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Spuse la cald

Cuvinte de întâmpinare
Petru Brumă a scris o carte rea. Am citit-o aşa cum am
citit Romanţa samovarului în variantele sale ruseşti purtând
etichete de identificare pentru Tunica albastră a lui
Panteleimon Romanov, Galoşul lui Mihail Zoşcenko sau
Bocancii de fotbal ai lui Evgheni Petrov. Am râs ce-am râs
după care n-am mai râs. Sunt un profesionist al cuvântului şi
nu-mi risipesc vorbele. Atât am de spus: Petru Brumă a scris
o carte afurisit de rea. Din păcate ne cam recunoaştem în ea.
Vasile Cojocaru-Ică, doctor în teatrologie
Scrierile lui Petru Brumă aduc cititorului un tip de literatură
de bun gust, bine dozată – uneori delicată, alteori usturătoare,
cu un simţ al cuvântului adecvat, dar şi o imensă poftă de a
biciui moravuri, comportamente, urcând săgeţi până către
vârfuri. Demersul său civic, potenţat de o gândire vie, care ştie
să pună întrebări şi să se întrebe, se nuanţează într-o analiză
fină a mecanismelor sociale. Versificaţia conţine calambururi
reali-zate prin omonimie, algoritmizări, jocuri de cuvinte cu
efecte umoristice într-un arsenal mânuit inteligent, cu
dexteritate.
Petru Brumă, un autentic creator de literatură satirică,
într-un spaţiu al Estului trăit obsesiv, ne propune forme
moderne de umor, necesar tămăduitoare.
Aurelia Lăpuşan, doctor în filologie
Petru Brumă, mereu în promenadă între real, crud real şi
simbol, nu este doar un satiric. Poate că el a luat în serios
rolul său de misionar al adevărului, căci umblă din grup în
grup, de la individ la individ, defineşte şi structurează
momente fierbinţi actuale – declară, moralizează sau nu, dar
creează o stare de influenţă.
Constanţa Călinescu, doctor în filologie
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Scrise la rece

Cuvinte de însoţire
În 1997, fără siglă de editură, apărea la Constanţa o
carte de parodii şi de poezii satirice – Estule, copil din
flori – semnată de un autor necunoscut pe atunci, însă
stăpânind atât de bine şi mânuind impecabil tehnica
prozodică încât m-am întrebat dacă nu cumva sub acest
nume nou în spaţiul literar tomitan nu se ascunde altcineva
deja consacrat în arta cuvântului. Poetul era fericit dublat
de un analist politic fin, care evalua cu acribie starea
interminabilei noastre tranziţii.
În noua sa carte – Cântece pe limba lor (Ed. Ex Ponto,
Constanţa, 2002), Petru Brumă, despre care între timp am
aflat că există cu adevărat desfăşurând nobila activitate de
profesor de fizică, continuă să ia în regim parodic, cu
umorul spumos şi ironia şfichiuitoare deja omologate şi
care-i asigură timbrul satiric distinct pulsul vieţii politice
de la noi, al răbufnirilor doctrine al cohortelor de nostalgii
incurabile, al dorinţelor de a şoca şi de a capta capital
politic al eternilor muncitori cu gura.
Pentru Brumă este, ca şi Lucian Perţa, Un parodist fără
frontiere în stare să rescrie întreaga literatură română şi nu
doar pe ea, mergând până la textele nemuritoarelor noastre
cântece de voie bună sau de inimă albastră.
Că parodiază ode ditirambice mobilizatoare, elegii sau
balade, poetul, care este şi un neîntrecut strunitor de ritmuri
şi de poeme în formă fixă: rondeluri şi schaltiniene, sonete,
ne oferă un tablou exhaustiv al încurcatei epoci
postdecembriste. Integralele civice ale lui Petru Brumă, un
nume care nu mai poate fi ocolit de nicio antologie a
umoriştilor români ne îmbie să zâmbim cu prudenţă, totuşi,
trecutul putându-se întoarce cu tot ce a avut mai nefast.
prof. Ion Roşioru – critic, traducător, poet
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Citeam în volumul de debut de acum câţiva ani al profesorului
Petru Brumă, Estule, copil din flori – cântece de adopţie – convins
fiind că asprimea mesajului său, oricât s-ar întâmpla uzura
timpului, va fi percepută nu pentru a scuza sau ierta.
Omniprezenţa omului devine scriitură exactă, rapidă, aplicată,
intensă, cu un ton dramatic pe un fond baladesc, penetrantă,
dezvoltată în câteva moduri distincte de a vedea/decoda realitatea
umană, gata oricând să facă inventarul, nu al condiţiei noastre
perisabile, ci al istoriei contemporane.
La Petru Brumă ideile scrisului au avut un parcurs bun. El nu
insistă asupra ideii pe care şi-a făcut-o despre subiectele de la care
pleacă, ci asupra a ceea ce trebuie să genereze, să construiască,
prin ceea ce gândea despre subiectul ca atare. S-ar putea ca Petru
Brumă să se culce şi să se trezească în sunetul nemulţumirilor
sale. Interogaţiile fredonărilor par însă menite să îngrijească un
pacient despre care nu-l interesează ce va face odată vindecat.
Mircea Lungu – poet, jurnalist
ESTICELE lui Petru Brumă – cântece de buimăcie la
răspântie de luni şi de milenii, sunt o replică la Ponticele, dar şi la
alte scrieri majore sau minore. Autonomia constănţeanului,
intitulându-se cetăţean al Agorei Tomitane, este evidentă în aceste
năzbâtii lirice după Ovidiu sau Getica lui Pârvan – mărturii ale
unor vremuri demult apuse, apărând, iată, ca nişte cronici de
căpătâi pentru memoria epocii postdecembriste, drăguţa de ea!
Indiferent de ceea ce se va întâmpla în literatura şi în viaţa
românească vremurile rămân tot bacoviene, Balurile de cristal vor
fi la fel, la Sala Omnia unii vor fi hăis şi alţii cea etc. Revoluţia,
reforma, tranziţia sunt luate vitriolic peste picior, la fel ca şi
ipocrizia, meschinăria aşa-zişilor politicieni puşi pe căpătuială...
O lectură interesantă măcar prin prisma actualităţii, a
redescoperirii unor nume vechi şi grele, actuale oricând,
(re)mixate, aduse la zi, în nebunia societăţii postdecembriste de
consum.
Andrei Milca – scriitor, jurnalist
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Citite la temperatura camerei

Cuvinte de companie
Tomitanii îl cunosc pe Petru Brumă de zeci de ani, ca pe
un hâtru bijutier al umorului de bună calitate. Elegant şi
seniorial, el străluceşte prin acurateţea stilului şi prin
ascuţişul spiritului.
George Mihalcea – poet, jurnalist
Profesor şi publicist, Petru Brumă este un vrednic urmaş
al poetului Caragiale, al duetului A. Mirea, al ironicului
George Topîrceanu, trăgându-şi brazda sa proprie pe ogorul
satirico-umoristic românesc.
Efim Tarlapan – scriitor, jurnalist
Petru Brumă, un riguros şi devotat formator întruna pus
pe satiră şi mai ales pe umor, îşi redirecţionează semnalele
primite de la muzele poeziei prin editare de lucrări proprii şi
colaborări la publicaţii periodice.
Prof. univ. Petru Ioan – logician, deputat
Umorul de toate felurile se legitimează ca ecouri şi viziuni
de realitatea netă. Problema care persistă e că, pentru astfel
de scriere nu se găseşte în istoriile literare un loc al ei, măcar
un scaun şchiop cu trei picioare.
Prof. univ. Gheorghe Dumitraşcu – istoric, senator
De aceleaşi consideraţii binevoitoare asupra scrierilor
mele m-am bucurat din partea conjudeţenilor vasluieni (prin
obârşie) Lina Codreanu şi Petruş Andrei, a concitadinilor
(prin domiciliere) Magdalena Vlădilă, Valentin Ciorbea ş.a.
Rămân recunoscător comiltionului de baricadă umoristică
– aripa plastică – Leonte Năstase, care, prin grafica sa ce a
însoţit lucrarea, mi-a potenţat demersul literar.
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Cuvânt de susţinere

Brumărelele lui Petru Brumă
Prof. dr. Theodor Codreanu

Un înzestrat poet umoristic este huşeano-constănţeanul
Petru Brumă (n. 1941, Tătărăni, jud. Vaslui), absolvent al
Colegiului Naţional „Cuza Vodă” din Huşi, al Universităţii
„Al.I. Cuza” din Iaşi, profesor de fizică smuls din cele ale
ştiinţelor exacte de o sprinteneală a versificaţiei topîrceniană,
frecventator al festivalurilor de umor din toată ţara,
împodobit cu diverse premii la Constanţa (premiul editurii
Ex Ponto), Bistriţa, Târgu-Jiu, Sibiu, Iaşi, Feteşti, Chişinău,
Vama, Gura Humorului, Râmnicu Vâlcea, Câmpulung,
Vaslui (inclusiv posesor al Medaliei Doctor Humoris Causa
a Festivalului de Satiră şi Umor „Constantin Tănase”).
Este unul dintre membrii fondatori şi redactor şef-adjunct
al revistei constănţene „Agora”, membru fondator şi secretar
literar al Clubului Umoriştilor Constănţeni „Prăvălia cu
Umor”, membru al Uniunii Epigramiştilor din România.
Debutează editorial cu Estule, copil din flori (Constanţa,
1997), după care au urmat: Estul, sentimente la vedere
(Constanţa, 1998, prefaţă de Theodor Codreanu), Estul ca un
cal buimac (Constanţa, 2000, prefaţă de Theodor Codreanu),
Cântece pe limba lor (Constanţa, 2002, cu ilustraţii de Jenny
Stângaciu, prefaţă de Theodor Codreanu), Bal în doi: fabule
şi parabole (în colab. cu Jenny Stângaciu, Constanţa, 2006),
Brumărele, brumărele (Constanţa, 2008), Versus: distihuri
antinomice (Constanţa, 2010), Brumă-rele de umor
(Constanţa, 2011), Integrale civice, I-II (Constanţa, 2012),
Versetele unui Mao mioritic (Constanţa, 2016), Toamnă de
schaltiniene (Constanţa, 2018). La împlinirea vârstei de 75
de ani, Petru Brumă şi-a adunat întreaga operă de până la
2015, sub genericul Brumărele, în şapte volume („caiete
civice”), de colecţie bibliografică.
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Observam, în prefaţa din 1998, că, după 1989, renaşte o
tradiţie topîrceniană, că Nichita Stănescu îi aprecia nu numai
pe Eminescu şi pe Bacovia, ci şi pe maestrul desăvârşit al
versificaţiei şi umorului, George Topîrceanu, tradiţie
renăscută şi prin umorişti ca Petru Brumă. Constănţeanul
care nu şi-a uitat niciodată locurile copilăriei şi al studiilor
liceale, Huşul, a învăţat bine meşteşugul versului concentrat,
având vocaţia pastişei umoristice după diverse voci clasice
din literatura română şi universală. Şi asta cu un simţ evident
al cuvântului plin de surprize şi de prospeţime. Autorul şi-a
asumat programatic o poezie a efemerului, în tradiţia
Caleidoscopului improvizat de Dimitrie Anghel şi Şt.O.
Iosif, care au semnat cu pseudonimul A. Mirea. Altminteri, o
parte dintre parodii sunt după aceşti autori.
Tematica e jurnalistică. Petru Brumă reacţionează prompt
la evenimente: condiţia bugetarilor de rând, dar şi a celor din
parlament, ieşirea din tunel şi intrarea în NATO, mineriadele,
schimbarea din 1996 cu surle şi trâmbiţe, privatizarea,
investiţiile străine, preţurile, ori iubirea guerlainiană FunarBella – acestea fiind tot atâtea determinări pentru
„sentimentele la vedere”. Problema e, în atare caz, dacă nu
este mai profitabil să citim ziarele sau să ascultăm ştirile de
la radio şi televiziune. Meritul lui Petru Brumă e că reuşeşte
să fie plin de interes, chiar dacă nu şi-a propus să satisfacă
toate categoriile de cititori, sub unghi estetic. Mai mult,
umorul ascunde drama omului comun, istovit de „reformă”;
„Stau la gura sobei, trist/Nici dobânzi, nici dividende/Nici
lichidităţi curente.../Doar un pui de colecist” (Rondelul de la
gura sobei). Sau acest elogiu al plugului de lemn scos din
muzeu de ţăranul român, lipsit de mijloace tehnice moderne;
„Salut, bătrâne plug de lemn,/întors din vremuri medievale/
Să-nnobilezi cu-al brazdei semn/Părăginitele tarlale.../.../Ca
nimbul de lumină moale/Al candelei cu untdelemn,/Puţinul
licăririi tale/îmi ninge creştetul solemn.../– Salut, bătrâne
plug de lemn!” (Rondelul plugului de lemn).
Galeria de pastişe păstrează ceva din maniera stilistică a
autorilor parodiaţi, ţinta scriitorului fiind reliefarea aceluiaşi
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„bazar” de curiozităţi ale tranziţiei. Leoaica tânără, simbol al
iubirii, din celebra poezie a lui Nichita Stănescu, se
metamorfozează în Lupoaică lacomă, Puterea. Iată finalul:
„O lupoaicaă mai flămândă,/Gata iar să se arate/Pe cărările
nocturne,/Şi să-atace mai turbată,/Sus la târlă, jos la
urne,/Încă-odată,/Şi-ncă-odată...”
Următoarele volume arată o maturizare şi o învigorare a
expresiei parcă în răspăr cu textualismul postmodern, în
spiritul eroilor tradiţionali din folclor (Păcală şi balcanicul
Nastratin al lui Anton Pann) sau ai lui Caragiale (Mitică).
Petru Brumă stăpâneşte tot mai profesionist retorica
rondelului, a sonetului, a parodiei, a glosei, iar, mai nou, a
schaltinienei. Descendenţa folclorică e mai vizibilă în ciclul
de Balade din Estul ca un cal buimac (2000). În faţa prostiei,
a politicianismului şi pseudoculturii, în vreme de pace, nu e
decât o armă de atac – ironia. Iar Petru Brumă asta şi face –
batjocoreşte ceea ce nu are leac de vindecare.
Sursele umorului său sunt, în primul rând, lingvistice:
cuvântul neaoş stă alături de americanisme la modă în
„tranziţie”, jocul de cuvinte cu descripţia „serioasă” a noului
„paradis” al Reformei etc. S-a făcut mult caz de limba de
lemn a vechii propagande comuniste, dar limbajul
politicienilor noştri postmoderni şi postistorici e din
tinicheaua cea mai grosieră. Într-un Sonet de Lume Nouă (II),
Petru Brumă ne avertizează că nimic nu mai funcţionează în
natură fără „undă verde de departe”, încât „Copacii plini de
muguri isăreşti” nu mai au chef să dea frunze, aşteptându-se
totodată „împărăţia Cerurilor...”, „Lumină pentru cele
remeşeşti”.
2000 fiind, desigur, „sfârşitul lumii”, profeţii apocaliptici
anunţă: „Va sucomba şi ultimul deceniu/ Care-a tranşat
definitiv problema: /– S-a terminat cu Eminescu – Geniu!/
(Cum spun trei critici mari de la Dilemă)/ Pământul s-o spăla
de toate cele/Păcate – câte-n lună şi sub soare –/Iar dacă nişte
duhuri mult prea rele/Nu s-or lăsa muşcate de picioare,/Le-o
secera EF ŞAIŞPE cu şrapnele/în numele iubirii viitoare”
(Sonet pentru Sfârşitul Lumii, II). Nu lipseşte nici mai vechea
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notă de sentimentalism în tonul umorului tragic preluat pe
filiera Topîrceanu: Biet căutător de vise,/Mai trimite cinci
capace!” (Sonet pentru consumatorul de iluzii). Alteori,
autorul se detaşează de contingent în evocări inspirate
precum aceea dedicată sonetistului Mihai Codreanu (Sonet
cu Statui). În fine, demne de semnalat sunt şi alertele
exerciţii ritmice şi rimice în grila folclorică a „baladelor”.
Cărţile lui Petru Brumă se constituie într-un fel de epopee
bufă a „reformelor” postdecembriste, ajungând la o
virtuozitate a versificării, având simţul limbii şi al jocurilor
calambureşti, încât raţionalismul profesorului de fizică se
acidulează, sublimându-se în pagini bune de umor pentru
diverse categorii de cititori. Cântece pe limba lor (2002)
propune, de pildă, un insolit Abecedar pentru copii precoce,
o suită de figurine contemporane care ilustrează abil
proverbul Fiecare pasăre pre limba ei piere. Bunăoară,
spusa lui Traian Băsescu, intrată în „folclor”, iarna nu-i ca
vara, devine titlu de sonet, din care citez partea finală: „Aşa
să vă intre în cap, bă!/Cu voi n-am să merg bara-bara,/Căci
iarna nu este ca vara/Cum credeţi; dar şi pentru că/Ciurelul
nu e Niagara/Să-mi umple cambuzele... Hă!” Bineînţeles,
temutul primar, ajuns apoi prezident, se adresează
tarabagiilor din Bucureşti.
În cel de al doilea ciclu, autorul pariază pe clişeele acelui
tip de carte didactică numit Abecedar, vizând efecte
şfichiuitoare vizavi de o lume a degradării precoce. De
exemplu, litera K stă sub semnul clişeului-laitmotiv „Katia
mulge-o vacă.../Fapt banal. Dar dacă/Vaca e nebună –/Iese
brânză bună/ Sau vreo mătrăgună?”
În vârful afirmării sale, Petru Brumă şi-a descoperit
formula inconfundabilă a scrisului său rezumată la un singur
cuvânt autonim: brumărele. Susţine o rubrică permanentă în
„Agora” constănţeană cu acest generic, foarte căutată şi
gustată de către fani.
(Scriitori vasluieni – Ed. Tritonic, 2019)
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Brumărele
muzica: Ion Petrache

Brumărele, floricele
Din grădina toamnei mele –
Rubinii şi albăstrele
Cum e pulberea de stele.
Brumărele, gânduri grele
De sub bolta frunţii mele –
Înăsprite şi rebele
Ca zghihara din ulcele.
Brumărele, cânticele
Oful dorurilor mele –
Zâne prefăcute-n iele
Brumărele, brumărele.
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Foto Lina Codreanu, Huşi

În ogradă la portiţă,
sub umbrarul rar de viţă
şade-o dalbă copiliţă
cu mixandre la rochiţă
şi cicoare în cosiţă.
........................................
– Spune, mică porumbiţă,
gingaşă ca o crăiţă,
pe căpşor cu coroniţă
şi pe gât cu aluniţă:
Mergi cu mine-n poieniţă,
pe covor de lămâiţă
să tăiem o lubeniţă
dulce ca a ta guriţă?

........................................
– Dar tu cine eşti, bădiţă,
de-mi vii toamna la portiţă?
– Eu sunt, dragă, Brumărelul,
îi răspunde voinicelul –
Cavalerul cu rondelul
ce topeşte sufleţelul
fetelor de la Castelu.
– Văd că te încearcă zelul…
Dar ca să-ţi primesc apelul,
nu mă duci cu zăhărelul.
Ia arată portofelul,
– Ai cu ce-mi plăti Renelul?
........................................
(Balada Brumărelului)
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Jocuri şi cântece parodice

Pe seculari copaci, sub soare,
Cresc vegetaţii tolerate –
Licheni, liane-agățătoare…
Şi vâscuri de fecunditate.
PeB – Parodica maxima
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Petru Brumă

1.

Dedicaţie
Vă dau, prieteni, prin aceste pagini
ce pot şi eu: o mână de imagini
rodite pe-o tulpină noduroasă,
din negre rădăcini de tătăneasă.
Măceşe roşii dintre spini culese –
tablete de infuzii şi comprese
cerute la Plafar ca sedative
în crampele tranziţiei parşive.
Pe file albe, din fierbinţi cerneluri
am decantat parabole, rondeluri...
Şi am turnat în doze potrivite
tot oful unei epoci răvăşite.
Încondeind erorile prezente,
am pus cu rost doar câteva accente
la chipul lumii. Sora mea beteagă,
de tine patimi şi dureri mă leagă!
(1994 – după Tudor Arghezi: Testament)
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Resădiri

2.

Cel ce învârte lumea
Cântare Banului

Cel ce învârte lumea, în bune şi în rele,
a ciocănit aseară la uşa casei mele.
Şi a intrat îndată. De fapt a dat năvală.
N-a întrebat: – Se poate? A poruncit doar: – Scoală!
– Dar cine eşti, străine, de-mi tulburi aste ore
de tihnă şi visare? – Sunt noul tău tutore.
Aşa a spus intrusul şi m-a luat cu dânsu'
în ţara unde slobod trăieşte Râsu-Plânsu –
Eroul mioritic din serialul Banii.
Scenariul şi regia de film ANAF&ANI.
Acolo-i el arbitru şi staroste şi agă.
Dorit în orice clipă, blamat o viaţă-ntreagă,
cântat de fiecare, hulit de tot poporul,
în el îşi află crezul şi lacrima izvorul.
ÎI ai, eşti bun de cinste. Nu-l ai, eşti rău de plată.
Din paradigma asta nu poţi ieşi vreodată.
Nu stă la omul leneş, el cată omul vrednic.
ÎI laşi la masa mare în plic, dar şi la medic.
ÎI umflă barbugiii, îl spală traficanţii,
îl schimbă-n giuvaere pentru femei, amanţii.
Ţigăncile şirete îl scot din pasienţe,
la şcoală, chiulangiii îl dau pentru absenţe.
Ţi-l saltă valutistul, lucrându-te din deşte,
la manelist nababul pe frunte îl lipeşte.
Se vrea luat drept şpagă, sau cum n-apare-n acte –
comision când dai la asfaltagii contracte.
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Petru Brumă

Sub fund îl strâng zgârciobii, calicii şi avarii,
în prime şi-l acordă de Paşti parlamentarii.
Din el prind viaţă conturi şi fabuloase cecuri,
profesorii, artiştii îşi pun la tocuri flecuri.
Cu grijă-l strâng bătrânii să-şi ia de el buline,
cu sacu-l iau primarii – cei ce votează bine.
Funcţionarul public abia împuşcă leul
când îl asistă cinstea şi nu-i dă ghes tupeul.
Pe linia fierbinte este chemat în şoapte:
Sunt blondă (ori brunetă) – Vreau să te am la noapte...
În marfă el preface averea lumii, toată –
şi trup şi conştiinţă şi minte luminată.
Te urmăreşte-ntr-una ca ochiul de satană,
şi se strecoară-n palmă, la cap de pod, pomană.
Cu el, ţinuturi calde, ori îngheţate bocnă
străbaţi în libertate. Sau te trezeşti la ocnă
de-l calci cumva pe coadă. Şi... în sfârşit, El, Banul,
a coborât în piaţă să mituie golanul.
Cu huo! şi jos! s-o ţină pân-o cădea guvernul.
El este paradisul, el este şi infernul...
Cel ce învârte lumea o-mparte pe din două:
trei sferturi dorm în gară, un sfert – în casă nouă.
La fel, pe cei din gară în două îi împarte:
Puţini sărmani ai străzii şi mulţi băieţi cu carte!
(1994 – după Tudor Arghezi: Cel ce gândeşte singur
Cântare omului)
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3.

