele
Şi-ţi respiram aroma din petale,
Din cuşca mea de gratii abisale
Pudram oglinzi cu pulbere de stele.
Te-mprejmuiam cu zboruri verticale
Duram pe raze nenăscute schele,
Cu-mbrăţişări mă scuturai de rele
Spre-a-mi dărui răstimpuri epocale.
Zmulgându-mă din noapte şi zăvoare
Imunizat la idoli şi aspide,
Eu - jumătatea ta de disperare
Tu - jumătatea ce mi se deschide,
Încremeniţi într-un miracol care
Din alte cărţi destinul ne decide.

99

George D. Piteș

Vibrează lăcrămioare
Brodează noaptea stoluri de silfide
Sub crinii frumuseţii ce ne-aşteaptă,
Pâcloasă zăpuşeala se îndreaptă
Spre munţii disperărilor acide.
Cuvântul mutilat vorbeşte-n şoaptă
Şi pietre surde urcă în elide,
Lumina nenăscută ne desfide
Şi-un recviem mai surpă încă-o treaptă.
În valuri tremurânde cântă lacul
Din sălcii curg perdele sfâşiate,
Nori despuiaţi se-ascund în tabernacul
Pe cer se-aprind lumini descătuşate,
Vibrează lăcrămioare-n receptacul
Mimând iluzii-n clipe retuşate.
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Ecoul umbrelor
Singurătatea stâncilor cărunte
Cu buze crenelate ne sărută,
Secunde curg din lumea nenăscută
Şi mângâierea viselor mărunte.
Ecoul umbrei lor, într-o volută
Tămăduind aripi ridică punte,
Ne-ndeamnă să sperăm prin vremuri crunte
Pe drumul cu menirea refăcută.
Ceasornicul când sună deşteptarea
Zâmbind vom trece vama efemeră,
Ne va-nsoţi cântând privighetoarea
Eliberând ţărâna austeră,
Ca-ntr-un miracol regăsind cărarea
Şi blânda judecată mesageră.
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Mă doare timpul
Scrisoarea-ngălbenită mai păstrează
Căldura mâinii tale printre file,
Şi-aroma netrăirilor febrile
Din clipele prelinse pe o rază.
Sărut pios amprente volatile
Ce-n visele morgane delirează,
Iluzii răstignite într-o oază
Ca un reper înfipt în minţi sterile.
Mă doare încă timpul smuls de fameni
Din suflete pereche la răscruce,
Zdrobite-n teascul născocit de oameni
Când dorul nebuniei îi seduce,
Şi-adorm zâmbind, doar tu te mai asameni
Silabei care-n poarta ta m-aduce.
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Neînţelese semne
Neînţelese semne marmorale
În scrinul vieţii mele eşuează,
Eterul care-mi ţine mintea trează
Cu-n saxofon dogit stă la taclale.
Călugărite ape urcă-n frază
Un trandafir uscat pierdut pe cale,
Zadarnic suflă vântu-n rupte foale
Cenuşa răscolind în epifrază.
Vin ploi să-mi spele urma din pridvoare
Şi inima ce-mi tremură în geamuri,
Râşneşte-o moară timpul care doare
Şi banca rătăcită printre ramuri,
Spirale de speranţe ning din soare
Pierzându-mă în neştiute neamuri.
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Săruturi
Săruturi comprimate în cuvinte
Răstălmăcite-n palida cerneală,
Ce înroşeşte inima-mi vasală
Greu încercată-n aspre jurăminte,
Săruturi ce-ai crezut de mântuială
Când sentimentele mai luau aminte,
În zbuciumul amestecat fierbinte
Cu zâmbetul uitat într-o petală,
Săruturi prinse-n lista de-aşteptare
La uşa zidărită într-o ştanţă,
Stârnind ţărâna strânsă-n fiecare
Cioplesc enigme fără importanţă,
Sub cerul diluat de renunţare
Într-un real croit cu aroganţă.
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Strigându-ne prezenţa
Sorbeam din seva tainicelor clipe
Strigându-ne prezenţa în vitralii,
Şi născocind fantasme în travalii
Ne bucuram de zborul din aripe.
