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Muzeul semințelor (1984)

aceste locuri
ca să trezesc soarele, m-am urcat pe o scară.
Pisoiul, câinele lângă mine în tihnă așteaptă.
am pus alături și stau neatinse: o floare, o pâine, o pară.
chiar și timpul adoarme aici, aici se deșteaptă.
Lumina la noi de lut e unsă.
De-aceea locul acesta veacuri de-a lungul trăiește.
Sub el și stea, și gheaţă, și lavă e ascunsă.
De acolo ca leacul liniștea toată ne crește.
iată cineva departe mână caii în tropote.
aici florile tremură. Polenul se scutură.
În dreapta, în stânga verzi stau clopote.
cineva din focurile de pe culmi ne flutură.
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tremurul matern
toamna
umbra mea
De multă oboseală
crește neauzită
Pe ţărâna grădinii
ca un pom
În vârful căruia
La amiază urcă
Soarele,
iar la miezul nopţii –
Hoţii.
Dar este
un paznic:
trEMuruL MatErn
al ţărânei,
care simte
când sunt eu
Și când o calcă
Străinul.
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când luptă stelele
ziua bolta cerului peste pământuri
Flutură ca o cămașă albastră
Dezbrăcată de pe dealurile noastre
De pribegele vânturi...
Seara flăcări răsar pe culmile cele,
Dar oare-s flăcări în frământ?
ca să lumine acest Frumos Pământ
Se luptă două depărtate stele!

7

umbrele
ca o haină neglijent aruncată
Peste apele încremenite ale lacului
zborul larg al păsării împușcate
atârnă de pe tulpina copacului...
Și aerul plânge în vânt
acolo pe unde pasărea zbura.
iar puii prin întâiul lor cânt
De acuma se-nvață a blestema...
o, de glasurile lor nu mai fugi,
când tremură-n văzduh ca un atom,
apoi se întind lu-u-u-ngi, lu-u-u-ngi
În umbră străvezie de om...
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Ţeava de soc
Mă așez seara pe prispă cu fluierul în mână
Și, înainte de a începe vreun cânt,
Privesc prin ţeava de soc în ţărână
Pân’ văd ce fac seminţele în pământ,
Pân’ văd cum greierii unii pe alţii se cheamă
Să vegheze rădăcinile ce abia-ncep să adoarmă,
Pân’ văd cum seminţelor li se face teamă,
crezând că-s privite printr-o ţeavă de armă.
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orașul dimineții
oarașul mai doarme, iar vântul de acum aleargă
Spre câmpiile de la margini de sat:
au ce să facă-n oraș o zi întreagă
Dacă așa puține frunze are de legănat?
Și orologiul gării ácele atent își rotește
ca pe niște săgeți ce se-nvață a zbura.
Parcă le-ndreaptă spre timpul care grăbește,
Parcă anume astfel de el s-ar apăra.
Și doar pe dealurile încă de ajuns de înalte,
care-și privesc ridurile-n oglinda noului lac,
Peșterile bătrâne stau cu gurile căscate
De parcă s-ar mira de făptuirile acestui veac.
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Peștii
orice cârlig străluce la soare
ca o microseceră de vânt ascuțită.
De pe malul priporos o floare
Privește în apă înmărmurită
când scot prins într-un cârlig
un strop ce dureros se prelinge,
De parcă-i lacrima peștelui mic,
care nu mai poate valul învinge!
Vin acasă și cad la umbra mărului...
Dar de ce așa neliniștit foșnește?!
Și aud prin geam: în apa caloriferului
cu disperare mi se zbat peștii.
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În locul...
Fâlfâie o pasăre în loc de aer,
o, cum fâlfâie peste holde de pâine!
zboară, ca promisiunea, prin ceruri multe,
Dar tot în văzduhul câmpiei rămâne.
Din zori și până-n soare-apune
În loc de cântec ne-alimentează un cuvânt.
răsună aproape, mai aproape de pământ...
Pe care ascultători vrea să-i adune?
iar de pe străina înălțime astrală
Luminează o ființă. ori mi se pare?
o, cine e omul care tainic muncește
În locul bunului soare?
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când va fi...
au când va fi întreg pământul
ca cel de acasă? toată țărâna-i moale,
câci veacuri lungi de-a rândul
S-au scuturat mereu petale.
colo adevărul prin toate vorbește,
câci țărâna nimic nu minte:
respirația sfântă a aerului este
cea mai bună gură, fără cuvinte.
În orice primăvară acolo anume
umblu frământat: au când oare
La-ntoarcere voi întâlni o floare
care să-mi zică pe nume?
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Poetul ascultă
Lui Vasile Alecsandri

numai pacea-mi stă în cale
când cobor dinspre făget:
toate florile pe vale
Semănate-s de poet.
când a mas pe-aice Dânsul,
Printre ierburi fără nume?
Îi visez acuma plânsul
Prin baladele străbune.
umblă, umblă lume multă
Să culeagă-n munte flori,
iar poetu-n lunci ascultă
Lăcrimat glas de comori.
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cu glasul poetului
ziua se lasă
Pe iarbă moale.
ah, este o plasă
neagră în cale!
Flori uscate,
iar iarba-i verde.
Lumina nu poate
Să uite ce vede.
Și vine încet
Lumina nouă:
cu glas de poet
Luce în două.

15

norocul de toamnă
ce-a găsit sub deal – noroc? –
Soarele oprit în loc...
Pleacă, ia, și el acasă –
Frigul bate pân’ la oase.
Șesul a rămas pustiu,
Vântul rece e mai viu.
Greierii în iarbă – rari,
Pe câmpie – doar plugari.
E mirat izvorul: cum,
adorm frunzele pe drum?!
iară-și pierde peste sate
Haina grea hoinara noapte...
Însă în ferești privesc
Stelele... Și încălzesc.
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Pietrele cetăților
iară-i toamnă și cetățile bătrâne,
uitate la margini de orașe și sate,
În fiece seară scapă câte o piatră prin grâne
De pe vârfurile încă înalte.
De după nori se uită tristă luna,
Privește mirată câte o stea...
niciun poet nu vine să-și aleagă vreuna,
ca să-și scrie versul pe ea.
o, pietrele, străvechile pietre acele
Pe care timpul își gravează datina!
oare ce mai scrie ploaia pe ele
cu picăturile limpezi ca lacrima?...
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Deprinderea zborului
Lui Gheorghe Vodă

oh, cum mai fâlfâie
Prin raza cea mai fierbinte a soarelui
Pasărea pe care
Poetul a învățat-o
Să zboare!
o, dacă ea
Măcar pentru o clipă
De pământ
ar uita,
ar cădea
Jos
Și niciodată nu ar mai putea
zbura.
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Să mă lumine, să mă ascundă?
auzi, maică? În astă seară
Lângă fereastra mică a ta
cade precum o povară
cea mai luminoasă stea.
Prin aburii calzi de lună,
Sub coroanele bătrânului tei,
ciorile croncănind se adună
Primprejurul focului ei.
iar eu mă uit: niciodată,
cât o cuprinde înaltul,
Să nu-i fie lumina mutată
Dintr-un loc în altul.
Și-o rază a ei, prelungă,
Mai vine tainic spre mine,
Dar nu știu: să mă lumine
ori poate să mă ascundă?
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obosite flori
În seri adormite
De multele șoapte
Se nasc reînnoite
Durerile voastre,
Voi, flori obosite
De atâta miros,
Pe urmă găsite
În praful de jos.
Din brazde apoi
Mai scoateţi seminţe
ce-s tot pentru noi –
nemulţumiţii.

20