Zi de noiembrie
Nori se-adună-n depărtare...
Vine vreme de ninsoare.
Coadă mare chiar de luni
La maşina cu cărbuni.
Şade lumea în picioare
De la 5. – Apucă oare?
Lege veche, noi stăpâni...
Vai şi-amar de cei bătrâni.
Tineretul casă n-are,
Doarme-n sala de-aşteptare.
De la Ciulniţa la Blaj
Trenul fluieră-a şomaj.
S-a dus primul la votare,
Şi-a primit covrigi cu sare –
Amăgiri de câţiva cenţi...
Vai de junii absolvenţi.
Adunaţi prin dispensare,
Oameni roşi de gălbenare
Cer reţete. Nervi şi chin,
Să procuri un upsarin.
Stau şi ei pe coridoare,
Fără sorţi de alinare.
Prea săraci şi prea firavi...
Vai de cei ce sunt bolnavi.
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La RADET se pun contoare,
Gigacaloria sare
Pragul de mai multe ori,
Ca oul de sărbători.
Se anunţă iarnă mare
Şi o nouă indexare –
Cât să iei trei gogoşari...
Vai de simplii bugetari.
Lupta-i grea – care pe care –
Iese fum din celulare,
Şi-i lumină la Palat –
Dregătorii sunt la sfat.
Prin birouri, secretare
Ţin şi ele la schimbare.
Vor desuuri şi colanţi...
Vai de bieţii guvernanţi.
În sectoare mai agrare,
Cârduri de croncănitoare
Strâng averi de pe averi.
Insoliţi combinieri
Bat tarlalele pe care
Vor veni curând să are
Porci mistreţi-plugari pribegi…
Vai de ţara fără legi!
(1996 – după Al. Macedonski: Zi de iarnă)
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4.

O scrisoare
lui Vasile Tărâţeanu

Am voit, iubită soră,
Să te văd măcar o oră,
Şi să-ţi mângâi chipul tras.
Vorba să-ţi ascult, amară,
Şi să strâng în cuib de ceară
Lacrima ce ţi-a rămas.
Aş fi mers la Codri-n vale,
Unde azi, Măriei Sale,
Un prea urgisit norod
Îi înalţă pomenire.
Cu adâncă tânguire:
Ştefan, Ştefan Voievod!
Aș fi sărutat cuminte
Crucile de pe morminte
Din bătrânul ţintirim,
Mâzgălite-n vremi nedemne
De chirilice insemne –
Nici ca morţi să nu mai fim.
Aş fi întrebat prin cetini,
De latinii mei prieteni –
Junii Ciprian, Mihai...
Şi i-aș fi aflat la casa
Dintre paltini – Arboroasa,
A vultanilor de plai.
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Asta am voit: în pace,
Să-mi văd rudele sărace –
Neamuri vechi de daco-geţi…
Dar m-au abătut din cale,
Cu zapisuri și pistoale
Doi radiști și trei rakeţi.
Tristă soră Bucovină,
De departe te alină,
Şi te cheamă dorul meu.
Îţi trimit şi-o Adresare:
Mută-te la noi, la Mare,
Prin străini e tare greu!
(1997 – după Al. Macedonski: Într-un album)
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5.

Vremuri
Lacrimi, lacrimi, lacrimi...
Vreme de durere –
Sarajevo-şi mută
morţii în tăcere.
Lacrimi, lacrimi, lacrimi...
Foame, foame, foame...
Vreme de-aşteptare –
Va trimite ONU
ghiumul cu mâncare?
Foame, foame, foame...
Lene, lene, lene...
Vreme de nemuncă.
Nimeni nu ascultă
rugă sau poruncă.
Lene, lene, lene...
Vorbe, vorbe, vorbe...
Vreme de minciună –
Ligi şi parlamente
Caţavenci adună.
Vorbe, vorbe, vorbe...
Banii, banii, banii...
Vreme de hoţie
şi de-nstrăinare.
Dar ce-mi pasă mie!
Banii, banii, banii...
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Patimi, patimi, patimi...
Vreme de ranchiună.
Toaca răzbunării
Peste hăuri sună.
Patimi, patimi, patimi...
Vremuri, vremuri, vremuri
pline de păcate.
Mulţumescu-Ţi, Doamne,
că le-avem pe toate!
Vremuri, vremuri, vremuri…
(1994 – după George Bacovia: Rar)
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6.

Amurg nevrozat
Amurg de secol nevrozat...
Într-un mileniu plin de mari păcate
fugare anotimpuri nevrozate
cutreieră pământul nevrozat.
Amurg de secol nevrozat...
Mămicile combat la Sindicate,
iar pruncii sug la piepturi nevrozate
din laptele sălciu şi nevrozat.
Amurg de secol nevrozat...
Cu Omo pentru rufe colorate,
făcând clăbuc în spoturi nevrozate
pe un ecran de Goldstar nevrozat.
Amurg de secol nevrozat...
În loc de basmul cu A fost odată...
eu scriu această strofă nevrozată
pe un genunchi la fel de nevrozat.
(1999 – după George Bacovia: Amurg violet)
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7.

Tablou de toamnă
E toamnă, 'nceput de Brumar...
Şi ftizice frunze cad triste
pe-un umed şi spart trotuar...
Şi noi zgribuliţi facem liste.
E toamnă, e miez de Brumar...
Din aer se scutură-o boare.
Şi noi stăm la coadă barbar,
chemaţi să primim ajutoare.
E toamnă, sfârşit de Brumar...
Şi cerul se crapă în două,
şi visul devine coşmar,
şi plouă afară, şi plouă.
E toamnă, şi-un nor violet
ne dă traumatice semne
că bani mai puţini în buget,
la iarnă, vor fi pentru lemne.
(2010 – după George Bacovia: Nervi de toamnă)
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8.

Tablou de bal
Lume multă, lume bine...
Este Balul de Cristal.
Mofturi mari, parfumuri fine,
aer intelectual.
O lumină ireală
ninge cu confetti-mii,
şi cu stele de beteală
decolteuri sidefii.
Domni galanţi, cu papioane
beau din cupe de argint.
– Gheorghe, Pavele, Ioane,
auzit-aţi de absint?
Noaptea-i albă şi târzie.
Un băiat, din cei cu frac,
strânge-n semn de omenie
leul bietului sărac
(1995 – după George Bacovia: Amurg)
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9.

Romanţa celor şase dodii
Ca s-ajungem unde suntem, am zis Leului:
– Predă-te!
Linge braţul lui Heracles
ce-n Nemeea te-a înfrânt.
Lasă marca, lira, francul
să te pună la pământ
cu-al lor curs de referinţă...
Haide, Leule, predă-te!
Ca s-ajungem unde suntem, am zis Muncii:
– Tragi pe dreapta!
Că destul ai stat sub biciul
odioasei dictaturi.
Scoate jugul înrobirii.
Pentru ce să mai înduri
umilinţă şi povară?
Biată Muncă, tragi pe dreapta!
Ca s-ajungem unde suntem, am zis Omului:
– Dărâmă!
Tot ce este neo, cripto,
din trecutele zidiri:
socluri, grajduri, apeducte...
Şi cu slobode porniri
taie pomii din grădină.
– Haide, Omule, dărâmă!
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Ca s-ajungem unde suntem, am zis Naţiei:
– Renunţă
la ce-ai moştenit ca zestre:
doină, horă din strămoşi...
Treci pe haştag halowen-uri,
mergi la lupte de cocoşi.
Schimbă jobul, altu-i trandul.
– Gata, Naţie, renunţă!
Ca s-ajungem unde suntem, am zis Ţării:
– Intră-n grevă!
Ieşi în stradă, umple piaţa,
fă ceva substanţial!
Strânge-ţi fiii în Frăţie
sub stindardul sindical,
şi porneşte rânduri, rânduri...
– Mamă Ţară, intră-n grevă!
Ca s-ajungem unde suntem, am zis Lumii:
– Fii atentă!
N-a murit Securitatea –
E în gluga de coceni.
Unelteşte şi ascultă.
Iar sub pod la Cotroceni
l-am văzut chiar pe Dracula...
– Soră Lume, fii atentă!
(1995 – după Ion Minulescu: Romanţă fără muzică)
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10.

Misionari potenţi
Mereu în campanii
pe fronturi obscure,
suntem artizanii
manevrelor pure.
Cu cizme Versace
păşim prin palate,
clamând de pe toace:
Austeritate!
Căşti albe, albastre,
pe capete rase
purtăm. Şi în glastre
noi creştem focoase.
Încolo şi-ncoace,
umblând pe blindate,
în mâini cu puşcoace
Servim libertate!
Soroc de-Înviere.
Crai Nou reapare.
Doar lapte şi miere
vor curge-n şiştare.
La vorbe dibace
nimic nu ne bate.
Livrăm ce vă place:
Şi verzi şi uscate!
(2015 – după Lucian Blaga: Cântăreţi bolnavi)
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11.

Am slujit
mărturisirea neocredinciosului Galiic

Am slujit de timpuriu
În altar sau în pustiu,
Ca un Moise printre pietre,
Pânda fiarei din tufiş,
Sfinxul de la Păltiniş,
Focul nunţilor din vetre.
Mi-am aflat smerit menirea
De-a slăvi împotrivirea,
Calul liber de zăbală,
Dreptul sfânt la huiduială.
De-a da like-uri stelelor,
Apelări lichelelor,
Vânt din pupa norilor,
Sfaturi turnătorilor...
Am slujit Slujirea Pură,
Floare de Procuratură
De Crăciun la tochitură
Prinsă-n roba sarafană –
Lotus alb de Faraoană.
Mai ales şi mai dihai
Am ţinut de 10 Mai
Să mă scol din pat în zori,
Să-mi calc ţoala de paradă,
Să-mi dau bustul cu pomadă –
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Inclusiv la subţiori,
Şi să mă îndrept agale
Spre Arenele Regale
Pentru ode triumfale.
Dar nici astăzi nu mă las.
Ori pe jos, ori c-un Pegas
Merg să strig în Werner Plass
Lângă-al meu amic ultras.
(2017 – după Nicolae Labiş: Am iubit)
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12.

Foaie albă-Ducipal
Am zis alb de Ducipal –
m-a încălecat un val
să-I trec dincolo de mal.
Verde de Paris de-am zis –
port în frunte ce mi-e scris,
dar nici eu nu ştiu precis.
Am zis roşu de Bordeaux –
fără niciun apropo.
Însă, spic de-am zis, balanţă –
mi s-a pus de-o alianţă.
Am zis deci, am zis deşi,
chiar cu riscul de-a greşi,
când, probabil într-o zi
cineva m-o pomeni.
Şi-am zis alb de Ducipal –
m-a oprit un liberal
cu un PAC de măr creţesc
şi-a cerut să-l însoţesc.
Eu i-am zis că n-am noroc
nici la ploaie, nici la foc,
nici măcar la iarmaroc.
Unde se întrec în draci
cocoşaţi de saltimbanci
despuiaţi pân-Ia mijloc,
să-mi arate cum se mulge
lapte afumat de dulce
de la caprele râioase,
în poiene luminoase.
(1997 – după Nichita Stănescu: Foaie verde
de albastru)
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13.

Lupoaică lacomă, Puterea
Lupoaică lacomă, Puterea...
Sinistru a urlat pe vale.
Apoi a amuţit
subit,
Şi-n noaptea grea, de antracit,
cu ochi de jar, pe căi astrale
la târlă a urcat jivina.
Şi îndată, să nu stea degeaba
începu printre ovine treaba.
Tot mai strâns, tot mai aproape,
nici o blană să nu-i scape,
nici un smoc de păr nesmuls,
nici un uger cald nemuls.
Ţarcul mirosea a carne crudă.
Câinii mârâiau mai mult de ciudă,
că i-a prins din nou momentul critic
aburiţi pe plaiul mioritic.
Fiind în încurcătură
mi-am pus pâlnie la gură,
şi-am strigat după gonaci
înspre schitul Polovragi –
Cât mai repede să vină
să mă scape de jivină.
Dar strigarea mea,
de-abia
pân-la colţ dacă bătea,
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unde aştepta la pândă
o lupoaică mai flămândă,
gata iar să se arate
pe cărările nocturne,
şi s-atace mai turbată
sus la târlă, jos la urne...
Înc-odată
Şi-nc-odată.
(1997 – după Nichita Stănescu: Leoaică tânără,
iubirea)
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14.

Coperţile roşii
Carte cu coperţi de pară,
zboară liber peste ţară
de la ESPLA-n BPT
ale tale cântece.
Imn de muncă şi de slavă
se revarsă ca o lavă
în amonte şi aval
pentru Planul Cincinal.
Foaie roşie ca macul,
te aşteaptă tot săracul
între azimă şi blid –
ca Lumina de Partid.
Pânză de drapel pe masă,
Slava luptelor de clasă,
Noi în mâini te ridicăm
Şi cu tine defilăm.
Arde slova în revistă –
flacără proletcultistă,
apă vie, de izvor
s-o bea omul din popor.
Drept, corabia pluteşte.
– Hai, copii, să prindem peşte.
Steag de purpură-n catarg,
du-ne-n larg, tot mai în larg!
Frige litera ca jarul.
Ne arată calea Farul –
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Steaua de la Răsărit
înălţată în zenit.
Bate inima. Să bată..
Cum a spus Poetul Tată
care şapte limbi ştia.
Şi ruseşte – mai ceva.
– Dar opriţi o clipă zborul,
se prăvale compresorul!
– Măi tovarăş, ce ne faci...
N-ai încredere-n Cârmaci?
(1991 – după Adrian Păunescu: Coperţile negre)
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15.

Clopotul vremii
Azi, Clopotul Vremii cu patimă bate.
Aruncă-ţi în grabă o haină pe spate,
Sărută-ţi nevasta, copiii şi fraţii,
Amână pe mâine servici, meditaţii,
Şi vino în Piaţă. Pe nerăsuflate!
Se strâng dizidenţii. Se dau atestate.
(1991 – după Adrian Păunescu: Inedit)

40

Resădiri

16.

Toboşarul altor vremuri noi
Nimenea nu ştie, la Putere
care As din urnă va fi scos.
Tu vei fi – se cere, nu se cere –
Toboşarul veşnicului Jos!
Am deprins rostiri de noi cuvinte,
noi cântări de rugă şi îndemn.
Tu vei fi – se simte, nu se simte –
Toboşarul limbilor de lemn.
Mieii fragezi zburdă pe coline,
de altoi se umplu vechii meri.
Tu vei fi – e bine, nu e bine –
Toboşarul timpului de ieri.
E cuprins de flăcări Caucazul.
Intră Ursul în bârlog, rănit.
Tu vei fi – e cazul, nu e cazul –
Toboşarul de la răsărit.
Cocoţat pe false baricade,
împuşcând himere şi stafii,
Tu vei fi – se cade, nu se cade –
Toboşarul cauzei pustii.
Cu-ale lui alămuri, Domnul Goe
tot mai sparge bietele urechi.
Tu vei fi – e voie, nu e voie –
Toboşarul patimilor vechi.
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Lumea satelor de jos, sărace,
te-o privi pieziş de peste gard.
Tu vei fi – ne place, nu ne place –
Toboşarul nou, cu bodyguard.
La Balcon, cuprins de nostalgie
te vei reîntoarce uneori.
Tu ai fost – se ştie, nu se ştie –
Toboşarul alungat în zori.
Cântecele mele trecătoare
le vei auzi, copil pierdut,
azi, când năpădit de grea sudoare
bat cu foc în tobele de lut?
(1995 – după Mihai Beniuc: Toboşarul timpurilor
noi)
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17.

Mărul din livadă
Sunt mărul din livada fără gard.
La mine-n coajă răni mocnite ard.
Poţi să mă tai, sătene, fără teamă,
În judecată nimeni nu te cheamă.
Ba dimpotrivă, te-or cinsti expre,
că-s pom din osânditul Ceape
şi-mi ştiu sorocul: barda si prohodul...
În altă lume trecem astăzi podul,
Ia braţ cu legea neoliberală.
Cea veche-i la pământ, nu se mai scoală.
– Să-i putrezească numele, sămânţa!
A zis, de sete, Toader din Săpânţa.
(1992 – după Mihai Beniuc: Mărul de lîngă drum)
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18.

La Sala Omnia
lui Gheorghe Dumitraşcu

La Omnia e gol pe centru...
O parte-i contra, alta-i pentru.
Nu se mai dă de-a valma votul,
ca-n vremea lui... Să facem totul.
Într-un cămin o mamă-mparte
la doi copii un strop de lapte.
Se ceartă. Mama îi împacă.
Şi n-are inimă să tacă.
La cei din stânga ea le spune:
– Le faceţi sufletul tăciune!
La cei din dreapta ea le zice:
– Cu soarta lor jucaţi arşice!
Un bătrânel povara-şi duce,
precum lisus, cumplita cruce.
ÎI mângâie de azi pe mâine
nădejdea sfertului de pâine.
Un junghi în stânga îl apasă –
căci i-au luat pământ şi casă...
O rană grea în dreapta-i coace –
din nouăsuteşapte-ncoace...
Oftează moşul lung şi spune:
A fost blestem, n-a fost minune!
Mai zice moşul şi-apoi tace:
Drept în mormânt or să ne bage!
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La Sala Omnia, din centru,
o parte-i contra, alta-i pentru...
La cei din stânga li se zice:
– Cu diavolul sunteţi complice!
La cei din dreapta li se spune
– Halal, boieri, de-al vostru nume!
(1993 – după Maria Banuş: La masa verde)

45

Petru Brumă

19.

Da, eşti sărac
Da, eşti sărac... Şi totuşi gustă
din fericirea vieţii liberale.
E drept că nu-ţi ajunge de-o langustă,
dar de-un crevete tot mai ai parale.
Da, eşti sărac... Un Mickey-Mouse.
Şi totuşi, dintr-o leafă şi o chetă,
îţi cumpără, de nu un Levi's Strauss,
măcar un pantalon de salopetă.
Da, eşti sărac... Şi totuşi ţi s-a
făcut de zbor. Urmează deci cocorii.
E drept că nu ai aripi pentru Nisa,
dar poţi ajunge pân-la Hanul Morii.
Da, eşti sărac... Dar ai mândrie,
şi nu te laşi manipulat ca Muppets.
E drept că nu-ţi faci cuib la Primărie,
dar cu ceva pomene tot te capeţi.
Da, eşti sărac... Dar nu atâta
încât să-ţi vinzi în piaţă omenia.
E drept că n-ai ajuns să dai cu bâta,
dar nici pe flori nu-ţi calcă avuţia.
Da, eşti sărac... Dar nu-i o dramă.
Tu-ţi vezi de ale tale idealuri –
C-o fată şi c-un kil de vin de cramă
te-avânţi mereu pe înspumate valuri.
1995 – după Marcel Breslaşu: Da, eşti bătrîn...
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20.

Luceferii noştri
Se-arată dolarii, se-arată dolarii...
Ieşim la răscruce cu pâine şi vin,
aleasă primire – mai micii, mai marii
să facem înalţilor oaspeţi ce vin.
Ne cheamă dolarii, ne cheamă dolarii...
Spre ei ne-ndreptăm cu neveste şi ţânci.
Se dau la o parte din cale portarii,
căci gloata e gloată, nevoile-adânci.
Adună dolarii, adună dolarii...
– Dezbracă-i pe cei ce în pungă n-au cheag.
Prin sate şi târguri stăpâni sunt samsarii.
Luaţi pân-la piele! stă scris pe-al lor steag.
Se fură dolarii, se fură dolarii...
din Banu Mihalcea şi până la Leu.
În salturi de cobră atacă şmenarii
şi fug nevăzuţi de băieţii în bleu.
– Hai, scoate dolarii, hai scoate dolarii...
Îşi cânta refrenul direct, sau pe fir
puicuţele nopţii când vin marinarii,
ori trag în parcare şoferii de TIR.
Să vină dolarii. Să vină cu carul,
se-aude un cântec. Şi-o rugă-n zenit
se-nalţă. Să vină şi Eurostarul
Luceafărul UE De Ia Asfinţit!
(1997 – după Mihu Dragomir: Copilăria mea)
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21.

Vestigii şi ruine
Sunt amfore-n Oraşul de la Mare,
reamintind de vremuri tomitane...
Iar strălucirea epocii romane
mai dăinuie sub pietre funerare.
Tăcute macarale zac în dane.
Cândva, aici trăgeau din larg vapoare...
Grămezi de coji pălesc pe plajă-n soare,
ca semn că ieri s-au consumat banane.
Pe toate vă salut, apuse glorii...
Şi vouă, salutare, umbre triste!
Eu urc în Trenul Noilor Istorii,
spre lumi ce prind aievea să existe.
Şi care astăzi îşi aruncă sporii
în brazda defrişării decembriste.
(1996 – după Nicolae Tăutu: Inedit)
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22.