Ningeau pe noi cu fluturi portocalii
Din ruguri încercând să ne-nfiripe,
Ca prinşi în dezolantele risipe
Să reaprindem dorul între falii.
Din licărul comorilor ascunse
Surâsuri noi să agăţăm pe fire,
Iar ochii-ademenirii neajunse
Vremelnice-anotimpuri de-amăgire
Să-nchidem în enigme nepătrunse
Pentru un veac furat din nemurire.
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Balanţa gurii tale
Nedesluşiţii zori vin prea devreme
Cu ochii aburiţi de respiraţii,
Înfrigurat te caut printre spaţii
Ce le-am golit odată de dileme.
De şoapte fără sens din constelaţii
Balanţa gurii tale nu se teme,
Cărarea noastră-o-ncoronezi cu treme
Şi rupi în două lumea de negaţii.
Lianele privirilor mă iartă
Spărgând oglinda care mă ascunde,
Şi cerul tapetând cu altă hartă
Crezare dăm pornirilor profunde,
Un fulger nevăzut cu drag ne poartă
Spre lumi necunoscute, de niciunde.
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De-am şti
De-am şti câţi ani de viaţă ne aşteaptă
Şi câte veacuri de eternitate,
Am creşte munţi pe unde vântul bate
Şi-am ridica spre cer o nouă treaptă.
De-am şti ce-i visul în realitate
Şi care din cărări e înţeleaptă,
Am ţine viitoru-n mâna dreaptă
Cu stânga zidărind imensitate.
Dar cum nu ştim, ne naştem din greşeală
Să tâlhărim şi raza de lumină,
Urcăm catarge pe un val de smoală
Abisul ispitind cu-o ghilotină,
Făcând perfecţiunea ireală
Şi soarele mânjind cu-n pumn de tină.
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CUPRINS
Când
Flinte ucigaşe
În clocotul
Nimic
Cu ochii din lumină
Chemarea rostuind
Un singur ochi
Când norii
Îmi iartă, Doamne
Când crinii
Cu glasuri negre
Respiră ploaia
Lumina muribundă
Te-aştept cuminte
Picturi cu pânze
Coşmaruri obosite
Adoarme ziua
Ca un vis
Candori nedesluşite
În vinul din pahar
Dintr-o ninsoare
Mai cântă
În mugurii nerăbdători
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Uitate gânduri
Se scoală Burebista
Cu ochi cârpiţi
Felii de-azur
Pretinse aripi
De astăzi
Cu gânduri jupuite
Zâmbeşte un crepuscul
Lumina stelei
Claustraţi în trupurile noastre
Neliniştea
Blocat atemporal
Cu briza palmei tale
Din treaptă-n treaptă
Prin boabele de-azur
La masa lustruită
Mai ninge cu petale
Cuvinte spânzurate
Când viaţa
Lăsaţi-mi fumul
Pastel
Cometa
Să stig la stele
În noaptea-n care
Eu sunt destul
Mor ciutele
Morile de gânduri
Te veneram
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Cât suntem
Cu gheara ne-mblânzită
Închisele ferestre
Din oase-ngălbenite
Vin colportori vulgari
Cu zorile închise
Luminile buimace
Plătit cu oseminte
Pe visul meu
Zodii contopite
Crezul meu de rob
Topit în aur
Mai fur cuvinte
Zarul resemnării
Din vraja sunetelor
Legitimat de vis
Te-am aşteptat
Te voi picta
În noaptea albă
Un dangăt prăfuit
Pământul mângâind
Veţi fi
Tu, candelă
Când degetele visurilor
Fii tu
Ursuze osândiri
Mă doare
Decorul clipei
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Tărâmul morţii
Renasc din cioburi
Se-ascunde somnul
Grădinile regretelor
Se sparge ploaia
Sunt satruna-ntinsă
Plângeau copacii
Cu plutele sfărmate
Când trandafirii
Firave necuvinte
În palma mea
Cu tine-alături
E nunta noastră
Pudram oglinzi
Vibrează lăcrămioare
Ecoul umbrelor
Mă doare timpul
Neînţelese semen
Săruturi
Strigându-ne prezenţa
Balanţa gurii tale
De-am şti
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