Să fiu iertat
lui Marinică Voicu

De te-am vorbit ca pe duşmani
şi-am scris de tine cu păcat,
gândind păgân la semnul unui alt stăpân...
Să fiu iertat!
De te-am trădat cu cel străin
La CIA, KGB, MOSSAD
călcând nedemn
un Jurământ rostit solemn...
Să fiu iertat!
De te-am vândut la cel bogat
pe un dolar, necugetat,
făcând argaţi din ai tăi fii, din ai mei fraţi...
Să fiu iertat!
Dar că am rupt pe înserat
din lan o traistă de ştiuleţi,
şi, copţi la foc, i-am dat la cei fără noroc...
Tu, Ţara mea, să nu mă ierţi!
(1998 – după Nicolae Tăutu: Jurământul)
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23.

Tinereţe reală
junilor mei, Alex şi Mircea

Tinereţea
mai este şi cea care
stă noaptea pân-la 3
în discoteci,
şi-a doua zi, hai-hui,
pe Strada Mare
aruncă-n vânt cu sâmburi
de dovleci.
Tinereţea
mai este şi cea care
nu calcă praguri de biblioteci...
Ea se şcoleşte prin contaminare,
şi-şi spune gândul
în limbajul deci.
Tinereţea
mai este şi cea care
pe toţi din neam i-o socoti zevzeci,
când n-or împărtăşi
a ei chemare
de a se face chelneră
la greci.
Ce fel de tinereţe-i asta?
Este
Reală ca şi floarea de cais,
ori ca o lespede de piatră
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peste
un trup la Revoluţie ucis...
Şi totuşi, ce e tinereţea?
Este
ce vrea să fie – timp trăit, ori vis
zburând printre
înceţoşate creste
deasupra unui limpede
abis.
(1998 – după Vladimir Maiakovski: Secretul
tinereţii)
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24.

Pe toate viaţa le orânduieşte
lui Vasile Cojocaru

Pe toate viaţa le orânduieşte...
De nu m-aş fi născut la vest de Prut,
poate-aş fi scris poeme în ruseşte
Cu cai împovăraţi, mânaţi de cnut.
Dar mi-a fost dat, de Sus, atâta doară –
Să mă îmbăt la masă cu Serghei,
şi să recit în crâşma de la gară
un vers cu sănii, cai şi clopoţei.
(1997 – după Serghei Esenin: Tot ce scoate viaţa
la iveală)

52

Resădiri

25.

Vatră şi foc
lui Efim Tarlapan

Pe chipul pătimit al sfintei glii
neştearsă-i urma tălpilor muscale.
În lume, azi, sunt două Românii...
Şi lacrimi care curg pe Prut, la vale.
Voit-au în viclene colivii
să-nchidă zborul dorului de mamă.
În lume, azi, sunt două Românii...
Şi clopotele Putnei ce le cheamă.
Sub cer carpatic, neguri cenuşii
îmbracă plaiul blândelor mioare.
În lume, azi, sunt două Românii...
Şi multe răni pe harta ce ne doare.
Din ape-ntunecate şi sălcii
au răsărit hotare reci, de piatră.
În lume, azi, sunt două Românii...
Şi amândouă ne sunt foc şi vatră!
(1994 – după Victor Tulbure: Vatra fericirii)
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26.

Anotimpurile Luncaviţei
Sar mieii albi pe câmpul de susai,
Şi fetele se strâng la Fântâniţă
Să-şi pună floare roşie-n cosiţă,
Ofrandă a bujorilor de mai.
Albinele-n alai, de la ştiubei
Şi-ncep prin lan fecunda promenadă.
Pe Gâlma urcă-a satului cireadă
Amuşinând miresmele de tei.
Departe, spre Ţiganca, fagii goi
Se tânguie de frunza alungată.
Aproape-n marne, balta desecată
Îşi cheamă crapii falnici înapoi.
Se-aprind în noapte candele pe cer,
Moşoii sună cloapete pe vale,
Şi măşti se prind în dansuri ancestrale,
Şi vin colindătorii... Lerui Ler!
2008
PS Textul a fost pus pe muzică de învăţătorul Nicolae
Butan devenind piesă de referinţă în repertoriul
melodic al primarului Ştefan Ilie
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27.

Cântec de bunăstare
Strălucesc vitrinele,
geamu-i ca paharul.
La tejghele, fetele
ţin sub ochi cântarul.
Tipi cu ghete cafenii
şi melon de fetru,
iau batog de cegă şi
icre de nisetru.
Doamne de la Bonafer
Se salută – Hello!
Tu ce cumperi? Eu prefer
Gama Raffaello.
Totu-n ţară e O.K.
Piaţa este plină...
– Ah, de ce n-am şapte lei,
să te-nghit, măslină!
(1996 – după Şt.O. Iosif: Cîntec de
primăvară)
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28.

Şi cu cât mă poartă trenul
Şi cu cât mă poartă trenul
Peste câmpul ciopârţit,
Văd pe peticele negre
Pluguri vechi, din lemn cioplit.
Iar alăturea, pe brazdă
Câte-un bou, recuperat
De la fosta Colectivă
Ce cu fast s-a lichidat.
Se-ntindeau cât vezi cu ochii
Mari tarlale pe aici.
Azi se-nghesuie parcele
Între haturi de urzici.
Dintr-un ghium de aluminiu
Tras pe rânduri c-un căruţ,
Se distribuie la plante
Apă scoasă de la puţ.
Ici-o cană, colo-alta
Pentru sufletul uscat
Al ogorului, pe vremuri
De la pompă adăpat.
Totul pare-o licărire
Pe un câmp aproape mort.
– Salutare, vouă, firme
Cu produse de import!
(2012 – după Vasile Militaru: Car frumos cu patru boi)
56

Resădiri

29.

Pe marea verde
Pe marea verde
Unde se pierde
Tot ce se vede
La orizont,
Plutea-ntr-o vreme
Cârd de trireme –
Glorii supreme
Pe mapamond.
Unde-s jurnalele,
Unde-s semnalele,
Unde-s semnalele ce ne-au transmis?
S-au dus jurnalele,
S-au dus semnalele
S-au dus semnalele precum un vis.
În port şi-n radă,
Să nu se vadă,
Să nu se vadă urmă de vas,
De la Registru
Domnul Ministru,
Domnul Ministru de tot le-a ras.
Unde-s Navroamele,
Unde-s vapoarele,
Unde-s vapoarele cu marfă-n vrac?
Unde-s Navroamele,
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Unde-s vapoarele,
Unde-s pistoalele să le descarc!?
S-au dus Navroamele,
S-au dus vapoarele,
S-au stins ca soarele
În norii groşi.
Unde-s Navroamele,
Unde-s vapoarele?
În buzunarele
A’ câţiva boşi.
(2012 – după Valeriu Sterian: Amintire cu haiduci)
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30.

UE, aventură nouă
UE, aventură nouă,
Tu mi-ai frânt dorinţa-n două.
Las-o frântă, nu mi-o drege
Ca să am de unde-alege.
Că-s de azi comunitar,
Şi prin lume vreau hoinar
Peste tot să crăilesc,
Mândrele să le iubesc.
Pe moşie la Mărcuţa
Să mă culc cu Ţărăncuţa.
Apoi, dincolo de Tisa
Să fac dragoste cu Lisa.
Când voi voiaja pe Sena
Să am tire cu Madlena.
Când voi reveni din Flandra
Să am vorbe cu Casandra.
Cât oi fi pe Dâmboviţa
Să trăiesc cu Romaniţa.
Iar pe Tibru de m-oi duce
Cu nepoata lui Il Duce
Să petrec, să chefuiesc
În stil liber, românesc.
UE, aventură nouă,
EU le vreau pe amândouă:
Şi pe Ana de pe Plai
Şi pe Fraulain Lorelai.
(2012 – după: Bade, pălărie nouă)
59

Petru Brumă

60

Resădiri

Arii mioritice, duete parabolice

Mioriţă laie,
laie bucălaie,
rasă de ţigaie
creaţă şi bălaie,
de la Vâlvătaie
te-ai schimbat ca oaie.
De când cu sloganul
Anul şi cârlanul,
ţi-ai trădat ciobanul.
Te-ai dat cu duşmanul,
cu americanul
şi cu Talismanul!
PeB – Mioritica balada
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31.

Balada păstorului amărât
Sărăcan sărac de mine,
cum o dau nu iese bine.
În ogradă n-are cine
sufletul să mi-l aline.
La băciţele vecine
să trec gardul, mi-e ruşine
că n-am capital în vine,
nici depus la bănci străine.
Am avut ocoluri pline
de mioare carpatine
şi cornute grăsuline
behăind pe serpentine.
Urcam turmele-n obcine,
le păşteam printre coline.
Le-adăpam ca pe regine
la izvoare cristaline.
Le moşeam cum se cuvine.
Duceam mieii la Udine.
Le tundeam ca manechine.
Vindeam lâna pe sterline.
Le mulgeam în seri senine.
Dădeam brânza pe măsline,
urda pe ţigări virgine,
jintiţa pe tescovine...
Astăzi vremile-s haine.
Din tot ţarcul de ovine,
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de ovine şi caprine –
jucăuşe, cocoline
mai am două orfeline
costelive, jubeline.
Floarea stânelor alpine
pradă-au fost pentru jivine.
De-am ajuns un fitecine.
Beau doar ceai, mănânc grisine
şi mă culc prin mărăcine
învelit cu parasine.
Laptele cu vitamine
vine-n pungi din Filipine.
Stofa pentru pături fine –
în cupoane, din Malvine,
pe dolari... Iar mie-mi vine
s-o iau razna peste şine.
Să mă sui pe-o iapă sură
şi s-o tai pe scurtătură
într-o altă bătătură,
unde totu-i pe măsură:
Cu impozite pe şură,
teveauri pe cultură,
biruri pe afumătură,
accizări pe băutură.
Cu chitanţă şi factură
pe plimbările-n natură...
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Iar săracii dau... şi-ndură.
Şi miniştrii dau... din gură
invocând Sfânta Scriptură –
Că nu-s bani de arătură
şi nici de semănătură.
La aşa reformă dură
cu un-doi-uri la figură,
şi noi găuri la centură
stau şi eu la cotitură,
poate dau vreo lovitură.
Nu mă iau cu cine fură,
nici cu cei care înjură
şi în loc să intre-n tură
uneltesc lângă bordură
cum s-arunce cu griblură
în maşina de Chestură...
Eu cânt altă partitură:
O să merg la Prefectură,
poate cineva se-ndură
să mă bage-n vreo structură
ca agent de legătură
între cei care-n postură
de nouă nomenclatură,
se ating pe bătătură,
tăind cu dezinvoltură
frunze moarte de ghinţură.
2004
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32.

Balada sacrificiului avicol
– Cuibuşor cu pene rare,
biet Complex de Ouătoare,
reformat la Reformare
într-un cimitir de gheare...
Spune, fie-mi cu iertare,
când te-ai prăpădit tu, oare?
– Ia, în luna februare,
pe o vreme de ninsoare
luai drumul spre pierzare.
– Cin-ţi-a pus de petrecare?
– Au venit în graba mare
fepesişti cu delegare
şi m-au pus între zăvoare
fără milă şi-ndurare.
– Dar de ce, măi frăţioare?
– Le-au băgat sula-n spinare
nişte domni din depărtare,
doctoranzi în Lichidare.
– Cum te-au frânt, că erai tare?
– Simplu, prin înfometare.
– Ai murit cu lumânare?
– Doar vreo două becuri chioare,
pe un stâlp de la intrare
mi-au ţinut de lumânare.
– La prohod cin-ţi-a cântat?
– Un godac mi-a guiţat,
ca şi mine-nfometat...
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– De spălat cin-te-a spălat?
– Unu-n cizme încălţat
cu furtunul a intrat,
la hidrant s-a racordat,
de pe jos a curăţat
oasele ce-am semănat.
– De-ngropat, cin-te-a-ngropat?
– Au adus un agregat,
groapă-adâncă au săpat
şi de sus m-au aruncat.
Cu pământ m-au astupat.
Să nu se mai ştie-n sat
de Gostat şi Combinat.
– Şi cine te-a regretat?
– Omul simplu m-a căinat,
care mai găsea la Stat
câte-un pui decongelat.
– Ai ceva de-adăugat
la fapta ce s-a-ntâmplat?
– Spune-le neapărat
celor ce m-au lichidat
că-s creştin. Cât mi-a fost dat
de-ndurat, am îndurat...
Însă, vai, mare păcat
au făcut că m-au lăsat
să mă sting nemângâiat,
fără pic de concentrat.
2004
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33.

Rapsodia marii coaliţii
După-atâta Kent şi Cola –
asta e tranziţia,
lumea şi-a pierdut busola,
liniştea, condiţia.
Însuşi vestitorul Lambă
a transmis că-i vraişte,
şi se dau de tot în stambă
oile pe pajişte.
Cimbrişor şi rostopască,
nici în ruptul capului,
cică nu mai vor să pască
în Poiana Ţapului.
Şi au hotărât, ca până
la Lăsata Secului,
să se mute-n altă stână –
pe Plaiul Berbecului.
Crai vestit, bătrânul Stolnic
le-a împuns pe lidere:
– Vă luaţi după-un nevolnic.
Asta-i sinucidere.
S-a cerut urgent la Centru
ajutorul Naşului:
aracet şi norme pentru
închegarea Caşului.
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Vigilenţi, la metereze,
paznicii Ocolului
au pus câini să salvgardeze
pielea Protocolului.
În zadar, căci pe alee
s-a-nteţit zâzania –
Turma vrea în altă Cheie
să-şi cânte pierzania.
Numai cei ţinuţi de mână
merg în urma AC-ului,
adunând de prin ţărână
Poamele coPac-ului.
Baciul june, liberalul,
ridicându-si rochia,
a încălecat pe calul
alb ca Baba Dochia,
Şi s-a dus cu a lui ceată,
şi cu toate sumele,
pe o listă separată,
să-şi înscrie numele.
Un ogar, privind la Lună
tobă de ambiţie,
coace una şi mai bună –
Marea Coaliţie.
(1996 – după George Topârceanu: Rapsodii de
Primăvară)
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34.

Rapsodia moţiunii de cenzură
la căderea guvernului Dăncilă

Moţiunea a trecut –
Stâna veche-i vraişte,
Turma de şeptel cornut
A scăpat pe pajişte.
Viorica e Kaput!
O jelesc ovinele.
Dans săsesc a început,
Cântă mandolinele.
Ludovic, berbecul star,
E pe plai cu fanele.
Mulge laptele-n şiştar –
Au fătat ţurcanele.
Victoraş, cârlan coţcar,
A pornit elicele
Ca să zboare unde iar
S-o pârli şoricele.
Ţapul logodit, Călin,
Inimă zburdalnică,
Vine călărind în plin
Pe o iapă falnică.
Fred şi Barna, de festin
Să-şi agaţe numele,
Cu Salvarea, din senin
Au căzut ca brumele.
Kelemen, din cimitir,
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Victimă-a abuzului,
A intrat şi el pe fir
De la Valea Uzului.
Capre pe tăpşan se-nşir –
Sunt minorităţile,
Behăind că le-au pus bir –
Autorităţile.
Băse, rătăcit în drum,
Pe Tomacul Neamului
L-a trimis să dea un bum
La-mpărţeala hramului.
.......................................
Ciuma roşie e scrum,
Pulbere, particule.
Febră galbenă de-acum
Vom avea, vericule!?
2019
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35.

Parveniţii par veniţi
Leul, rege fu ales cu fast
Peste-a animalelor grădină,
Iar alături, nefiind un cast
Îşi şi trase o leopardină.
Asistaţi de prea supuşi curteni
S-au pornit la treburi cu ardoare –
El în cizme prin Mărăcineni,
Ea-n papuci de casă prin dosare.
O pereche fără de cusur.
Ziua briefing, baie de mulţime...
Seara, sub al bolţii abajur
Tainice plimbări în Cotrocime.
Şi, cu trepăduşi să nu dea piept –
Din tufişuri apăreau jivine,
S-au gândit că doar un stat de drept
Neatinşi ca zeii îi va ţine.
Cerberi într-un de temut tandem
A ales Augusta Maiestate
Dintre câinii Dingo. Să vedem
De-o mai mârâi vreo vietate.
Un mascul cu ochii peste tot
Şi urechile ciulite bine,
Şi-o femelă cu implant în bot
Gata să înhaţe pe oricine.
Nici de leolinele dudui
Nu uită, făcându-le mirese,
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Că îşi petrecuse ani destui
Sub tutela Mamei Leonese.
Primul cuplu cu un Jaguar
Se formă. Un-doi să-i frăgezească
Pe acei ce taxă de notar
Nu ar fi prea dornici să plătească.
Celălalt, logodnă la Bruxelles
A făcut. Ingenua felină
De la Jder, pe deget un inel
Acceptând. Şi-un Jeep pe motorină.
Morala
Din tot ce-am relatat convinşi să fiţi
Că parveniţii topuri pot să bată
La parvenire dacă-s par veniţi –
Adică dacă-o fac în doi de-odată.
2014
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36.

Lira şi Vuvuzeaua
Sătul să pască doar pe ici, pe colo,
Călcând spăşit izlazul catalan,
Un tăuraş, aşa cam de vre-un an
S-a prezentat la Poarta lui Apollo.
– Aș vrea să joc în Liga lui Manolo
A implorat cu glas mieros, umil,
Nu te uita la fața-mi de copil
Pupa-ți-aș nimbul, Luminat Apollo!
– N-ai ce căta, vițelule, acolo
Atâta timp cât în arenă-s scoși,
Doar tauri din Pamplona, furioși
Să-nfrunte leoparzii Colo-Colo.
– Măcar să intru-n Corul lui Manolo
Tu lasă-mă. Ai ierbii corifei
Am să-i slăvesc mai tare ca pe zei,
Pupați-aș talpa, PreaÎnalt Apollo!
– Cu vocea ta-n formare și tremolo
Tu vrei să fii primit în grup? Pardon!
Toți cei ce cântă-o fac la unison
Şi-n armonie. Nici un muget solo.
Dar nici să bat în Toba lui Manolo
Nu-s bun? În ritm de bum! bum! bum! expré
Tribuna să se rupă de – Olé!
Pupaţi-aș mâna, MultSlăvit Apollo!
– Nici chiar. Dar cum de vraja lui El Golo
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Te văd cuprins, poftim o vuvuzea
Şi folosește-te cât vrei de ea –
Pe Messi adulându-l. Şi pe-Apollo.
Morala e că-n Lumea Literară:
De n-ai acces la Lira lui Manolo,
Fă plecăciuni. Şi poate-a treia oară
O surlă –, o trâmbiţă, ceva acolo
Ţi-o da Patronul Artelor Apollo
Să sufli cocoţat pe gard, afară.
2019
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37.

Maimuţa şi Cimpanzeul
Maimuţa, cu-ndrăzneală fără-obedienţă
La Cimpanzeul Mahăr ceru audienţă.
Ţinea să-i spună-n faţă, direct, că prea avid e
De faimă şi putere printre antropoide.
Şi mai voia persoana să afle cum se face
Că-n jungla păstorită, nătânge dobitoace
Având capacitatea luată pe banane,
Sau dată de pomană, îşi trag averi babane.
Iar breasla care-n cinste l-a învăţat anume
Să-şi fac-un rost în lume, ajuns-a... Vai de lume!
– O seamă de poveţe ţi-am dat, Mărite Escu,
Chiar eu. Şi multe pilde – Grigore Alexandrescu
Prin fabulele sale: Dulăul şi Căţelul,
Ori Vulpea Liberală, ori Boul şi Viţelul...
Iar tu, la toate aste învăţături, se pare,
Nu ţii. Supuşii însă se-ntreabă: – De ce oare?
– De aia, Cimpanzeul îi replică, – fiindcă,
Regret beaucoup, dar şcoala e doar o caterincă.
Tot ce contează-n viaţă, e astăzi învârteala
De-aţi rotunji venitul şi pântecul şi fala.
Nu aşteptaţi morala,
că nu-i nicio morală,
în tot ce fac suspuşii –
Cei lepădaţi de Şcoală!
2009
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38.

Mâna Stângă şi Mâna Dreaptă

Mâna Stânga, Mâna Dreaptă
S-au pornit, nevoie mare
Să arate fiecare
Că-i mai brează şi mai aptă.
Zice ţanţoşă amica Dreaptă spre amica Stângă:
– Eşti molâie şi nătângă, nu prea poţi să faci nimica!
Pe când eu, Mâna cea Dreaptă am abilităţi intacte:
Trag de sfori, semnez contracte, că-s potentă şi deşteaptă.
Mă înfiinţez îndată la patroni pentru prinsoare,
Iar la cei de pe ogoare mă ofer să fiu pupată.
Nu mai spun că sunt cea care de la umăr ridicată,
Spre mulţimea adunată dau bineţe: – Salutare!
– Oi fi tu aşa forţoasă, îi răspunde Mâna Stângă.
Doar că eu pornesc de lângă inimă. Şi-s omenoasă.
Cu arătătorul, obştii dai într-una indicaţii,
Ca la negri pe plantaţii să te slugărească proştii.
Tu, rivala vieţii mele, la ureche-ţi ţii mobilul...
Eu la piept îmi strâng copilul să-l feresc de cele rele.
Tatuaje-ţi faci. Cu astă chestie te dai vedetă...
Eu, la deget verighetă port. S-arăt că sunt şi castă.
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Vorbe multe, cu lopata cele două oponente
Şi-aruncau. Când, realmente, auzit-au: – Mucles, gata!
Ce-i această păruială, între voi? Vedeţi ce faceţi
Şi cădeţi la învoială – că doar dintr-un trup vă trageţi.
Şi-n politică se-ntâmplă.
o atare Intifadă –
Ţara când devine pradă,
Stânga, Dreapta-şi dau la tâmplă!
2006
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39.

Romaniţa şi Laleaua

Pe pajiştea de galben inundată, sub cerul bleu,
cu irizări de mai şi stele albe aşezate roată,
ca semn al Uniunii, un alai de tufănele-n talere-adunate
şi maci şi garofiţe şi bujori, prin voalul purpurei înmiresmate
îşi varsă simfonia de culori.
Atâta doar, crestatele Lalele, lipsindu-le-al convieţuirii har,
De freamătul acestor floricele se ţin departe,
bombănind amar:
– A împânzit ingrata Romaniţă cu neamul său plebeu,
întregul plai.
În timp ce noi, domniţele de viţă ne împlinim
cât smocul de susai.
Şi nu-i decât o simpla erbacee, la preţul unui fir de Muşeţel...
Sămânţa ei, de vânturi alizee adus-a fost
pe câmpul sterp şi chel.
De-aceea noi, care de ani o mie 'Ncolţim aici şi înverzim legal,
Am hotărât: Din galbena câmpie Vom face
un ţinut în verde pal!
– Laleaua asta, iată, chiar se crede Buricul florilor
de pe pământ –
Din Ţara Roşiorilor de Vede Şi până-n cea a Morilor de Vânt!
Mai zis-a Romaniţa cu dreptate:
– Că tot se dă bogată în polen,
e liberă pistiluri noi să cate prin pâlcuri cultivate în Eden!
2006
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40.

Astrul şi Meteoritul
Un bolovan rătăcitor prin spaţiu,
Biet vagabond pe cerul de cristal,
La Astrul bolţii noastre, fără saţiu
Căta inert, nevolnic, abisal.
Umblând pe drum de pulbere stelară,
Corp rece, strop din huma fără chip,
Împrăştia şi el – fertil să pară,
În cale doar ţărână şi nisip.
– Nimic nu-i mai nedrept ca preamărirea
Făcută ţie, foc mistuitor,
Atâta timp cât toată strălucirea
Ţi-o pierzi în nebuloasa unui nor.
Nu-mi da nici un fior a ta lumină
Venită să m-aprindă, din neant...
De vrei să ştii, un laser de duzină
Cu raza lui e mult mai performant.
– Ştii ce, Meteorit desprins din coasta
Genunii, zise Astrul de pe cer,
Mă lasă-aşa cum sunt pe bolta asta –
Învăluit în giulgiu de mister.
Nu poţi să mă atingi cu-a ta micime.
Tu n-ai acces la sferele de sus...
Abia o gaură de-ntunecime
Pe Terra poţi să faci. Precum Tungus.
Problema-i să nu ne trezim prea des cu
asemenea pietroaie-n cap căzând.
Iar dac-o fi, la Steaua – Eminescu
ne-om căuta Salvarea. Ca oricând.
2006
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Cupluri rondelistice

Stau la gura sobei trist.
Nici dobânzi, nici dividende,
Nici lichidităţi curente...
Doar un pui de colecist.
Terapii de şoc demente
M-au lăsat ca la dentist.
Între două tratamente
Stau la gura sobei trist.
– Scrii rondeluri excelente,
Mă flatează-un analist.
– Mulţumesc de complimente,
Îi răspund, şi egoist.
Stau la gura sobei trist.
PeB – Rondel bazar
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41.

Rondelul democraţilor incurabili
Incurabili democraţi
Pe la Curţi Imperiale
Opera de trei parale
O tot cântă cu nesaţ.
Şi chemaţi, şi nechemaţi,
Într-un cor de voci egale,
Incurabili democraţi
Glăsuiesc Măriei Sale:
– Sus, în piscuri de Carpaţi,
Şi pe Bărăgan la vale
Capre negre, cai vărgaţi
Tot mai umblă cu zăbale.
Incurabili democraţi...
1994
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41’.

Rondelul cavalerilor
Cavalerul de Albastru
Despre cel de Rom-banan:
– Domnilor, e-un gogoman.
Duce ţara la dezastru!
Cu o mină de sihastru,
Oponentul: – Un golan
Este domnul de Albastru.
S-a vândut pe-un gologan!
Sclipitoare ca un astru,
Aste vorbe nu-s în van.
Dintr-un vas de alabastru
Le zâmbeşte un ciolan
Mare, gras, banan, albastru.
1994
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42.

Rondelul parului din gard
A fost furat din gard un par.
L-a smuls ca pe-o măsea. Dar cine?
– O lume rea, fără ruşine,
Şi-a zis bătrânul gospodar.
Ca să-l găsească pe tâlhar
S-a pus la pândă şi... în fine,
Când s-a mişcat din gard un par
A întrebat: – Ce faci, vecine?
– Nu te răsti aşa la mine!
Sunt democrat comunitar,
Iar tu – un extremist barbar...
Am să te pedepsesc, vezi bine!
Şi s-a mai rupt din gard un par.
1994
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42’.

Rondelul cuvântului care zideşte gropi
Jos! şi Jos! şi iarăşi Jos!
Fraţilor, Puterea minte
Mai ceva ca înainte.
Şi ne-a pus pielea pe os.
Totul e întors pe dos...
Dar mai sunt îndemnuri sfinte.
Jos şi Jos! şi iarăşi Jos!
Iată, marile cuvinte.
Întru jertfa lui Hristos
Vom păstra mereu, părinte,
Crezul tainic, luminos
Ca pe-o patimă fierbinte.
Jos! şi Jos! şi iarăşi Jos!
1994
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43.

Rondelul cuţitului cu plăsele de os
Cuţit cu plăsele de os, argintate,
Şi lamă din rece oţel lucitor,
Tu nu tai în palmă cu gânduri curate
Bucata de slană, ca vechiul cosor,
Iar pita n-o-mparţi între frate şi frate,
În arşiţa verii pe-ntinsul ogor.
Şi nici la flămândul străin trecător...
Cuţit cu plăsele de os, argintate!
Din tortul Puterii recent instalate,
Mai marii, plimbându-ţi tăişul cum vor
Îşi trag porţii grase. Şi grele păcate
Mai faci împlinindu-le poftele lor...
Cuţit cu plăsele de os, argintate!
1997
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43’.

Rondelul algoritmului
– Zece-mie, şapte-ţie,
Unu-lui – că i-am mai dat
Doi subsecretari de stat,
Trei prefecţi şi-o lăptărie.
– Ce urmează la mezat?
– Sfinţii de pe panoplie:
Ioil, Pafnutie, Ignat...
Zece-mie, şapte-ţie.
Totul e adjudecat.
Chiar şi-n noua puşcărie,
Locurile ce-or să fie
Intră-n algoritmul dat:
Zece-mie, şapte-ţie.
1997
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44.

Rondelul guvernării dialectice I
Negarea negaţiei

Zicea guvernul precedent:
– Aţi stat la coadă la mezel,
Şi seara n-aţi avut curent.
C-aşa vă hărăzise El!
Cel nou observă competent:
– Precum sobolii, prin tunel
Orbecăiţi. Curat mişel
A fost guvernul precedent!
Iar mâine, altul mai potent
Ne va înduioşa la fel:
– N-aveţi de Paşte ou şi miel?
De vină este, evident
Doar el, guvernul precedent!
1997
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44’.

Rondelul guvernării dialectice II
Unitatea şi lupta contrariilor

– Rămâne cum ne-am înţeles:
Mai alocăm la fiecare
Un rest de 50 de hectare –
Şi la colină şi la şes.
– E sfidător! E chiar trădare!
Precis aveţi vreun interes
Pledând de-a surda, sus şi tare...
Dăm 10, cum ne-am înţeles!
Dar a venit un Thomsen, care
I-a mediat – N-aveţi de-ales!
Iar ei au spus cu toţii: Yes!
Şi au plecat în Piaţa Mare.
Şi s-au pupat, bine-nţeles...
1997
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45.

Rondelul puiului de cuc
Din universul lui de albumină,
Golaş la trup, rahitic şi năuc,
A fost adus pe lume-un pui de cuc
Şi botezat în datina creştină.
Primind la cuib căldură şi lumină,
A prins puteri perfidul pui de cuc...
Şi, împlinindu-şi misia haină,
Pe fraţii vitregi i-a zburat din nuc.
Azi, viaţa de partid la noi e plină
De-acelaşi straniu şi malefic truc –
La orice pas găseşti un politruc
Ţinut la sân, dispus să te susţină
După reţeta puiului de cuc.
1996
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45’.

Rondelul calului alb
Tinerii liberali

Calul alb, ca o nălucă
Bate câmpul nechezând.
El pe tine, dintr-un gând
La Paris o să te ducă.
Numai cozonaci cu nucă,
Vin şi dame, în curând
Calul alb ca o nălucă
O să-ţi dea, copil flămând.
Azi, când preţul te usucă
Şi mai stai în frig, la rând,
Haide, coada i-o apucă!
Nu te teme, că e blând
Calul alb ca o nălucă.
1996
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46.

Rondelul plugului de lemn
– Salut, bătrâne plug de lemn,
Întors din vremi medievale
Să-nnobilezi cu-al brazdei semn
Părăginitele tarlale!
Slăbit de ani, adus de şale,
Îţi porţi povara vârstei demn.
– Salut, bătrâne plug de lemn,
Oriunde-ai fi – pe deal, pe vale!
Ca nimbul de lumină moale
Al candelei cu untdelemn,
Puţinul licăririi tale
Îmi ninge creştetul solemn...
– Salut, bătrâne plug de lemn!
1997
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46’.

Rondelul cailor incompatibili
– Vă-ntreb: mai ţineţi minte, oare,
Acei incompatibili cai?
Muşcau din câmpul de susai,
Şi îl scăldau cu-a lor sudoare.
Dar într-o zi, din foc şi fiare
Alţi cai s-au întrupat şi... vai!
Acei incompatibili cai
Mânaţi au fost spre abatoare.
Eşti iar în top, mecanizare.
Cai noi: ESPERO şi HYUNDAI
Copita şi-o înfig pe plai,
Când ale gliei vechi tractoare
Sunt alţi incompatibili cai.
1997
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47.

Rondelul văii Cara-Su
Trec pe valea Cara-Su
Prin nisipării aride...
Nici fosfaţi, nici ierbicide,
Şi nici Nuclear Candu
În grădini semiramide
Locul nu-l mai schimbă. Nu!
Trec pe valea Cara-Su
Udătorii cu marmide.
Ieri – împărăţii lichide,
Motopompe, ţevi...
Acú – feţe noi, de acaju
Cu tingiri şi alte blide
Trec pe valea Cara-Su.
1997
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47’.

Rondelul lebedei vieneze
Graţioasă ca o zână
Trece lebăda pe iaz...
– Teteo, ho avem în mână,
Şi ne scoate din necaz,
Că mâncăm de-o săptămână
Numai ştevie şi praz!
Sub o zodie păgână
Trece lebăda pe iaz...
– Danke, naţie română!
Rromii tăi sunt liberi azi,
Şi fac nuntă pe islaz...
– Haoleu, da-i cam bătrână
Gâsca ce trecea pe iaz!
1994
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48.

Rondelul fetei care pleacă la Stanbul
Pentru-o liră şi o ţoală
Pleacă Maricica noastră –
O corabie albastră
Pe o mare grea, de smoală.
Din muşcată la fereastră,
În muşcata nopţii, goală
S-o preface mândra noastră
Pentru-o liră şi o ţoală.
– Stai acasă, fată proastă,
Plozi bălai să creşti în poală,
Şi să simţi reforma-n coastă...
N-ai tu fler, şi n-ai nici şcoală
Pentru-o liră şi o ţoală!
1997
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48’.

Rondelul întoarcerii din lume
– Ai scris că vii acasă, mamă...
De două luni ai scris că vii.
Vă-aştept pe toţi, de bună seamă,
Dar mai cu seamă pe copii.
Nu ştiu, de treburi, cum mă cheamă.
Şi-mi plouă iar prin bagdadii,
Şi strugurii se strică-n vii...
Ai scris că vii acasă, mamă...
Mi-e tare ciudă, şi mi-e teamă
Că staţi prin lume lefegii...
Pe-aici se mai găsesc, să ştii –
Un fruct, un lapte, o pastramă...
Ai scris că vii acasă, mamă...
1996
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49.

Rondelul unchiului Trianon
lui Valentin Ciorbea

În şezlongul din balcon,
Cu privirea-n depărtare
Stă cuprins de-ngândurare
Unchiul nostru Trianon.
I se-aşterne la picioare
Strada Tomási Aron.
– Fostă... Ştefan Domn cel Mare,
Zice unchiul Trianon.
Suflă dinspre Balaton
Vânt de federalizare.
ÎI cam strânge la spinare,
Şi se-ntoarce în salon
Unchiul nostru Trianon.
1997

102

Resădiri

49’.

Rondelul tratatului de vecinătate
lui Ion Bitoleanu

– Spune şi mata, vecine,
Nu-i păcat de Dumnezeu
Să ne ciondănim mereu
Pentru nişte Bucovine?
Vremurile sunt haine...
Iată care-i planul meu:
Te voi îngriji la greu,
Mă vei îngropa, vecine!
Ţine Herţa, ia şi-un leu
Recompensă de la mine.
Că aşa-i frumos şi bine –
Mai ceri tu, îţi mai dau eu...
Vrei şi-o insulă, vecine?
1997
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50.

Rondelul rozelor ce dor
E vremea rozelor ce dor...
În mine dor și pe răzoare
Cândva se aplecau de floare,
Azi, veștedă-i petala lor.
Un vânt păgân, pustietor
Prin ramuri goale suflă tare
E vremea rozelor ce dor
De patimi și de ne-mpăcare.
Aştept un timp de Mărţişor,
Când seva urcă în vlăstare
Şi muguri albi sclipesc uşor...
– Voi mai simţi mireasma, oare
A rozelor ce astăzi dor?
(1997 – după Al. Macedonski: Rondelul rozelor)
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50’.

Rondelul rozelor de iarnă
Mai sunt încă roze-n grădini,
Ascunse de alba ninsoare;
Prin aer o rece suflare
Îşi poartă uscaţii ciulini.
În case, prieteni, vecini
La vorbă se-ntind, cu lentoare.
Mai sunt încă roze-n grădini,
Sub mantii de nea si uitare.
A' lor amorţite tulpini
Sunt visele noastre amare.
– Timp bun, nevândut la străini,
Adu-le-o fărâmă de soare!
Mai sunt încă roze-n grădini...
(1997 – după Al. Macedonski: Rondelul rozelor)
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Frãţia sonetelor
La-Început a fost Rondelul
Rozelor pentru şerbet.
Fără sare şi oţet –
Ca discursul lui Nea Nelu.
L-au mai aromat discret
Izma creaţă, păducelul,
Adunate din Tunelul
Lui Emil de la Brădet.
Cam la fel e şi modelul
Pus alături pe tapet.
S-a schimbat numai apelul:
– De n-ai pâine, nici pesmet,
Ia pe limbă zăhărelul
Cu tinctură de Sonet!
PeB – Sonet Show
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51.

Sonet pentru Estul buimac I
– Estule, născut din flori,
Cine eşti? De unde vii?
– Sunt băiat fugit în zori
De la Casa de copii.
– Şi de mama ta ce ştii?
– Ştiu de pe la trecători
C-a plecat la subţiori
Cu doi oameni în kaki.
Unul ar fi fost englez...
Dar a stat cu el puţin –
Nu-i plăcea, era obez.
Pe cel'lalt, mai acvilin,
Cu mustaţă de gruzin
L-a ţinut de amorez.
2000
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51’.

Sonet pentru Estul buimac II
– Estule, din flori fecior,
Spune, de la ce păcate
Şchiopătezi? Chiar binişor.
– De la... Universitate,
Unde-un glonţ rătăcitor
Mi-a servit pe săturate
Porţia de libertate,
Înfigându-se-n picior.
– Oare să fi fost dum-dum?
Îşi ziceau cu-nfrigurare,
Când mă ridicau din drum,
Fetele de la Salvare...
– Cine l-o fi tras? N-am cum
Să răspund la întrebare.
2000
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52.

Sonet pentru Sfârşitul lumii I
În Anul 2000 va fi la fel
Ca până-acum. Cât va mai fi. Un pic...
Suficient să tragi un loz în plic,
Şi să câştigi un loc de veci cu el.
De vei voi să te grăbeşti niţel,
Mai poţi închiria un cal şi-un dric
Să te conducă-n trap către Tunel...
Acolo unde Totul e Nimic.
Va fi şi timp, e drept că nu prea mult,
Să te întinzi pe spate în cavou,
Departe de al patimii tumult,
Şi să priveşti afară prin hublou
Deşertăciunea unui ev ocult.
Cu lacrimi de final la... Tucă show.
1999
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52’.

Sonet pentru Sfârşitul lumii II
În anul 2000 mă voi muta
La ţară să păzesc bostănării,
Şi să stropesc cu mătura prin vii.
Aşa cum vrea patroana, soacră-mea.
Voi aborda şi alte strategii.
De pildă, cu un ciot de bidinea
Muiată-n clorox, voi dezinfecta
Pereţii afectaţi de igrasii.
Din PFL şi pal melaminat
Voi ridica în mahala un bar,
Să stau si eu cu oamenii din sat
La un boero mic... Şi nici măcar
Să-mi pese de seismul programat,
Când s-o abate peste noi barbar.
1999
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53.

Sonet pentru Începutul lumii
În Anul 2000 nu vei găsi
O palmă de pământ necultivat.
Iar palmele bătrânilor din sat
Nu vor mai sângera prin bălării.
În prag de asfinţit, vor reveni
Acasă, de pe ţărmul depărtat
Cu sacii plini rătăcitorii fii,
Şi cu viţelul gata îngrăşat.
Bărbaţi ajunşi, flăcăi din noul val
Se vor spăla pe cap cu Palmolive,
La capul brazdei trase pe sub deal.
Şi nu va exista nici un motiv
Să lase plugul antic tras de cal,
Şi să se-nscrie iar în colectiv.
1999
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53’.

Sonet de Lume nouă
E Anul 2000. Convoaie suie
Pe salvatorul Munte Araraat.
Eu bat în grinda casei două cuie,
Speranţe noi să spânzur la uscat.
Căci Dumnezeu nu dă de unde nu e,
Iar dacă dă, e tot pentru bogat...
Dar iată vine trenul anunţat,
Trimis cu împărţeală de la UE.
– Slăvit să fie El, Comunitarul,
Grăiesc sărmanii Estului, pios,
Lăsând în susul drumului şi carul
Şi boii, ca s-o ia la fugă-n jos.
Îi văd în prispă. Au trecut hotarul
S-apuce câte-un kil de zahăr tos.
2000
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54.

Sonet cu Stupid people
Karaoke – Brucan

– Stupid popor român, eu sunt Mecena.
Îţi dau democraţie. Fără bani...
Dar de n-o-nghiţi vreo douăzeci de ani,
Rămâi cum eşti. Nu ţi se schimbă gena.
Patroni, arbitri, jucători şi fani
În lumea nouă umplu azi arena.
Tu însă, tot la CFR Paşcani
Te vrei în lot. Nu la Rapid Viena.
– N-aşa? conchide dom’ profesor Tache,
Cel de la Steagul Roşu transferat
La Clubul din Protopopescu Pache
Să-şi joace rolu-n care e versat:
– Sus Tudorache! Jos cu Tudorache!
Cum şade bine unui democrat.
2000
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54’.

Sonet cu bietul Prometeu
Karaoke – Păunescu

– Biet Prometeu! – mizeră meserie...
Asemenea acelui lampagiu
Chemat la ordin de-un primar zurliu,
Când îi fileaz-o lampă-n Primărie,
Cu Focul Sacru vii. Şi-ntr-un târziu,
Lăsând din mână ultima făclie
Te duci să iei un şnaps pe datorie –
Că-n pungă-ţi suflă vântul a pustiu.
Dar eu, azi mare Dregător de Stat,
Voi da o Ordonanţă de Urgenţă –
Ca tot ce-a fost cu pixul consemnat
În micul Catastif de Evidenţă
La rubrica Băut-Neachitat,
Să capete nou termen de scadenţă.
2001
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55.

Sonet cu Biblie şi Puşcă
Karaoke – Vadim

– Daţi-mi notesul şi peana
Să vă scriu cum vine treaba.
Că doar n-am făcut degeaba
Studii 'nalte la Wieana.
Nu-i mai credeţi pe-alde Csába
Care-şi flutură coroana
De la Topiliţa-n Ohaba,
Peste Ulpia Traiana.
Daţi-mi Biblia şi-o Puşcă
Să vă cânt, ca la tranzistor
Cu-al meu bun prieten Nistor:
(N-am colaborat cu Hruşcă)
Din Unirii pân-la Dristor
Trec românii în vipuşcă.
2002
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55’.

Sonet cu Scobitori tricolore
Karaoke – Funar

Am plantat cu mult suspin
Steag la Primărie-n bernă,
Pentru Limba cea eternă
Şi al ei prezent destin.
Azi, în urbea mea maternă,
Calul lui Matei Corvin
Roade lujeri de lucernă
Chimizaţi la Debreţin.
Învârtind a vremii horă
Printre oase şi arginţi,
Puşcaş – socru, Eva – noră
Parcă şi-au ieşit din minţi...
Împlânta-le-aş între dinţi
Scobitoarea tricoloră!
2002
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56.

Sonet cu Politice
Karaoke – Patapievici

Stăteam în fundul zăbrelitei cuşti,
Cu-al meu confrate, Erwin Schrödinger,
Când mi-a strigat şeriful temnicer:
– Hei, boy, ia-ţi catrafusele şi... uşti!
De-atunci sunt mare gaie prin eter,
Departe de bătaia unei puşti.
Şi-asist cum se încheagă efemer
Dintr-un ocean de alge şi moluşti
Un biet popor ce-şi zice sfânt şi brav.
De turci turcit, de vizigoţi vizat,
De ruşi la gardul estic ruşinat
Cu mădularul deşertat scârbav...
Produs primar: romano-daco-slav.
Citiţi Politice, neapărat!
2000
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56’

Sonet cu Invitaţie la mare
Karaoke – Gherman

– Te-aştept cu infinită nerăbdare,
Brav cetăţean de Euro-Feleac,
În Dobrogea Română – aici la mare,
Ca oaspete ce-mi eşti să-ţi fiu pe plac.
La tanga goală am să te dezbrac.
Şi-am să te ţin cu burta-n sus, la soare
Să ţi se coacă-n verdele dovleac
Seminţele de-autonomizare.
La masă nu te-oi pune dinadins,
Când de-ale gurii s-or găsi pe-acia.
Căci îţi respect statutul tău de ins
Sătul până la gât de România.
P.S. Să-ţi pui amice, pălăria
De paie, peste creştetul încins.
2000
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57.

Sonet cu Antipozi
Karaoke – Dinescu

Mai ştii cum te chemam atunci,
Prin grâul înroşit de maci,
Ţepos ca limba unei vaci?
– Hai vino, fă, să facem prunci!
Tu chiar veneai să te dezbraci,
Veşmântul moale să-l arunci,
Şi-n schimbul tainicei porunci
'Mi-umpleai paharul – Bea şi taci!
Ai vrea şi azi să reînnozi
Pe-o brazdă verde de trifoi,
Cosită-anume pentru noi,
Trecutul: – Hai să facem plozi!
Dar eu mă-ndrept spre Antipozi,
Pocnind din bici pe lângă boi.
2000
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Sonet cu Cor de ţaţe
Karaoke – Brumaru

Venea pe drum un boiernaş de tară,
Purtând prin colb de otteri o pereche,
Şi neastâmpărul de muscă streche
Ce simte-a vitei năduşeală-n nară.
Ardea de dor s-o gâdile-n ureche
C-o de insectă tremurândă gheară.
Şi ca un curtezan de modă veche
S-o-ntrebe dacă e, sau nu, fecioară.
De-o fi că da, să-i spună: – Eşti o proastă!
Rămâi, fetiţo, cu-ale tale raţe.
De-o fi că nu, s-o ia pe loc în braţe
Şi s-o arunce-n pat, lângă fereastră.
La gard, al mahalalei cor de ţaţe
Va intona: Ehei, pe vremea noastră...
2000
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58

Sonet cu Apel telefonic
89.89.897
Uită-te şi spune: – Ce face vecina
După ce se lasă în capot de noapte?
– Face duş, se-nchină, stinge-apoi lumina –
C-au trudit-o foarte slujba, piaţa, cina...
N-are chef de vorbe şi de alte fapte.
O credeai o... aia, profesoară-n şoapte
Şi-n oftări lascive, cu suspin Janina?
89.89.8910
– Sună-mă la Parti! Inima-mi palpită.
Nici nu ştiu cu mine ce se mai petrece –
Trupul de amoare-mi arde ca o plită...
Vino chiar acuma cu o fanta rece
Şi-o să-ţi dau răsplata cea mai Protivită.
1999
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Sonet cu Apel de urgenţă
– Amica mea de la Săcele,
Te-anunţ că-s bine. M-am cazat
La Camping în Mamaia Sat,
Sub cer marcat cu multe stele.
Mă scald în valul înspumat
Şi ronţăi pungi de floricele...
Să vii tu, neapărat
Că-i loc în cort şi pe saltele.
La Capul Midia, de ieri
Au acostat cu nave grele
Puşcaşi din flancul Dardanele –
Băieţi de NATO, parteneri.
Grăbeşte-te că au lovele.
Nu stau decât vreo două seri...
1999
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59.

Sonet cu Porţi deschise
doamnei Constanţa Călinescu

Azi deschiderea-i la modă.
N-avem garduri la ogradă...
Veneticii pot să vadă
Şi să ia fără metodă.
Încărcate ies din radă
Nave cu ciment şi sodă.
Se trag tunuri iar de Skodă,
Vechii corbi se strâng pe pradă.
În Wall Street-uri, comisarii
Noii Ordini Mondiale
Cu migală pun la cale
Preţul grâului din arii.
Numai doina cea de jale
N-o pot vămui mai marii.
1997
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Sonet cu Capital autohton
doamnei Aurelia Lăpuşan

E cu totul de bon ton
Vorba spusă de Brătianu:
– Crezi că neamţul, talianul
Te-or scălda în franci? Pardon!
Capital autohton!
A venit de sus sloganul.
Şi-a pornit poştalion
Ca să ia din ţară banul.
Mai cu tact, mai cu tupeu...
Chiar şi din Cutia Milei
Au scos perceptorii zilei
Amărâtul ultim leu.
Pentru cei ce strâng, nu-i greu
Să ia mobilă Elvilei.
1997
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60.

Sonet cu sălcii la Belona
familiei Gabi şi Cristina Tamaş

În Amurguri de agată,
Printre sălcii, la Belona,
Ţi-a prins inima Madona...
Anotimpuri de-altă dată!
Tu, un june de Verona,
I-ai cerut iubirea toată.
Ea a plâns ca Desdemona
În batista parfumată.
De atunci, în nopţi de vrajă,
Îi citeşti pe pernă şpaltul
La Străinul de pe plajă
La Baudelaire, apoi la altul...
Dulce e a Evei mreajă
Şi te frige ca asfaltul!
1995
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Sonet cu Varvarieni
familiei Theo şi Lina Codreanu

La Curtea noilor Codreni
Din Târgul vechilor Trăsniţi,
S-au strâns drumeţi sărac lipiţi,
Poeţi şi politicieni.
Din patru zări au fost primiţi
Acei venétici pământeni,
Cu gând curat şi biscuiţi
Pe farfurii de Cucuteni.
Apoi, în căni cu cerbi şi reni,
Umplute parcă de la Tec
Să-i ostoiască pe meseni,
A fost adus lichidul sec.
– Poftiţi şi voi, varvarieni,
La busuioacă de crospec.
1999
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Schaltiniene în tandem

Vară cu rusalii, iele...
Calde nopţi de sânziene.
Dimineţi cu brumărele –
Toamnă de schaltiniene.
PeB – Despre anotimpul lucrurilor
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61.

Schaltiniena brumărelelor
Toamna brumărelelor
În grădina Cucului –
Scuturatul nucului,
Strângerea surcelelor,
Scoaterea umbrelelor,
Funigeii rugului,
Cântul cucuvelelor –
Zodia buclucului,
Epoca facebook-ului...
Vremea socotelilor.
2015
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Schaltiniena visurilor de toamnă
Câmp ţesut cu brumărele,
Drum prin ierburi veştejite.
Ale cailor copite
Cu potcoave şi caiele
Nu mai saltă praf de stele
Din lacteele spuzite.
Spre-arămitele vâlcele
Bat potecile croite
Pe sub ramuri desfrunzite…
Visurile toamnei mele.
2015
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62.

Schaltiniena senectuţii I
Zi de toamnă arămită...
Sună toaca pe Rarău.
Printre jnepeni, peste hău
Zboară patimi de iubită.
Totu-i farmec şi ispită.
Doamna Munţilor, Ăi lău
Vrea să-i scriu în dolomită
Şi-mi oferă sânul său.
– Cum lucrez, întreb. – Nu-i rău,
Doar că dalta ţi-e tocită.
2015
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Schaltiniena senectuţii II
Bat clopote. E ceasul de chindie...
Mioarele se-ntorc de la păşune,
Iar păcătoşii merg cu plecăciune
Să ia de la Prea’Naltul vrednicie.
Un vânt primenitor uşor adie
În al meu suflet. Ziua ce apune
Mă-ndeamnă să visez la o chilie
Cu lăicere şi măicuţe june,
În care găzduit să-apuc a spune:
De-acum ferice pot pleca-n pustie.
2015
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63.

Schaltiniena subiectului inabordabil I
Izvor

Păi cum să scriu eu de izvor,
De apa lui înmiresmată
În care îşi spăla o fată
Catifelatul obrăjor?
Adio dulcelui fior!
Apus-a ce-am iubit odată.
Acum la un petit d’amour
Mă cheamă doar vreo injectată
Cu botox. Pe pomeţi scăldată
În l’eau de toilette Dior.
2015
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Schaltiniena subiectului inabordabil II
Ispite

Cum aş putea ca de ispite
Să scriu, când e vetustă tema.
Dar, să vă lămuresc problema –
Cândva, pe plaje însorite,
Turiste în sezon venite
M-ademeneau. Se ştie schema:
Ocheade, pulpe dezgolite…
Acestea toate azi sunt nema.
Dar oare-mi merit anatema?
Aştept semnale cuvenite.
2015
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64.

Schaltiniena teiului din Copou I
Înfăşurat în mantie stelară,
Trudit de drum, sub tutelarul Tei
Din urbea Sfinţilor Ierarhi – Cei trei,
A poposit un pelerin pe seară.
Plecase dintr-o margine de ţară
Trecând pe la Hotin, pe la Orhei
Şi Cernăuţi să lase-o lăcrimioară...
Ca dincolo de munţi, în Blaj şi Şchei
Să-ajungă, abătându-şi paşii grei
Spre anii care n-or să vină iară.
2016
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Schaltiniena teiului din Copou II
În cămăşoi, încins cu un curmei,
Lăsându-şi pana-nfiptă-n călimară,
Să-şi tragă sufletul, oleacă doară,
Veni Bădia la acelaşi Tei.
– Bădiţă, frate! Tu aici? Ehei,
N-ai mai trecut prin Ieşi de astă vară.
Cum stai cu Timpul? De-i pofti, nu vrei
Să mergem la Bojdeucă? Bunăoară
Om mai sporovăi pe prispă-afară,
C-un vin la o puicană în mujdei.
2016
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65.

Schaltiniena invocării I
lui Păstorel (im)

Zicea Maestru-n cheie bravă
Prin fumul greu ca de tămâie,
Prinzând paharul să-l mângâie
Şi să-l ridice-n semn de slavă:
Aici, în Patria Moldavă
Cotnarul vinul cel dintâi e.
Ne sunteţi oaspeţi de ispravă –
Daţi liber cailor din frâie,
Iar cei ce ştiu să bea, rămâie.
Şi nu aşa de-un bob zăbavă.
2015
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Schaltiniena invocării II
lui Păstorel (im)

Zicea Maestru-n notă gravă:
Să-mi daţi frâncuşă, crâmpoşie,
Nu whisky-ul de Preşedinţie
Adus pe-o argintată tavă,
Ce-l bea un comandant de navă
La bord cu-o blondă durdulie
Prin vreo Sumatră sau vreo Javă.
Pentru-o mirifică beţie
Vreau vin. Şi la ulcior să fie.
Tăriile sunt doar otravă.
2015

143

Petru Brumă

66.

Schaltiniena popasului pentru poet
lui Radu Şuiu (im)

Vă-ntreb, prieteni, ştiţi voi oare,
Poetu-n drumul spre Parnas
La ce ibovnică a tras
Întru tihnită răsuflare?
Pe deal la Bohotin, de-o floare
Şi-a priponit al său Pegas,
Apoi, la ceas de înserare
Pân-la al dimineţii ceas
Cu-o Busuioacă la taifas
S-a pus, sorbind-o din pahare.
2017
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Schaltiniena poetului etern
Când poezia e pe val
Poeţii intră-n reverie,
De nu-s cumva intraţi în vrie
Plutind pe-oceanul abisal.
Dar poate fi catastrofal
Când valul intră-n poezie –
Îi ia cu tot cu piedestal.
O spun mereu, deşi se ştie:
La Tomis, unul dintr-o mie –
OVIDIU-i neclintit la mal.
2017
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67.

Schaltiniena dansatoarei de Night-Club
lui Vasile Vajoga

Întâi, o reverenţă-obişnuită
În ring, şi-o piruietă de rutină.
Apoi, lascivă-n leneşa lumină
’Şi-ncepe provocarea unduită.
Eşarfa de pe sâni şi de pe şolduri,
Ajunsă mesager întru ispită,
Dă celui prins în mreje noi imbolduri
Către-un inevitabil coup de foudre:
– Jos masca! Nu te vreau cu smag şi pudră.
– Jos banii! Şi partida e pornită.
2015
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Schaltiniena sfertului academic
venerabilului domn acad. Mihai Cimpoi

Cănit la păr, la barbă şi sprâncene,
Cu aer de donjuan seducător
Pe Fifi, moş Andrei, la un lichior
O invită, simţind răscoală-n vene.
Iar fata, intuind şi alte scene
Mai tari, acceptu-şi arătă uşor
Printr-un şăgalnic tremurat de gene.
Reproşu-nsă veni în dormitor:
– Ştiam, nu ţii o noapte de amor,
Dar nici cât sfertul academic, nene!?
2015
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68.

Schaltiniena amorului hoinar
Nărăvaş amor hoinar...
Tot pe drum, pe drum, pe drum,
După-o dâră de parfum
Te-ai luat cu pas sprinţar.
Un periplu dulce-amar
Pe cărări subţiri de fum,
De la capăt iar şi iar
Pân’ la toamna de acum –
Filă dintr-un vechi album
Cu lumini de chihlimbar.
2015
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Schaltiniena nostalgiei
lui Petru Ioan Gârda

Atunci abia-ncepeai să depeni firul,
Atunci prindea ’nălţimea să te-mbete,
Atunci, rebel, purtai pe umeri plete.
Atunci, un nesupus, sfidai Vizirul,
Atunci aveai la toate cele girul,
Atunci erai Păcală printre fete,
Atunci puteai alege din tot şirul.
Atunci, atunci, atunci, atunci, poete...
Acum doar unei doamne violete
La mânecă-i mai mângâi mohairul.
2015
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69.

Schaltiniena democraţiei oengiste
La luptă comunarzi de Freedom House!
Democraţia trebuie extinsă.
Găsiţi la noi oricând o mână-ntinsă
Din care veţi primi un plic şi-un mouse.
Daţi click pe Haş Rezist – clapeta Haos
Şi strângeţi-vă. Cauza-i distinsă
Şi binecuvântată din pronaos –
Majoritatea e ca şi învinsă.
Deja în piaţă hora e încinsă...
Vă dă ausweisul însuşi Sfântul Klaus.
2017
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Schaltiniena democraţiei de piaţă
Jos cu toate! Totul jos!
Se strofoacă un coiot
Acompaniat de-un spot
Şi-un de la Reiffeisen, Boss.
Guvernanţii mai la dos
Stau, se-ntreabă şi socot:
Ce fac ăştia nu-i frumos...
Să venim c-un antidot.
Şi-ONGul trei’şpe-l scot.
Statului de Drept – prinos.
2017
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70.

Schaltiniena monarhiei
A fost în ţară monarhie
Adusă de un galion.
Toţi regi cu sânge teuton
Înşiruiţi pe panoplie:
Un Carol – serios, se ştie,
Un Ferdinand – şi el rezon,
Alt Carol – cam într-o bujie
Şi un Mihai – dat jos din tron,
Cu ginere autohton
Ce Dudă Vodă vrea să fie.
2018
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Schaltiniena bilanţului
E generoasă lista. Dau citire:
O SUTĂ de Fast-food-uri, toate pline
O SUTĂ de Servicii – pentru tine
O SUTĂ – Agenţii de ţepuire
O SUTĂ – Vorbe fără-acoperire
O SUTĂ – Autoamăgiri: E bine!
O SUTĂ – Bani de dric şi pomenire
O SUTĂ de Dureri de cap. În fine
O SUTĂ – Farmacii ce vând buline
Pe Strada CENTENAR – de la Unire.
2018
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Voluptăţi şi Abstinenţe
Versete despre liberalizarea vieţii

Beţia de putere-i blestemată
Precum e cea de bere-alcoolizată.
Beţia de avere-i tot la fel,
Da-n loc de bere puneţi hidromel.
Beţia de distihuri nu-i ca ele –
E ca un vin din ambră şi surcele.
PeB – Antitoast
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71.

FIŢI
Fiţi, voi oameni buni, aceia care ştiţi să fiţi de toate.
Fiţi nuntaşi ca-n Galileea. Fiţi cuceritori de state.
Fiţi cu toţi şi fiţi ca unul. Fiţi precum vă vrea chibuţul.
Fiţi preamândri ca păunul. Fiţi opaci precum e struţul.
Fiţi ca-n bancul cu Raşela – neîncrezători şi-n frate.
Fiţi ca rabinul acela care dă la toţi dreptate.
Fiţi prieteni cu vecinii – de la Nistru pân-la Tisa.
Fiţi în pace cu ioghinii, şi-n război cu membrii MISA.
Fiţi intransigenţi cu soarta şi-ngăduitori în viaţă.
Fiţi chiar şi atunci când poarta vi se va închide-n faţă.
Fiţi cutezători când vi se pun cătuşe ori zăbrele.
Fiţi risipitori de vise, fiţi culegători de stele.
Fiţi atenţi la val, pe fluviul care-a răsturnat o navă.
Fiţi cu ochii pe Vezuviu care stă s-arunce lavă.
Fiţi nervoşi când ascensorul se opreşte-ntre nivele.
Fiţi, şi bateţi cu piciorul, pomenind de toate cele.
Fiţi părinţi şi fiţi duhovnici, păstoriţi enoriaşe.
Fiţi şi sfetnici şi ibovnici pentru fetele abraşe.
Fiţi adepţii fără seamăn ai plăcerilor rebele,
Fi-vă codrul verde geamăn... Dar, Nu fiţi feciori de lele!
2015
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AVEŢI

Aveţi, voi oameni buni, tupeul de-a vă învinge slăbiciunea.
Aveţi-l, când apare leul, sfidând din ochi sălbăticiunea.
Aveţi cu diavolii şi sfinţii, în sinea voastră, o problemă?
Aveţi-o. Doar lumina minţii o să vă scoată din dilemă.
Aveţi de Domnul nostru frică, cer mulţi. Că Domnul e Mesia.
Aveţi răbdare puţintică – ar zice nenea Zaharia.
Aveţi în toate o măsură. Sau, cum se spune, cumpătare.
Aveţi-o. Dar luaţi şi-o gură de aer în destrăbălare.
Aveţi curajul să v-o spuneţi când nu mai merge mariajul.
Aveţi încredere şi puneţi, de-aveţi în portbagaj bagajul.
Aveţi numai în voi puterea de-a vă lăsa de băutură.
Aveţi. Însă aveţi plăcerea de-a mai lua o picătură.
Aveţi în doctor mesagerul asepticei virtuţi de viaţă.
Aveţi în popă partenerul perfect spre câmpul cu verdeaţă.
Aveţi şi pâinea şi cuţitul. Tăiaţi-vă o-mbucătură.
Aveţi de grijă şi la schitul Dervent să-ajungă-o firmitură.
Aveţi tot dreptul de pe lume de-a râde. Cu seninătate.
Aveţi-l, apelând la glume – deştepte, proaste, deocheate.
Aveţi vreo 7 ani nevoie ca să vă arvuniţi o casă.
Dar, Nu aveţi o clipă voie de-a nu-i Avea pe cei de-acasă!
2015
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73.

TRĂIŢI

Trăiţi, voi oameni buni, cu faţa la ce vă scoate-n drum
destinul.
Trăiţi necenzurat şi viaţa vă va ieşi la gard cu plinul.
Trăiţi în mijlocul arenei, cu leii şi gladiatorii.
Trăiţi dogorile gheenei. Trăiţi răcorile ninsorii.
Trăiţi periculos pe piscuri, în buza văilor căscate.
Trăiţi domestic, fără riscuri, călcând inert pe şesuri plate.
Trăiţi în aerul carpatic, cu capu-n nori, cu mintea dusă.
Trăiţi destinşi. Trăiţi apatic. Trăiţi nervos, cu capsa pusă.
Trăiţi în tihnă şi rutină. Trăiţi o experienţă nouă.
Trăiţi vâslind pe marea lină. Trăiţi sub cerul spart în două.
Trăiţi înalt, pentru-o idee, sau aplicat, la modul practic.
Trăiţi zburând prin Căi Lactee. Trăiţi bătând ţinutul arctic.
Trăiţi o vreme-ntre zăbrele. O noapte,-o săptămână,-o lună.
Trăiţi s-aflaţi pe-a voastră piele că libertatea-i cea mai bună.
Trăiţi din pensie, din leafă, sau din succesorale rente.
Trăiţi cu-ameninţarea-n ceafă – suflarea altor falimente.
Trăiţi-vă în pace traiul, cu chibzuinţă şi-aplecare.
Trăiţi, şi vă mâncaţi mălaiul cărat cu propria spinare.
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Trăiţi ferit de ochi care vă iscodesc până-n călcâie.
Trăiţi cu sânii goi în soare, sub ochii hulpavi ce-i mângâie.
Trăiţi aşa cum vă convine, eliberat de orice scheme.
Trăiţi atâta cât vă ţine fervoarea patimii boeme.
Trăiţi cu cine vreţi, cu cine vă vrea. Trăiţi fără ambiţii.
Trăiţi ca să vă fie bine… Dar, Nu trăiţi punând condiţii!
2015
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IUBIŢI

Iubiţi, voi oameni buni, natura şi Postul Mare din aprilie.
Iubiţi plimbările şi cura ce-ajută să slăbiţi un kil.
Iubiţi-l pe Vasile Sfântul în prima zi de Anul Nou.
Iubiţi pe cel ce-ţi ia cuvântul din gură, seara cu tăcşău.
Iubiţi în bloc şi pe alese. Iubiţi pe negri şi pe blonzi.
Iubiţi şi câinii puşi în lese. Iubiţi şi câinii vagabonzi.
Iubiţi cu tact, sau dintr-odată, iubiţi fără-un program
precis.
Iubiţi-vă real cu-o fată. De nu, iubiţi-o doar în vis.
Iubiţi-vă pe-obuziere – calibrul unudouă’ş’doi.
Iubiţi-vă cu cin-vă cere să daţi scrisorile-napoi.
Iubiţi-vă pe-orizontală. Cu toate părţile trupeşti;
Iubiţi-vă şi în spirală. Cu Guru-n gând, la Costineşti.
Iubiţi-vă cu FMI-ul care-a năşit întreg pământul.
Iubiţi-vă cu FNI-ul – cumnatul lui Ovidiu Vântu.
Iubiţi trecutul şi prezentul. Iubiţi, cum spune Maica Pora,
Iubiţi cu zel pe prezidentul – amant al Sorei Diaspora.
Iubiţi iubirea şi speranţa. Iubiţi precum Tereza Maica.
Iubiţi la fel şi performanţa, cum a iubit la lupte Draica.
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Iubiţi pe camionagii ce strică permanent asfaltul.
Iubiţi nevasta şi copiii făcuţi de dânsa – dar cu altul.
Iubiţi femeile trebelle, maestre-n călărit pe şesuri.
Iubiţi şi fetele bruxelle, experte-n eurosuccesuri.
Iubiţi angro şi la bucată, căci viaţa-i scurtă, doar o ştiţi.
Iubiţi s-o faceţi însă lată. Voi cei avuţi, voi cei faliţi.
Iubiţi tovarăşele rele care v-au pus la colţ pe coji.
Iubiţi pe cei cu multe stele pe umăr, date pe daiboji.
Iubiţi cu foc animatoarea ce v-a-ncălzit de-atâtea ori.
Iubiţi cu patimă trădarea... Dar, Nu iubiţi pe trădători!
2015
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75.

VISAŢI

Visaţi, voi oameni buni, când totul în jur e luptă cruntă.
Visaţi. Doar visu-i antidotul la fapta celor ce se-nfruntă.
Visaţi. E la-ndemână visul. Visaţi să vă primească Vestul.
Visaţi. Şi-al vostru-i paradisul. Visaţi şi-atingeţi Everestul.
Visaţi-vă zburând spre astre sau spre Las Vegas de vă place.
Visaţi cai verzi şi iepe-albastre purtându-vă în şei Versace.
Visaţi tot ce vă dă prin minte – că v-aţi născut copil minune.
Visaţi s-ajungeţi preşedinte cu ţiitoare blonde, brune.
Visaţi în lanul de secară cuprins de voluptatea lenei.
Visaţi să trageţi o ţigară – din alea care-ţi dau vedenii.
Visaţi-vă amantul verii, seducătorul plin de vrajă.
Visaţi-vă amanta serii după-un agaţament pe plajă.
Visaţi, şi mâine mult mai bine o să mâncaţi. Destul cu prazul.
Visaţi la limbă cu măsline, ca vrabia – Mihai Viteazu.
Visaţi, şi e posibil iată, să vă vedeţi în vis şi ceafa.
Visaţi, şi-o să aflaţi îndată că din senin vă creşte leafa.
Visaţi netulburat de gânduri, de obsedante griji feriţi.
Dar, Nu visaţi dormind pe scânduri. Că s-ar putea să vă treziţi!
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76.

GÂNDIŢI

Gândiţi, voi oameni buni, 'nainte de-a spune Da la căsnicie.
Gândiţi, de-aveţi atâta minte, că traiul altfel o să fie.
Gândiţi, că episodul magic va fi urmat de mofturi, fiţe.
Gândiţi-vă la ce-i mai tragic – orvoar amici, orvoar pipiţe.
Gândiţi că veţi avea la şcoală copii, şi-adio păcănele.
Gândiţi c-ar vrea şi ei o ţoală să meargă noaptea-n cafenele.
Gândiţi că nu c-un bogdaproste puteţi plăti plăcerea rară.
Gândiţi, că poate să vă coste şi-o pensie alimentară.
Gândiţi-vă de vreţi anume să terminaţi o facultate.
Gândiţi-vă că azi anume vă aranjaţi şi din furate.
Gândiţi destul, gândiţi şi-o oră cum să mutaţi pe tablă calul.
Gândiţi de vă băgaţi în horă cu alde Bercea Mondialul.
Gândiţi dacă plecaţi la ţară să nu uitaţi în priză fierul.
Gândiţi, că altfel o s-apară la domiciliu pompierul.
Gândiţi-vă de e propice să traversaţi pe verde strada.
Gândiţi-vă ce SUA zice. Va da OK-ul ambasada?
Gândiţi când faceţi de mâncare la varianta – pui sau peşte.
Gândiţi la ce pe blog apare – că Europa vă priveşte.
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Gândiţi-vă şi mai departe – de veţi tăia de Paşte mielul,
Gândiţi s-o faceţi ca la carte, cum scrie la acquis Bruxelul.
Gândiţi când angajaţi un credit să vă luaţi în curte-o oaie.
Gândiţi, că banca are-un merit – nu-l dai la termen, te
jupoaie.
Gândiţi la ce-a dorit poporul, ograda, mahalaua, satul
Gândiţi, chiar dacă electorul s-a pronunţat ca turmentatul.
Gândiţi la nervi, gândiţi în pace, gândiţi curent, gândiţi odată.
Gândiţi, chiar dacă asta face doar cât o ceapă degerată.

Gândiţi-vă că viaţa-i viaţă – mai rea, mai bună – asta-i
treaba.
Gândiţi-vă şi la povaţa: trăiţi oricum, dar nu degeaba.
Gândiţi, când pofta vă va cere un nou vânat în prag de
seară...
Dar, Nu gândiţi cu-ntârziere şi mult, că... păsărica zboară!
2015
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77.

ASCULTAŢI
Ascultaţi, voi oameni glasul pătimirilor străbune.
Ascultaţi cum astăzi pasul scârţâie-a deşertăciune.
Ascultaţi cum plânge dorul după cei plecaţi afară.
Ascultaţi ce vrea poporul: să trăiască-n altă ţară.
Ascultaţi pârâul Runcu şuşotind de la izvoare.
Ascultaţi cum suflă pruncul sau bătrânul la urcare.
Ascultaţi cum bate vântul peste câmp a pustiire.
Ascultaţi atent cuvântul care-ndeamnă la iubire.
Ascultaţi cum fierbe stupul plin de harnice albine.
Ascultaţi cum urlă lupul... Vai de bietele ovine.
Ascultaţi cum creşte larma la ivirea dimineţii.
Ascultaţi apoi cum arma decimează-n Balc mistreţii.
Ascultaţi cum bate toaca-n deal la orele amiezii.
Ascultaţi cum haka-haka strigă-n iarbă zeelandezii.
Ascultaţi cum pulsul suie când urcaţi pe valea Viştei.
Ascultaţi că bine nu e cum respiră tabagiştii.
Ascultaţi de vocea-naltă ce din astre vă soseşte.
Ascultaţi pe cei din baltă cum se face-un borş de peşte.
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Ascultaţi ce spune proful, popa, doamna deputată.
Ascultaţi, cum şi ei oful vi-l ascultă – câte-odată.
Ascultaţi ce zic poeţii – că femeia e-o minune.
Ascultaţi şi pe băieţii care-o cred o bunăciune.
Ascultaţi pe unde prindeţi vorbe compromiţătoare.
Ascultaţi şi-apoi le vindeţi la Can-Can spre difuzare.
Ascultaţi pe îndelete, cu sistemul din dotare.
Ascultaţi, şi la parchete daţi ce-aţi prins în dormitoare.
Ascultaţi avertismentul dat de Van Logodohengen.
Ascultaţi de ce momentul nu e de-a intra în Schengen.
Ascultaţi de Moşul de la Maglavit, că se cuvine...
Dar, Nu ascultaţi de-acela care e mai prost ca tine!
2015
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78.

VORBIŢI

Vorbiţi, voi oameni buni, de toate. Vorbiţi, că-i liberă vorbirea.
Vorbiţi ce vreţi, şi asta poate o să v-aducă fericirea.
Vorbiţi aiurea sau dibace, vorbiţi în foruri sau taverne.
Vorbiţi, căci omului îi place s-asculte - chiar şi baliverne.
Vorbiţi pe ZU cu ciumpalacii, vorbiţi să dărâmaţi guverne.
Vorbiţi când înfrunzesc copacii. Vorbiţi când toamna frunza-şi
cerne.
Vorbiţi documentat cât încă mai merită aşa ceva.
Vorbiţi când limba vă mănâncă. Vorbiţi, tăcerea este grea.
Vorbiţi în casă cu pereţii. Vorbiţi la păsări şi la câini.
Vorbiţi şi în limbajul feţei. Vorbiţi gesticulând din mâini.
Vorbiţi convingător la bară. Vorbiţi cu schepsis şi cu stil.
Vorbiţi cu soacra de la ţară, de-aveţi impulsuri la mobil.
Vorbiţi cu calm, cu deferenţă. Vorbiţi tunat, poruncitor.
Vorbiţi cu doctoru-n Urgenţă, cu asistenta-n dormitor.
Vorbiţi în vânt cu frenezie. Vorbiţi ca Moise în pustiu.
Vorbiţi şi sub anestezie. Vorbiţi şi operat pe viu.
Vorbiţi de rochia miresei, ce-c face şi mai grăsulină...
Dar, Nu vorbiţi în timpul mesei. Şi mai ales cu gura plină!
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79.

STAŢI

Staţi, voi oameni buni, de vorbă la un vin, când faceţi haltă.
Staţi, scoţând fălos din torbă iepurii vânaţi pe baltă.
Staţi cu ochiul şi urechea pe acei ce-şi spun părerea.
Staţi, poate-i apucă strechea şi ameninţă Puterea.
Staţi la rând când Sanepidul vine pentru dezinsecţii.
Staţi în front, cum vrea Partidul. Staţi la rând cum zic prefecţii.
Staţi cu toţii. Staţi grămadă pe platoul cu mâncare.
Staţi cu ghearele pe pradă, când aţi prins-o în strânsoare.
Staţi cu regele la masă – evident, de vă invită.
Staţi, de nu, cu cei de-acasă la un peşte fript pe plită.
Staţi cu browdingul la tâmplă când vi se aduc citaţii.
Staţi. Că poate se întâmplă să înduioşaţi mascaţii.
Staţi în ceafa celui care e mai avansat la minte.
Staţi şi daţi-i la picioare, ca să treceţi înainte.
Staţi pe loc, deşi n-admite vorba asta pleonasmul.
Staţi cu şpreiuri pregătite, când vă dă târcoale astmul.
Staţi alături de-aliaţii buri, yankei – în Tora Bora.
Staţi, ca şi cu răsculaţii de pe nava Aurora.
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Staţi pe gânduri o secundă şi-apoi debitaţi prostia.
Staţi în pod când se inundă holul şi sufrageria.
Staţi mereu cu gura mare pe acei ce ard mangalul.
Staţi şi pe nepoţi la mare – că-i pericol să-i ia valul.
Staţi pe punctul de-a fi gata să săriţi la o adică.
Staţi privind la beregata celui prins cu-a ta gagică.
Staţi în tufe ca mascaţii care urmăresc flagrantul.
Staţi, cum stau prin pomi holbaţii, să te prindă cu amantul.
Staţi cu pieptul gol în calea oştilor atacatoare.
Staţi la fel cum Stau şi alea din Pigalle în galantare.
Staţi întâi la îndoială – ruşinoasă şi candidă.
Staţi apoi şi la tocmeală – cât e preţul de partidă.
Staţi ca fetele virgine pân-la nunta mult visată.
Staţi s-aflaţi şi ce devine basmul cu... A fost odată.
Staţi de veghe pe furtună, să nu intre-n gard vaporul.
Staţi cu naşterea o lună, să vedeţi ce vrea Poporul.
Staţi pe câmpul de bătaie faţă-n faţă, spate-n spate.
Staţi ascunşi sub pat, în paie, când vă vine-a nu vă bate.
Staţi, dacă-aţi trecut pe solduri sau când ţinta e atinsă,
Staţi cu mâinile în şolduri. Dar... Nu Staţi la mână-ntinsă!
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80.

MERGEŢI

Mergeţi, oameni buni, la treabă – la vândut ţigări şi cingo;
Mergeţi apoi la tarabă, de luaţi tichete Bingo.
Mergeţi la război cu patos – şi cu unul şi cu altul.
Mergeţi de Florii la Athos – în alai cu PreaÎnaltul.
Mergeţi în genunchi la Zidul Plângerii – sub sfântă pază.
Mergeţi cum vă spune ghidul – mai pe burtă-n partea Gază.
Mergeţi pe cărări alpine cu şerpaşi de însoţire.
Mergeţi, dacă vremea ţine. Altfel, mergeţi la pieire.
Mergeţi tot mai sus pe firul apei, până la izvoare
Mergeţi şi în jos cu tirul turcului, până-n parcare.
Mergeţi gloată la Ceaunul Social – cum Merge plebea.
Mergeţi singur la Gorunul pus de Horia la Ţebea.
Mergeţi liniştiţi cu Domnul care din orice vă scapă.
Mergeţi pân-v-apucă somnul la volan şi daţi în groapă.
Mergeţi limpede, pe faţă, când afacerea-i cinstită.
Mergeţi protejaţi de ceaţă, când primiţi sau daţi vreo mită.
Mergeţi cu Dinamo-n Cupă. Mergeţi şi cu Steaua-n Ligă.
Mergeţi până la... căci după... Ştiţi c-o pun de mămăligă.
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Mergeţi să culegeţi stele, melci ori perle de cultură.
Mergeţi s-adunaţi pe-acele păsărici de pe centură.
Mergeţi după cin-vă place şi vă dă adrenalină.
Mergeţi după cin-vă face poftele de vedetină.
Mergeţi – dacă trei doar sunteţi – şi jucaţi cu-o mână
moartă.
Mergeţi la carré şi strângeţi cel puţin de-o chintă spartă.
Mergeţi la intimidare, poate ţine cacialmaua.
Mergeţi, când e criză mare, mai uşor – strângând cureaua.
Mergeţi doar pe stilul gotic. Mergeţi doar cum zic băieţii,
Mergeţi la masaj erotic. Dar... Nu Mergeţi ca orbeţii!
2015
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81.

PLECAŢI

Plecaţi, voi oameni buni, devreme, să nu vă prindă răsăritul.
Plecaţi spre cine-o să vă cheme. Plecaţi să vă găsiţi ursitul.
Plecaţi oriunde vi se pare că drumu-n siguranţă duce.
Plecaţi pe singura cărare marcată până-n Deal la Cruce.
Plecaţi în ţara lui Mobutu. Urcaţi pe cal şi daţi-i bice.
Plecaţi şi unde iapa, Mutu a înţărcat-o, cum se zice.
Plecaţi în insule Seychelles, sau mai colea pe Wilhelm Strasse.
Plecaţi, cum cei cu studii grele azi pleacă la spălat de vase.
Plecaţi înspre pământ privirea dacă vă e cumva ruşine.
Plecaţi şi capul, că-i în firea românului să se încline.
Plecaţi-vă în jug grumazul şi trageţi-l cu osteneală.
Plecaţi-vă-arătând obrazul spre cei ce-o duc în huzureală.
Plecaţi-vă cu grijă peste balcon, când rufele întindeţi.
Plecaţi când vi se dă de veste, sau de pericol când vă prindeţi.
Plecaţi-vă atent urechea la ce se zice-n bătătură.
Plecaţi, de v-aţi găsit perechea, departe de a lumii gură.
Plecaţi! Plecaţi! Plecaţi! – pe bune, căci azi se mişcă-o
lume-ntreagă...
Dar, Nu plecaţi uitând a spune: La revedere, casă dragă!
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82.

VENIŢI
Veniţi, voi oameni buni, acasă, luaţi decizia-nţeleaptă.
Veniţi, cumva dacă vă pasă de cei ce-n prispă vă aşteaptă.
Veniţi să-mprăştiaţi lumină, şi toţi din jur s-o-mpărtăşească.
Veniţi şi daţi cu motorină pe duşumeaua strămoşească.
Veniţi de Sfânta Bobotează să vă luaţi agheazma mare.
Veniţi. Jandarmeria-i trează. Rezolvă orice încăierare.
Veniţi la cârmă, la putere, veniţi cu planuri şi proiecte.
Veniţi şi faceţi ce se cere ca să plecaţi cu-averi suspecte.
Veniţi şi protestaţi prin varii mijloace – chiar şi cu injurii.
Veniţi, cum turcii şi tătarii veneau să sperie ghiaurii.
Veniţi să vă-mpliniţi damblaua, să faceţi ce v-aţi pus în cap.
Veniţi la pompă cu sacaua. Veniţi cu jalba în proţap.
Veniţi-vă rapid în fire, cuvinte de v-au spus, ce dor.
Veniţi. Pe steag e scris Unire şi nu – Pe ei, Pe mama lor!
Veniţi de la serviciu frântă? Îndată treceţi la gătit.
Veniţi, Privighetoarea cântă şi liliacul a-nflorit.
Veniţi să vă atingeţi scopul, chiar de nu sunteţi aşteptaţi...
Dar, vorba După noi potopul să vină, n-o mai pronunţaţi!
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83.

ŢINEŢI

Ţineţi, oameni buni, în mână hamul ăstor vremi de-a valma.
Ţineţi hăţul vieţii până o să v-amorţească palma.
Ţineţi, nu la ce se-arată azi pe-a patriei câmpie.
Ţineţi la ce-a fost odată, ţineţi la ce va să fie.
Ţineţi calea vieţii voastre, mai ales la serpentine.
Ţineţi. De priveşti la astre te trezeşti în cel ce vine.
Ţineţi dâra de lumină ce-o urmează-n ceruri magii.
Ţineţi-vă să vă ţină punga, plapuma, nădragii.
Ţineţi când vă ceartă mama, chiar de n-aţi avea vreo vină.
Ţineţi totdeauna seama că n-o face o străină.
Ţineţi cont de cine ţine socoteala sau răbojul.
Ţineţi minte-anume cine a cedat la unguri Gojdu.
Ţineţi nonşalant trabucul între degetele mâinii.
Ţineţi cu ce vrea facebookul, care ţine cu străinii.
Ţineţi câinii doar în lesă, sau în curte, sau în cuşcă.
Ţineţi-i pe cei din presă la distanţă, că vă muşcă.
Ţineţi predici, conferinţe, cursuri universitare.
Ţineţi, doctori în ştiinţe de-aţi ajuns cu şcoli primare.
Ţineţi, de puteţi, secretul Graalului – dacă-l cunoaşteţi.
Ţineţi permanent corsetul peste burtă, până naşteţi.
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Ţineţi-vă-n frâu pornirea spre lumeştile păcate.
Ţineţi-o. Dar ispitirea oare chiar de lepădat e?
Ţineţi, dacă-un pic vă pasă de copii, la asta doară.
Ţineţi să le vină-acasă pensia alimentară.
Ţineţi nasul sus, să vadă lumea c-aţi ajuns vedetă.
Ţineţi scara, să nu cadă meşterul cu traforetă.
Ţineţi datina străbună, hăluenul. Ramadanul
Ţineţi-I o-ntreagă lună. Cumetriile – tot anul.
Ţineţi-vă limba dacă aţi aflat vreo noutate.
Ţineţi-o măcar oleacă. Cer şi eu ce nu se poate.
Ţineţi-vă cum se ţine un scaiet de blana oii.
Ţineţi, când potopul vine, o umbrelă-n calea ploii.
Ţineţi piept cu târnăcoape năvălirilor barbare.
Ţineţi pe clienţi aproape cu promoţii la vânzare.
Ţineţi la ambiţul Ebei de a fi-n Olimp vestală...
Ţineţi musai să daţi plebei numai circ şi abureală.
Ţineţi părul strâns în cleme, inculpaţii la răcoare...
Dar, Nu ţineţi multă vreme invitaţii în picioare!
2015
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84.

LĂSAŢI

Lăsaţi, voi oameni buni, un nume ca moştenire, fără pată.
Lăsaţi, şi-o să se ştie-n lume c-aţi consumat doar apă plată.
Lăsaţi amicilor plăcerea de a vă fi-ntâlnit sub soare.
Lăsaţi urmaşilor averea – care-a scăpat de confiscare.
Lăsaţi-vă de abstinenţe, luându-vă de vinul roşu.
Lăsaţi-vă şi noi potenţe veţi dobândi: – Eşti tânăr, moşu.
Lăsaţi să se-nţeleagă-anume c-aveţi în cap tot planul
tactic.
Lăsaţi pe alţii să-şi asume ce-i de făcut – la modul practic.
Lăsaţi-vă spre-a voastră fală cuprinşi de-avânt, nu fiţi ca
racii.
Lăsaţi-vă şi pe tânjală de v-aţi văzut în car cu sacii.
Lăsaţi din mână vrăbiuţa când observaţi pe gard o cioară.
Lăsaţi cu roata-n şanţ căruţa care-a rămas în drum spre
moară.
Lăsaţi să faceţi poate mâine ce ieri şi azi n-a fost să fie.
Lăsaţi poporul fără pâine, că nu-i făină-n brutărie.
Lăsaţi la voia întâmplării proiectele de perspectivă.
Lăsaţi. Sloganul guvernării e Mica Iniţiativă.
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Lăsaţi bacşiş la frizerie, lăsaţi ca amanet brăţara.
Lăsaţi şi ceasul garanţie. Lăsaţi în fundul gol şi ţara.
Lăsaţi-vă blamat de fameni, fără-a le cere socoteală.
Lăsaţi-vă. Şi ei sunt oameni, deci pot să cadă în greşeală.
Lăsaţi de vreţi, chiar fără carte s-ajungeţi sus, pe-a vieţii
scenă.
Lăsaţi orice complex de-o parte, şi daţi din coate fără jenă.
Lăsaţi din preţ când nu se vinde oferta la tarabă scoasă.
Lăsaţi un pic, mai mult... depinde cât ceilalţi tejghetari vă
lasă.
Lăsaţi necurăţată cada, chiuveta din bucătărie.
Lăsaţi într-un sertar dovada că n-aveţi dări la primărie.
Lăsaţi de voie armăsarii, lăsaţi în pace hoţomanii.
Lăsaţi în linişte şpăgarii, şi nu-i mai deranjaţi cu ANI.
Lăsaţi gravide, apoi valea. Plecaţi din zonă puşi pe goană.
Lăsaţi un ban la pod la Ralea, unui sărac ce vrea pomană.
Lăsaţi-vă atins de-aripa tentaţiei. Chiar de-i parşivă.
Dar, Nu lăsaţi să zboare clipa fără-o gândire pozitivă!
2015
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85.

VINDEŢI

Vindeţi, oameni buni, averea adunată de părinţi.
Vindeţi-o de-aveţi plăcerea să iernaţi prin ţări fierbinţi.
Vindeţi-vă în Turchia la patron sau la clienţi.
Vindeţi-vă şi la la CIA, pentr-un pall mall şi doi cenţi.
Vindeţi la alegeri votul pentru-o sticlă de ulei.
Vindeţi-vă chiar cu totul pentru una sută lei.
Vindeţi-vă-asociatul şi intraţi la guvernare.
Vindeţi-I la Necuratul, c-a poftit în postul mare.
Vindeţi roluri, dividende. Vindeţi tot, cât mai urgent.
Vindeţi vechituri, agende – să scăpaţi de faliment.
Vindeţi cioara, dându-i pana cu vopsea de curcubeu.
Vindeţi din pădure blana ursului de Penteleu.
Vindeţi pupăza pe post de cuc, în târg la Erevan.
Vindeţi-o şi faceţi rost de singălul Vă pupă Jan.
Vindeţi peştele din baltă, vindeţi-l la kilogram,
Vindeţi-I ca pâinea caldă – integrală sau graham.
Vindeţi piese pentru viaţă: un rărunchi şi un bojog.
Vindeţi faruri pentru ceaţă şi erbeguri în talcioc.

180

Resădiri

Vindeţi prin programul Robia, Dacia. Pentru-un tichet
Vindeţi-o, şi-l daţi pe tabla unei uşi de Chevrolet.
Vindeţi ghetele lui Crespo, muzica lui Brenciu Band.
Vindeţi când e târg la Expo ţoale marca Second Hand.
Vindeţi-vă, de nevoie, pielea. Însă scump s-o daţi.
Vindeţi-I din lot pe N'Doye şi luaţi-l pe Nalaţi.
Vindeţi ţelina, salata – pe nimica la samsari.
Vindeţi, când se-ntoarce roata, castraveţii la bulgari.
Vindeţi Roşia Montană cu-al ei aer, sol, subsol.
Vindeţi-o sau de pomană daţi-o, ca pe Rompetrol.
Vindeţi purceluşi la tavă, vindeţi vize de turist.
Vindeţi gazele de ţeavă, vindeţi gazele de şist.
Vindeţi Delta, vindeţi Marea. Vindeţi blugi soioşi şi roşi,
Vindeţi stuful, mâlul, sarea... Dar, Nu-mi vindeţi, zău,
gogoşi!
2015
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86.

ARDEŢI

Ardeţi, oameni buni, tot ce e vechi şi şi-a-împlinit sorocul.
Ardeţi, zic. Doar o scânteie e de-ajuns s-aprindă focul.
Ardeţi tare, ca o torţă, pentru cauza supremă.
Ardeţi pe duşman cu forţă, să-l eliminaţi din schemă.
Ardeţi paiele pe coasta secerată de combină.
Ardeţi urmele, nevasta să nu dea de concubină.
Ardeţi stuf, păduri, bordeie când vă vin năvălitorii.
Ardeţi frunze pe alee când apar pe cer cocorii.
Ardeţi lemne, motorină, ca să dezgheţaţi macazul.
Ardeţi lumânări la cină, ca să asortaţi extazul.
Ardeţi oaia cu dangaua ca s-o reperaţi în pustă.
Ardeţi-l pe mangafaua care umblă pe sub fustă.
Ardeţi iute sau cu-ncetul visul pentru-o casă nouă.
Ardeţi cum aţi ars carnetul pe partid în ’89.
Ardeţi mort de nerăbdare – când ceva vi se ascunde.
Ardeţi să aflaţi: ce oare, cum, cu cine, când şi unde.
Ardeţi resturile-n ghenă şi etapele în goană.
Ardeţi tot. Dar, nota bene: Nu-ardeţi gazul de pomană!
2015
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87.

CĂUTAŢI
Căutaţi, voi oameni, calea ce v-au rezervat-o sorţii.
Căutaţi-o, chiar şi-n valea care dă spre Zidul Morţii.
Căutaţi mereu acele ţărmuri la picior de munte.
Căutaţi la San Michele urmele lui Axei Munthe.
Căutaţi şi în Egeea bancuri de corali şi peşte.
Căutaţi, că vorba-ceea... cine caută găseşte.
Căutaţi-vă aleasa inimii, mergând la Kito.
Căutaţi-vă mireasa pe Facebook, de n-aţi găsit-o.
Căutaţi cu ansa semne, să puteţi săpa fântână.
Căutaţi în fân şi-n lemne acul ce-aţi scăpat din mână.
Căutaţi-vă de treabă, de nevoi, de sărăcie.
Căutaţi-vă în grabă pile pentru-Academie.
Căutaţi la nimereală nod în papură, pricină.
Căutaţi o nimfă goală, cu privirea, în piscină.
Căutaţi în ring bărbia adversarului feroce.
Căutaţi, mergând pe Via Maglabechi, Santa Croce.
Căutaţi benzina Eco. Căutaţi la SMURD Salvarea...
Dar, N-o căutaţi la PECO. Mai ales cu lumânarea!
2015
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88.

GĂSIŢI

Găsiţi, voi oameni buni, puterea de-a recunoaşte-orice
greşeală.
Găsiţi orgoliul sau plăcerea de-a nu da lumii socoteală.
Găsiţi, de-aveţi cumva răbdare unde-au ascuns comoara
sciţii.
Găsiţi offshore-urile-n care îşi pun averea parveniţii.
Găsiţi în viaţă calea dreaptă chiar de intrarea e oprită.
Găsiţi-o şi pe cea-nţeleaptă, chiar dacă-o fi s-o daţi cotită.
Găsiţi când toastaţi la mese elogii pentru preşedinte.
Găsiţi şi vorbele alese cu care-n dragoste se minte.
Găsiţi un soţ ce vă îndură când daţi din gură – taca, taca.
Găsiţi o soaţă care jură că vă va suporta, săraca.
Găsiţi tertipuri şi-alibiuri. Găsiţi poteca spre Coştila.
Găsiţi şi pârtia de schiuri, cum orbul a găsit Brăila.
Găsiţi pe Google tot ce ţine de-a ta cultură generală.
Găsiţi, ca să-nvăţaţi mai bine, o profesoară personală.
Găsiţi mereu motiv de ceartă şi la orice motiv de glumă
Găsiţi refugiu doar în artă şi har în bobul strâns pe brumă.
Găsiţi în orişice fiinţă măcar un sâmbure de bine...
Dar, Nu găsiţi de cuviinţă că totul chiar vi se cuvine!
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89.

CITIŢI

Citiţi, voi oameni buni, că-i bine – cititul n-a făcut vreun rău.
Citiţi, că nu e o ruşine să staţi cu nasu-n carte, zău.
Citiţi destul din Cartea Sfântă, din Cartea Sfinţilor – de-ajuns.
Citiţi, şi tot ce vă frământă, probabil va primi răspuns.
Citiţi din mistici, din aburici. Citiţi din Melville – Moby Dick.
Citiţi din cei ce astăzi purici fac mulţi, scriind despre nimic.
Citiţi din Creangă – Sfârâiacul. Citiţi-i şi pe fraţii Grimm.
Citiţi. însă cu asta, bacul nu-l treceţi, serioşi să fim.
Citiţi cuvintele săpate adânc pe lespezi de mormânt.
Citiţi în palmele crăpate avida sete de pământ.
Citiţi ce scrie ca reclamă, la stomatologie – Smile.
Citiţi în ochii blânzi de mamă. Citiţi în alfabetul Braille.
Citiţi în ochii partenerei de va răspunde la avans.
Citiţi în umbrele tăcerii că nu vă va urma la dans.
Citiţi prospectul înainte de-a înghiţi un preparat.
Citiţi-l, şi luaţi aminte – sau nu, de-al medicului sfat.
Citiţi contorul şi trimiteţi consumul la Dispecerat.
Citiţi, transmiteţi, şi admiteţi că în curând veţi fi taxat.
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Citiţi cum sufletul şi trupul după priveghi s-au despărţit.
Citiţi şi cum Petrache Lupu se va întoarce-n Maglavit.
Citiţi pe sponci de mântuială. Citiţi atent, citiţi profund.
Citiţi, să scoateţi la iveală ce înţelesuri se ascund.
Citiţi la rând, pe-orizontală, precum se coase la gherghef.
Citiţi şi pe diagonală, de nu aveţi nici timp, nici chef.
Citiţi în sala de lectură, citiţi în pat, citiţi în tren.
Citiţi în frig sau la căldură. Citiţi. E unicul refren.
Citiţi ca Trăsnea pe-arătură, silabisind: mi-ţi-vi-li.
Citiţi mereu, dar cu măsură, că altfel capul v-ar plesni.
Citiţi în cartea Sapienţa, nevasta-n casă cum s-o cerţi...
Dar, Nu-i citiţi corespondenţa purtată c-un anume terţ!
2015
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90.

SCRIEŢI

Scrieţi, oameni buni, ce credeţi. Despre ce vi se năzare.
Scrieţi. Vremea nu v-o pierdeţi căutând subiecte rare.
Scrieţi când e lună plină – poezie, teatru, proză.
Scrieţi ziua pe lumină, scrieţi noaptea la veioză.
Scrieţi seara la culcare – dacă n-aveţi alte planuri.
Scrieţi dacă-aveţi chemare pentru Click-uri şi Can-Can-uri.
Scrieţi vrăji electorale şi le afişaţi pe ziduri.
Scrieţi: Dăm coloniale, praf de purici, smag de riduri.
Scrieţi, când vă cere Statul formulare de căldură.
Scrieţi, dând cu subsemnatul..., note la Procuratură.
Scrieţi strâmbe că se poartă bârfa şi turnătoria.
Scrieţi la Arest, pe poartă: Cinstea noastră şi mândria.
Scrieţi un anunţ la stradă că-năuntru-i leopardul.
Scrieţi mare, ca să vadă cel ce vrea să-ţi sară gardul.
Scrieţi cerere la Haga contra celui din parcare.
Scrieţi, când vă sare doaga, cerere de internare.
Scrieţi, dacă-aveţi onoare, cum aţi dezertat din luptă.
Scrieţi la Bruxelles scrisoare că justiţia-i coruptă.
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Scrieţi psalmi şi acatiste când aţi săvârşit păcatul.
Scrieţi madrigale triste când v-a părăsit bărbatul.
Scrieţi pe jarteaua lată cin-n-a scos bilet de viciu.
Scrieţi-i, şi altădată nu le mai prestaţi serviciu.
Scrieţi codul pe bagaje, şi-n agendă nume, date.
Scrieţi-vă tatuaje pe sub piele injectate.
Scrieţi colile de teză şi pe faţă şi pe spate.
Scrieţi: No Problem – în freză, din şuviţe asortate.
Scrieţi de pe stick, din palmă, ca să promovaţi licenţa.
Scrieţi, şi rămâneţi calmă când vă vede asistenţa.
Scrieţi ample dizertaţii, îndemnaţi de Necuratul.
Scrieţi copiind confraţii – că luaţi şi doctoratul.
Scrieţi pagini de demersuri. Şiruri lungi de explicaţii.
Scrieţi scurte SOS-uri când la bord apar piraţii.
Scrieţi dar, şi-o să vă facă membru-n Liga lui Socrate.
Scrieţi 10 cărţi, chiar dacă n-aţi citit nici jumătate.
Scrieţi ce mai e la modă, ce-a mai uneltit Cabala.
Scrieţi chiar şi cu metodă. Scrieţi chiar şi alandala.
Scrieţi când vă merge mâna. Scrieţi când vă stă norocul.
Scrieţi când la scris româna vă trădează – Arz-o focul!
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Scrieţi pe versanţi, pe plaiuri – cu arbuşti şi cu mioare.
Scrieţi pe pereţi cu sprayuri, cu cărbune, cu culoare.
Scrieţi mic şi cu răbdare sau cu litere de-o şchioapă
Scrieţi ca un doctor care scrie - nimeni să-l priceapă.
Scrieţi pe copaci de dragul amintirii, cu grafitti...
Dar, Nu scrieţi cu briceagul: MARICICA LOVE TITI!
2015
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Inflorescenţe epigramatice

Zic celor care insistent
Vorbesc de-o brumă de talent:
Decât un bolovan de humă,
Mai bine un cristal de brumă.
PeB – Ars catrenica
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91.

Brumărele de Dobrina
huşenilor mei,
cu plăcute sentimente dionisiace

Bătrâni şi nepoţi
Ion Minulescu, refugiat la Huşi,
în oraşul viilor şi al ploilor, a scris poezia
Acuarelă cu pitoreasca imagine a celor doi
bătrâni – jucării stricate – ţinându-se de mână

Priveai în urbea dintre vii
Cum un bătrân şi o bătrână
Mergeau ţinându-se de mână.
Dar pe nepoţii lor cheflii
Nu i-ai văzut, iubite bard,
Mergând ţinându-se de gard!?

Escapade poetice
Ion Barbu, mobilizat la Huşi
în timpul Marelui Război, a avut unele
probleme de disciplină cu comenduirea

Zice lumea c-o făcuşi
Cu fătuci şi cu butelci.
Când, de fapt tu După melci
Nopţile-ţi pierdeai prin Huşi.
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Pe lângă drum, pe lângă gard
Vasile Vasilache şi-a luat zborul
de la Huşi, împlinindu-se în capitală ca
unul dintre cei mai îndrăgiţi compozitori

Hitul Du-mă-acasă, măi tramvai,
L-ai compus, maestre-n Bucureşti.
Că în Huşi pe-atunci luai caleşti
Sau din birt, prin şanţuri o luai.

Corecţie
Gheorghe Chiper prezintă într-o carte
Huşul ca fiind un Târg al trăsniţilor

Trăsniţii cad de-odată din picioare.
Deci, ce ne spui matale e-o eroare –
Huşenii sunt pe jos doar ca urmare
A unui lent proces de îmbătare.

Privelişte
Costache Olăreanu, fiu al Huşilor,
a scris romanului Vedere din balcon

Când priveai spre Pod la Ralea,
Treji, huşenii tăi iubiţi
Ţi se arătau în calea
Ochilor? Sau chercheliţi?
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92.

Brumărele de Trivale
Versetele lui Cornelius (Dalai) Lamba
Filonul exploatărilor spirituale de mai
jos se găseşte în Galeria Calambaururilor
lui Corneliu Lamba – Piteşti

Scrise între două tururi –
De scrutin, de şold, de pistă,
Hâtrele-ţi Calambaururilor
Au un haz de nu există.
Eu le trec doar în revistă –
În culori şi noi contururi.

Evoluţionism
Gorila, brută agresivă,
Către-un urangutan din pom:
– De-ţi dau, făptură primitivă,
Vreo două labe te fac Om.

Ordinea de Stat
Ne-am ales c-un nou concept:
România – Stat de Drept.
Şi cu-o droaie de adepţi,
Pentru noul Stat de Drepţi.
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Petrecere exotică
– Unde-ţi faci concediul vara?
– Pe o dună în Sahara.
– Ca să vezi fata morgana?
– Nu, că-mi vine şi cucoana.

Precoce şi ambiţioasă
La 10 ani dansa lambada.
De-atunci îi încolţise harul...
Dar n-a tentat-o trotuarul –
A vrut direct autostrada.

Distingere
Multe sunt valori, confraţi:
Bicepşii, literatura...
Numai să nu confundaţi
Culturismul cu Cultura.

Culmea originalităţii în poezie
Constatarea este unanimă –
Versul lui a spart tiparele.
Că nu-i scris cu ritm şi nici cu rimă,
Ci-n stil propriu – Cu picioarele.
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93.

Brumărele de Palat

Secvenţe compilate
Şambelanei Palatului văzută
de media mogulilor buni şi răi

– Fată, fată, platinată,
Tu la look asemănată
Cu icoana blondă-a lumii,
……………………………………….
– Dă-te cu culoarea humii,
Ca să fie consonanţă
Între faţă şi substanţă.

Oameni de bine
Parlamentarii, ascultaţi la mine,
Sunt oameni, cum se zice, doar de bine.
Căci aţi văzut, de la alegeri, zău,
Vreo unul dintre ei s-o ducă rău!?

Singura soluţie
Ca să mai fie-n ţară legea lege,
Şi de şnapani românii apăraţi,
Un Parlament neutru vom alege –
Fără femei, fără bărbaţi.
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Politica e ca moda
Părere pro

Nu-ţi trebuie un ochi aşa profund
Să vezi că se aseamănă leit:
Politica şi moda dau cu flit
Aceluiaşi client – cel rupt în fund.
Părere contra

Să fii la modă nu-i uşor, monşer –
Te schimbi în tot, din cap până-n picioare...
Politica-i mai îngăduitoare –
La ea te lepezi doar de caracter.

Ştiinţă şi politică
Savanţii lumii caută la CERN
Particula genezei – cea dintâi.
Reţeta vieţii noastre, în guvern
Se scrie. Cu doi popi la căpătâi.

Cură de însănătoşire
Lăsaţi de guvernanţi la fundul gol,
Vom sta să ne cuprindă soarele,
Şi plini de-artroze-n balta cu nămol
Adânc ne vom băga picioarele.
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Brumărele de pomenire

Ciocoii vechi şi noi
Îşi zic românii în extaz
Ciocoi la noi, ca nicăieri
Cei vechi, aceiaşi sunt şi azi
Cei noi, aceiaşi sunt de ieri.

Restricţie şi libertate de exprimare
În Era dinainte, printre dinţi,
De-Alesul şi de Domnul pomeneam.
Acum, în voie de aleşi şi sfinţi
Mărunt din buze dăm. Cu-ntregul neam.

Restricţie şi libertate de acţiune
Cândva furam din lan un păpuşoi.
O faptă – Vai de mine, caz penal!
Acum se fură ţara – Vai de noi!
Aproape că vorbim de-un caz banal.

Invocare
Când azi în ţară totu-i pe mangleală
Şi cel străin mi-a devenit stăpân,
O rugă-nalţ, Isuse, cu sfială:
Fă să mă fure fratele român!
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Eficienţa măsurilor de austeritate
În criză mare a trăit.
Destinul lui a fost nedrept.
Dar iată-l astăzi liniştit –
Dormind cu mâinile pe piept.

Sfârşitul reformei
Azi, artificii de import,
Reforma noastră longevivă
Nu mai primeşte – pentru tort.
Ci... lumânări pentru colivă.

Sfârşitul tranziţiei
Pe celălalt tărâm s-a dus:
Tristeţe multă, jale mare...
Şi rugi fierbinţi la Cel de Sus:
– Fereşte-ne de re-ncarnare.

Parastas electoral
Eroic s-au luat de piept
Cu furii Statului de drept.
Şi s-au ales cu...Drept de stat
Pe catafalcul democrat.
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95.

Brumărele de sezon

Protestul câinilor cu pedigri
De stăpâni, purtaţi în lese,
Pe la mitinguri sunt scoşi
Patrupezi din rase-alese...
Nu-s ei liberi, da-s frumoşi.

Reacţia maidanezilor
Scăpaţi de la hingheriadă
Vin câinii urbei furioşi
Să mârâie la cei din stradă
Ei sunt liberi, nu frumoşi.

Paşaport de tranzit
De la Nistru spre Tamisa
Tot basarabeanul zis-a: –
Mamă Ţară România,
Dă-mi să-ţi pup cetăţenia.

Punct de vamă
Albiţa ieri era la Est un scut –
Doar traficanţii mai treceau de Prut .
Azi intră-n ţară oameni de valoare –
Grăbiţi să iasă pe la Vânju Mare.
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Jocul cu focul
Prometeu

Acum când încălzirea e globală
Lui Prometeu nu-i cereţi socoteală,
Chiar dacă el a regizat tot Jocul
De-a coborî din Cer pe Terra, Focul.
Andersen

Ce mari minuni s-au întâmplat la locul
De început al Jocului cu Focul
Aflăm citind în cărţile de mituri
Şi-n Andersen – Fetiţa cu chibrituri.
Nero

Un ev aprins trăim. Încins e Jocul.
Pe granzii lumii i-a lovit amocul –
Ca Nero duşi cu mintea la plimbare
Pun Foc de-a valma. Unde le năzare.
Casanova

Un Foc bengal, un Foc la inimioară
Accept şi eu – măcar ca Joc de-o seară
În care-nfierbântat, trecând pârleazul
La o vecină să-mi consum extazul.
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Brumărele de catedră

Mesaj
O eurodeputată
către şcolărimea română

– Juni romano-daco-geţi,
Nu mai căutaţi în Gheba
Rezolvări. Şi nici la Teba
Caii verzi de pe pereţi.
Vreţi succesuri? Fiţi isteţi
Şi veniţi la Clubul Eba.

Măsură benefică
Reforma învăţământului –
finanţarea îl urmează pe elev

Prevederea nu e rea –
De la clasa-ntâi la bac,
Tot şcolarul va avea
Bani de vodcă şi tabac.

Democraţie
Reforma învăţământului –
relaţia profesor-elev

– Stimatul meu elev, vă rog frumos,
Puteţi să-mi daţi răspuns la întrebare?
– Dar, profule, de ce aş face-o oare...
Nici tu nu mi-ai răspuns la – Hello, boss!
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Piese de epocă
În vizită la Muzeul şcolar

O fată, tot privind pe-o etajeră,
Întreabă: – Mamă, asta-i plumbuieră?
Iar mâine, alta, curioasă foarte,
Va întreba: – Bunică, asta-i carte!?

Ustensile şcolare
Şcolarii ieri aveau tăbliţe
Şi-abacuri pentru învăţat.
Acum au laptopuri de fiţe –
Perfecte pentru copiat.

Decepţie
O jună la Muzeul şcolar,
sectorul – Ştiinţe naturale

Crezându-se-ntr-un magazin de vise,
Luă dintr-un ierbar trei frunze şi
Le ronţăi. Apoi apatic zise:
– Dar nu-s etnobotanice. Mersi!

Vivat académia
Ai noştri tineri sunt studenţi moderni –
Cu 4x4 în parcare vin.
Iar la examen când apar şi-i cerni,
Din 4-n 4, tot aşa o ţin.
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Brumărele de familie

În familia reală
Tatăl stă cam prost cu banii,
Mama stă doar de şicanii,
Iar copiii, năzdrăvanii,
Stau şi nu prea pe la şcoală...
– Şi-n formula ideală?
– Care, homosexuală?...

Cronică de familie
Jurnal sentimental, cu parfumate file,
Colecţie de pasiuni şi alte chestii –
Ajunse în decursul anilor de zile
O condică de observaţii şi sugestii.

Moştenire de familie
În urma noastră, de trăiam la ţară,
Ar fi rămas livada şi fântâna...
Aşa, lăsăm un raft de carte rară –
Pe care cine-o să mai pună mâna!?
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Medicul de familie
lui IoCi

Mi-ai dat reţetă compensată
Şi treaba-i ameliorată.
– De-ar fi cu plata integrală,
Cât îmi mai pui la socoteală?

Stomatologul personal
lui SpiM

Mi-a scos molarul afectat,
Iar după ce l-am onorat
A tras de mine ca de doi –
Să-mi bage dintele-napoi.

Oftalmologul propriu
lui BoCu

– Doctore, mă uit în faţă
Şi văd totul ca prin ceaţă.
Ce-mi prescrii la fenomen?
– Faruri noi, cu halogen.

Preotului casei
lui MaMo

Cu tămâie şi sfeştanii lungi,
Duhurile rele le alungi.
Dar, părinte, fă şi-o rugăciune
Ca să-mi vină nişte rele bune.
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Brumărele de Ziua a şaptea

Facerea lumii
Şapte zile-n calendare
Ţine-a Domnului Lucrare –
Şase zile de zidire,
Una, ca să-ţi vii în fire
După şase nopţi în care
Te-ai jertfit printre potire.

Abstinenţe în Postul Mare
Şapte săptămâni sunt toate.
Se abţine cine poate.
Cine nu, primeşte-un stimul –
Îi ia poftele regimul.

Naşterea corectă e la şapte luni
Şapte luni sunt necesare
Ca să se-ntrupeze-un germen.
Cele două peste termen
Sunt doar marjă de eroare.
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Secvenţe de viaţă
Şapte ani sunt cei de-acasă,
Şapte-i faci în câte-o clasă.
Şapte-n stradă cu băieţii...
Restu-i joci la... Roata Vieţii.

Vieţile omului
Şapte vieţi românul are.
Însă cea de lângă soaţă
E ca o grădină-n floare...
Când ai soarele în faţă.

Dulce consolare
Şapte feluri de mâncare
Mi-au servit la-nsurătoare.
Şi sunt foarte fericit –
Că de-atunci doar tac şi-nghit.

Compensaţie
– Şapte capete-un balaur are.
Şi din toate foc pe gură scoate.
– În guvernul ţării, prin dotare,
Sunt mai multe.
– Da, dar nu ard toate.
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Brumărele de Săpânţa

Aleea umbrelor
Întemeietorul Teatrului de Balet
din Constanţa, Oleg Danovski, are cavoul
pe o alee, la capătul căreia, se află lăcaşul
pentru când va fi, al autorului

Pe a umbrelor alee
S-a oprit de veci să steie
Unchiul Oleg, cneaz pe Lacul
Lebedelor lui Ceaikovski,
Aşteptându-l pe diacul
Norilor lui Maiakovski.

Nedumerire
Pe placa de mormânt a tatei
pietrarul a bătut steaua lui David

– Ce de colţuri!... Şase număr.
Mă crucesc. Dar dacă-i bine?
Poate că-l chemase Brumăr –
Şi nu Brumă, ca pe mine.

Glumă rea
Observaţia unui trecător în faţa
pietrei funerare inscripţionate Brumă

El, aici? O farsă este.
Cine-ar fi putut s-o facă?
Brumă cade numai peste –
Nici sub brazdă, nici sub placă.
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Mulţumirea lui Păstorel
Am băut doar vin curat,
Fără ape minerale.
Şi-acum dorm, mersi, sub dale
Fără pietre la ficat.

Continuitatea lui Păstorel

lui Ananie Gagniuc,
un veşnic şi nobil însetat

După ce tot va fi supt
Pe pământ – vioi, apatic,
Va căta pe dedesubt
Raiul... vinului freatic.

Dorinţă neîndeplinită

Valerică Ş., a trecut în lumea
cealaltă de Bobotează

S-a săvârşit între pahare
Umplute cu agheazma mare,
Atâta apucând să zică:
Doream, părinte, una mică.

Părerea specialistului contează

Ion Neamţu (im) – producător din
Huşi, l-a tras cu cripta lângă mormântul
său pe Avram Tudosie – degustător

L-a chemat cu cripta la-ndemână
Ca să-i spună: vinul de apaos,
Cel turnat de popă pe ţărână,
E curat, sau cu ceva adaos.
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Numărate fir cu fir ar fi trebuit ca în carte să se găsească 99
de texte. Supralicitând oferta, la o treime dintre acestea am
ataşat câte o dublură apropiată tematic sau ca mesaj, iar în ceea
ce priveşte catrenele, pentru sporirea bogăţiei florale, am ales
tulpine cu multiple ramificaţii.
Dacă la cea de a O suta se mai lucrează, ultima brumărea nu
poate fi decât floarea dedicată mentorilor mei spirituali în
general şi în particular eseistului de Direcţie Naţională,
prestigios antologator al celor O sută şi una poezii eminesciene,
profesorului Theodor Codreanu, la împlinirea a trei sferturi de
veac trăite în lumină cu remarcabile înfăptuiri culturale.
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101.

Laudă lor. Cinstire lui

În universul ăsta de-ntuneric există mici white hall-uri locuite
de-alese spirite cu chip eteric – bălai copii ai vremilor cernite.
În era asta semiglaciară ei sunt o adiere trecătoare
ca un zefir suav de primăvară sau ca a toamnei răcoroasă boare.
În evul ăsta cu lumini şi umbre apar ca nişte licurici de seară –
scântei ivite din unghere sumbre, luciri de-argint
în pulberea stelară.
În veacul ăsta dintr-un nou mileniu, potire umplu-n sfintele altare,
un strop din licărirea lor de geniu să fie-mpărtăşit de fiecare.
În anul ăsta – două mii şi încă vreo douăzeci, trecuţi în calendare,
ne cer atât prin nobilă poruncă: să stăm la Judecată în picioare.
În luna asta-n care pe mlădiţe firavii muguri se prefac în floare,
ei dăruiesc la doamne şi domniţe prinosul de mireasmă şi culoare.
În ziua asta când Prier ne-adună, fii risipiţi pe câmpuri depărtate,
din ramuri tinere-mpletim cunună s-o aşezăm pe frunţile curate.
În lumea asta mare, cu păcate şi cu atâtea lucruri inutile,
o mamă, cea mai bună dintre toate, i-a zis: Eşti liber,
intră-n rol, copile.
Pe globul ăsta – denumit şi Terra, el a păşit sfios. O vietate
cătând naiv, cu ochi mirat la Sfera perfecţiunii încă ne-ntinate.
În zona asta est-continentală s-a aşezat şi, urmărind cocorii
cum se petrec spre zarea australă, a survolat tărâmuri iluzorii.
În ţara asta ce-a luptat cu hunii şi alte seminţii venind de-aiurea,
s-a logodit cu pasărea furtunii, şi-a fremătat cu marea şi pădurea.
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Pe glia asta multimilenară, brăzdată de adânci civilizaţii,
el a-nţeles chemarea tutelară de-a se-nălţa prin cuget cât Carpaţii.
În urbea asta, încărcat de datini, a coborât trecând pe sub portaluri
bătute cu efigii de Muşatini. Neclătinat de efemere valuri.
În şcoala asta cu castani la poartă, a fost adus de vânturi alizee
şi a rămas blagoslovit de soartă, sămânţă de iubire, rod să deie.
Pe plaiul ăsta mioritic, scenă a căsăpirii noastre fracticide,
el mânuie cuvântul în arenă, nu paloşul ce totu-n jur ucide.
La ceasul ăsta, din ulcioare pline cu-aroma viilor de zei lăsate,
bacante toarnă roze bohotine. E sărbătoarea minţii luminate.
PeB, aprilie 2020
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PETRU BRUMĂ SAU DRUMUL DE LA
JURNALISMUL POETIC LA SATIRĂ
Dialog cu umoristul Petru Brumă
În perioada postdecembristă, prevalându-se de reala libertate
de gândire şi de simţire, s-a exercitat într-ale poeziei cu
tendinţă, dezavuând turnul de fildeş şi reverenţele în cadenţă ori
cu ştaif. Şi-a înstrunat energic Pegasul, făcându-l să zboare ca
vântul şi ca gândul, cu deosebire în două puncte cardinale. Şi-n
timp ce noi, cuprinşi de-adânca sete a conturilor secrete ale
foştilor dictatori, urmam consecvent dictonul „Go West” cu
reverberaţii „Ex Occidente Lux”, el, rece, ca bruma toamnei ori
ca brumărelul în cramă, la înflăcărarea noastră precipitată,
privea tot mai atent şi mai justificat spre „Estul, copil din
flori/conceput la Cântători“.
Meticulos, metodic, exact ca un cronometru, dar în egală
măsură de sensibil şi de înzestrat pentru versul satiric,
profesorul de fizică din Constanţa, Petru Brumă, a arătat
oamenilor Cetăţii tomitane că undeva, într-un punct înalt şi
foarte luminos al propriului spirit, gândirea raţională, riguroasă,
abstractă, se poate întâlni cu poezia, cu caldul tărâm al
efervescentei cântări versificate dyonisiace, nu radical opusă
spiritului apolinic...
Pentru a-şi face mâna după ce, pe scurt, în volumul din
1997, a convorbit, nu cu idealuri, ci cu Estul, cel cu numele
Sfântului Petru care respecta cu stricteţe normele prozodiei
tradiţionale, a început să-i rescrie pe poeţii de referinţă, clasici
şi contemporani. Astfel, parafrazând poezia argheziană din
volumul „Cântare omului”, Petru Brumă a scris, nu „Cel ce
gândeşte singur”, ci „Cel ce învârte lumea – Cântare banului”.
Parafrazându-l pe Nichita Stănescu, transforma poemul
acestuia, „Leoaică tânără, iubirea” în „Lupoaică lacomă –
Puterea”. În fine, preluând bijuteria minulesciană „Romanţa
celor trei corăbii”, Petru Brumă, fără să cadă în derizoriu sau în
grotesc, scria „Romanţa celor trei salamuri”. Apoi, aşternea,
negru pe alb, 37 de rondeluri care aruncă o lumină net
defavorabilă asupra avatarurilor perioadei de tranziţie la
economia de piaţă.
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● Domnule Brumă, din ce „râpi şi gropi adânci” urcate de
străbuni „pe brânci” vine la d-voastră înzestrarea pentru
poezie? Şi, dacă tot vine, cum s-o luăm? Drept favoare, drept
răsplată, drept obligaţie civică ori, pur şi simplu, drept noroc?
– Cu îngăduinţa dvs., îmi permit o mică observaţie la ceea ce
aţi afirmat chiar în debutul prezentării mele: libertate de gândire
şi de simţire – reală – am avut mereu, cu toţii. A lipsit însă
libertatea de exprimare.
Cât priveşte „gropile” şi „râpele” argheziene, aş spune că
acestea sunt pentru mine mai degrabă cramele şi pivniţele din
podgoriile huşene, în care am savurat aroma zghihariei şi a
busuioacei de Bohotin. Cred că mi se potriveşte ceea ce eu
însumi spuneam cândva cuiva, la adresa altcuiva, ctitor de
revistă şi prieten care-şi turna ceva în pahar: „Fii fără grijă,
dragule copil,/Metafore din lapte de I.C.I.L./Nu scoţi. Doar
vinul se preface-n har!”. Aşadar, de acolo, de pe meleaguri
moldave, am coborât şi, mă mai citez odată, „trecând pe sub
portaluri bătute cu efigii de muşatini să mă avânt spre
înspumatele valuri” – ale mării şi ale scrisului.
● Cine şi în ce împrejurări anume v-a educat gustul pentru
poezie şi, în mod deosebit, pentru perfecţiunea formală?
– Nu ştiu dacă m-a influenţat cineva sau ceva pe drumul
acesta, totuşi personal, al creaţiei. Cu siguranţă însă, am fost
fascinat de boema ieşeană de la Academia Liberă, ce cuprinde
elita literară a anilor ’30, cu George Topârceanu, Păstorel
Teodoreanu, Mihai Codreanu, George Lesnea. Şi cum lesne (ca
să fac un joc de cuvinte) remarcă actorul Vasile Cojocaru că
Brumă rimează cu Dumă, sunt dator să-mi destăinui afinitatea şi
cu remarcabilii poeţi ruşi ai aceleaşi perioade a veacului trecut:
Vladimir Maiakovski şi Serghei Esenin. Cu primul, pentru
profunzimea şi etica inciziei sociale, cu al doilea, pentru
puritatea sentimentului şi estetica limbajului.
● Vă propun să demonstraţi cititorilor noştri cât de uşor, de
natural şi de credibil scrieţi poezii, cât de fireşti, dar nu şi
inofensive sunt acestea. Vă sugerez să alegeţi o piesă din ciclul
„Galeria cu pastişe”.
– Alegerea e ca şi făcută! Merg pe mâna dvs. Să vedem dacă
aceia care iubesc poezia satirică şi umoristică vă împărtăşesc
opţiunea de cititor şi exeget. Aşadar... „Romanţa celor trei
salamuri”:
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„Să nu-i lăsăm nicicum/să-şi facă voia/Ei n-au mâncat ca noi,/
Salam cu Soia!/Ziceam,/în primul an de libertate.../– Aveam
dreptate?/– Nu aveam dreptate?/A fost şi va rămâne grea/
dilema./Dar, între timp, s-a mai schimbat/problema: /Confuzia a
devenit totală/Acum când ascendenţa ni-e egală,/Şi toţi mâncăm
de zor/Salam cu Euri,/Cum doar în margarină şi jeleuri/găseşti din
plin./Ne sfâşiem în ghiare/Ca nişte Acvile/Parlamentare./E altul
şi motivul/învrăjbirii:/Salamul cu Ciolan/Şi... trandafirii!”
● Vă invit, în continuare, dle Petru Brumă, să faceţi câteva
referiri la volumele publicate până acum.
– Am apărut ca autor de carte sub prestigioasa siglă „Ex
Ponto – Infcon”, publicând mai multe titluri: „Estule, copil din
flori”, „Estul, sentimente la vedere”, „Estul ca un cal buimac”,
„Cântece pe limba lor”, reunite, ulterior, în trilogia „Esticele –
cântece de buimăcie, la o răspântie de lumi şi de milenii” (20032005).
● Est... Est... Est... Esticele I, Esticele II, Esticele III... Am
impresia că nu aveţi de gând să vă opriţi, totuşi aici. Insist să
stăruiţi asupra acestui veritabil leitmotiv al poeziei dvs. –
ESTUL.
– Estul e mai mult decât un motiv! E o dulce-amară obsesie,
aceea a apartenenţei sentimentale la spaţiul atâtor împliniri,
vicisitudini şi frustrări, debordate în trăiri contradictorii, iar eu
am ales să exprim toate aceste lucruri printr-o metaforă. Iată
două repere între care se încadrează, cred, sugestiv, existenţa
mea poetică în Est:
„Sonet fără identitate”: „Estule, născut din flori,/Cine eşti?
De unde vii?/– Sunt băiat fugit în zori/De la Casa de copii!/– Şi,
de mama ta, ce ştii?/– Mi-au spus nişte trecători/C-a plecat la
subţiori/Cu doi oameni în kaki/Unul ar fi fost englez.../Dar a
stat cu el puţin/Nu-i plăcea, era obez./Pe celălalt, mai
acvilin,/Cu mustaţă de gruzin/L-a ţinut de amorez”.
„Sonet de lume nouă”: „E anul 2000. Convoaie suie/Pe
salvatorul Munte Ararat...,/Eu bat în grinda casei două cuie,/
Speranţe noi să spânzur la uscat./Căci Dumnezeu nu dă de unde
nu e.../Iar dacă dă, e pentru cel bogat./Şi totuşi vine trenul
anunţat/Trimis cu împărţeală de la UE. Slăvit să fie el,
Comunitarul/Grăiesc sărmanii Estului, pios,/Lăsând în susul
drumului şi carul/Şi boii ca s-o ia la fugă-n jos./Îi văd din
prispă. Au trecut hotarul/S-apuce câte-un kil de zahăr tos!”.
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● Prin 2002, criticul Theodor Codreanu, bun cunoscător al
creaţiei dvs. afirma: „Sunt suficiente motive să conclud că
Petru Brumă descinde din folcloricul Păcală şi din Nastratinul
lui Anton Pann, dar deghizat într-un versificator instruit stăpân
pe retorica rondelului, a sonetului, a parodiei... Iar
năstruşnicul personaj ar putea să cam încurce socotelile multor
Mitici la Carnavalul Postmodernismului”. Care au fost
modelele de la care aţi pornit pentru a scrie versurile dvs.
mustind de vervă satirică şi clocotind de antipatie faţă de tarele
societăţii în care trăim?
– Modele găsesc pretutindeni: de la stânga la dreapta şi de la
dreapta la stânga, de jos în sus şi de sus în jos. Desfăşor un soi
de Armaghedon liric, în care îşi află locul şi marele demnitar şi
micul manelist. Mă aplec în mod egal şi cu umilinţă atât asupra
exportului de pâră a politicienilor noştri către Înalta Poartă cât şi
asupra consumului intern de apă pe cap de locuitor. Încerc să
mă explic printr-un rondel şi printr-un sonet:
„Rondelul democraţilor incurabili”: „Incurabili democraţi,/
Pe la curţi imperiale,/Opera de trei parale/O tot cântă cu
nesaţ./Şi chemaţi şi nechemaţi,/Într-un cor de voci egale,/
Incurabili democraţi/Glăsuiesc Măriei-Sale:/Sus, în piscuri de
Carpaţi/Şi pe Bărăgan, la vale,/Capre negre, cai vărgaţi/Tot mai
umblă cu zăbale.../Incurabili democraţi!”.
„Sonet cu apometre”: „Vă spun: e formidabilă drăcia/Făcută
la Arad de Zenner-Zass./O ataşezi la ţeavă ca pe-un ceas/Şi nu
te mai înşeală Primăria!/De fericire, cânt Ave Maria/Când
umplu la vecina câte-un vas/În care-mi moi pensonul pentru
ras,/Ori periuţa, ca să-mi frec gingia./Gătesc cu ce aduc de la
cişmea,/Şi-mi spăl şosetele la râu, pe pietre./Iar de băut, îmi
pune pe tejghea/Barmanul un pahar. Ce mai, cumetre,/Nu sta pe
gânduri. Pe onoarea mea –/Sunt foarte bune – aceste
apometre!”.
Pentru asemenea drăcovenii, domnul Ovidiu Dunăreanu,
preşedintele Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor nu a ezitat
să mă considere „neodizident”.
● Într-o discuţie purtată cu autorul de proză umoristică,
Ananie Gagniuc, am aflat cu satisfacţie, printre altele, care
sunt sursele comicului din cele 10 volume ale sale. Prin
analogie, aş vrea să cunosc ce tipuri de umor cultivaţi în poezia
dvs. satirică extrem de polimorfă care, în chip proteic, poate fi
când rondel, când baladă, când sonet, când portret caricatural.
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– Raportându-mă la creaţia domnului Ananie Gagniuc, cel
care, întâmplător sau nu, îmi este naş de botez literar, aş spune
doar atât: în cărţile dânsului, pachetul majoritar de acţiuni îl
deţine umorul; în ale mele, satira. (Umorul vine din senin, pe
când satira din fulgere şi trăsnete, zice Efim Tarlapan).
Însoţitoarele satirei mele? Ironia, autoironia, hazul de necaz,
luarea în deriziune, chiar şi sarcasmul.
În ce manieră scriu? Se vede: în manieră retro: natural,
sănătos, ca pe vremea bunicilor. Cred că nu ar fi lipsit de
interes, întru încadrarea mea ca literat, să redau cele spuse de un
reputat poet: „armele” autorului sunt „pastile” de soc încărcate
cu „gloanţele” de cânepă cu care ne luptam în copilărie, efectul
valabil fiind momentul când se producea pocnitura şi adversarul
era „mort” (merci, Arthur!). După cum, dacă se mai acceptă şi
altă voce, care poate fi chiar şi a mea, aceasta ar vorbi de un
anume „jurnalism poetic”.
● În pofida notorietăţii dvs., nu sunteţi încă membru al
Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor. Cum se explică acest
„no man’s land” în ce vă priveşte?
– În două moduri: O primă explicaţie – care poate părea
paradoxală – ar fi că versul meu place. Iar un vers care place nu
poate fi poezie. Poate să-ţi placă un „Fairy” care, la acelaşi preţ,
spală mai multe farfurii. Poate să-ţi placă un sandviş cu
„Hochland”, dar poezia, pentru a fi poezie, nu trebuie să placă,
ea trebuie „să-ţi otrăvească sângele” (a zis-o marele Cioran!),
ceea ce în cazul meu, nu e cazul!
Alta ar ţine de gravitatea temei abordate. La primirea în
Academie, Topârceanu a fost elogiat de Sadoveanu nu pentru
fabula „Bivolul şi coţofana”, sau pentru „Romanţa
gramofonului”, ci pentru „Balada munţilor”. Aşa şi cu mine: Nu
pot intra în Academie (n-am zis „Uniunea Scriitorilor!”) cu
fabula „Musca şi fluturele”, ori cu „Rapsodia moţiunii de
cenzură”, ci abia după ce voi scrie „Balada stabilopozilor”.
Chestie de perenitate!...
(Virgil Mocanu: Simple dialoguri – Ed. Dobrogea, 2011)
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Arta supravieţuirii
Eu viaţa am luat-o în uşor.
Ea m-a răbdat, trăgând din greu de mine.
Am să-i mai dau un an, poate-şi revine –
Zicea. Şi iată-mă-s nemuritor,

ajuns în plăcuta postură de a mulţumi editurilor care
mi-au acceptat lucrările spre publicare: Metafora, Ex Ponto,
Dobrogea, Studis, Pim, totodată, prietenilor care de-a lungul
anilor mi-au acordat sprijin logistic în tipărirea acestora: Nicu
Leonte, Cornel Gogoaşă, Ion Orezeanu, Mircea Dobre, Mihai
Zaman, Ilie Ştefan.
PeB – Constanţa, 2020
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