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Hermeneutica indefinitului

I Forme indefinibile

Pagină albă

Pagină albă, pagină scrisă,
vină degrabă, lasă-te cuprinsă,
te arată privirii, lasă-te atinsă,
ascultă-mi rostirea, lasă-te învinsă,
iubeşte-ţi menirea, lasă-te convinsă!

Pagină albă, pagină virgină,
deschide-ţi cuprinsul spre semn ce alină,
lasă-ţi aplecarea spre semn de duzină,
cuprinde-ţi întinsul spre semn de grădină,
iubeşte-ţi menirea spre semne de mină!

Pagină albă, pagină aurie,
este în tine chemare din pruncie,
zâmbeşte în slova ta chemare-n pribegie,
se rostuieşte-n tine chemare stihie,
iubire de menire chemată să fie...

Pagină albă, pagină însetată,
tu eşti fire de viaţă în simţire adunată,
adiere de esenţă spre simţire îndemnată,
foşnet de vorbă prin simţire purtată,
iubire a menirii prin simţire alintată...

Pagină albă, pagină scrisă,
vină degrabă, lasă-te cuprinsă,
te arată privirii, lasă-te atinsă,
ascultă-mi rostirea, lasă-te învinsă,
iubeşte-ţi menirea, lasă-te convinsă!
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Pagină goală

Pagină goală
tu eşti scrisă sub chip zarificat,
te laşi cuprinsă de semne care atrag
şi eşti atinsă de tot ce este vag...

Deschisă spre semne de mină 
ieşite la lumină,
sub întinderea hârtiei,
te pierzi mereu în supoziţii
şi în orizonturi de grădină 
cultivate cu multe propoziţii...

În tine este chemare 
spre rostire de slovă-n pribegie
căci tu zâmbeşti spre jocuri 
cântate din pruncie
şi ajungi mereu solie 
prin versuri care vor să fie...

Tu eşti fire de esenţă 
spre invocare adunată,
prin foşnet de vorbe 
iubite de îndată;
tu te laşi mereu purtată 
spre devenire consumată...

Stai deci fără grabă 
şi lasă-te atinsă de semne,
de urme de simbol, 
de meniri străine 
mişcării gândului cel gol!
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Scrierea

Chemare spre zbor îţi sunt eu ţie,
zâmbetul tău spre mine vine să adie;
se oglindeşte-n tine dorinţă ca să vie,
iubire de îndulcire ce este ca să-ţi fie...

Foc de viaţă eşti tu spre citire iscată,
ispită de plăcere spre trăire înfocată,
timp de şoapte prin vrajă înfierbântată
şi dor de fiinţă din jar scăpărată...

Întinde-ţi deci abisul prin mişcare divină,
îndeamnă-ţi cugetarea spre gest fără vină,
dezveleşte-ţi chipul cu un sărut de lumină
şi întâlneşte-mi privirea spre scriere senină!
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Destinul de drum

De ai fi încredinţată dogmei şi fixă în context
pe tine vorbă lăudată te-aş trimite la penitenţă:
dar din grijă ce-ţi port spre a nu te pierde în text
sunt atent să nu fii amăgită de nici o abstinenţă.

Vorbeşte deci şi spune mereu ce se cade,
vorbeşte acum şi glăsuieşte tot ce trebuie rostit,
fiindcă tu eşti menită precum focul ce arde
să fii stinsă doar prin dorul cu împlinire amăgit.

Dorinţei care în tine se încrede spre formulare
tu îi promiţi soluţii rapide şi rezolvări clare
şi apoi o tot duci cu vorba spre amânări viitoare
şi-o iluzionezi cu speranţe spectral-înşelătoare...

Şi ea se lasă şi azi de tine amăgită,
nu fiindcă e naivă şi nici că ar crede în clipă,
ci pentru că din esenţa ta proiectată peste lume
iese mereu reînviată uitând că nu are nume...

Nu din dor de amăgire îşi trage dorinţa putere,
nu din păcăliri inocente se naşte destinul de drum,
ci din iubire de luptă între răsplată şi durere
îşi ia viaţa sevă când ea renaşte ACUM...
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Visul gândirii

Gândirea e un vis
şi cugetarea visare,
un salt iluzoriu peste abis,
o ademenire mereu amăgitoare.

Precum visul se aşterne
peste ale nopţii himere
gândirea doar pare că cerne
între slăbiciune şi putere.

Asemeni visului ce se destramă
dimineaţa la trezire
şi gândul zilnic se înramă
doar în lumini spre prăbuşire.

În vis e o lume rătăcitoare
prin fragmente de viaţă imaginate.
În gând e o fire grăitoare
de intenţii şi sensuri mereu amânate.

Prin vis răsare întâmplarea
regină peste al său destin.
La fel apune şi gândirea -
clipindu-şi vorba din senin.

Gândirea e un vis
şi cugetarea visare,
un salt iluzoriu peste abis,
o ademenire mereu amăgitoare.
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Definiţia

Definim perdele de fum:
aducem sub semnul finitudinii
tablouri semi-reale
de ceasuri reduse la părţi
prin timpul închipuit statuie.

Privim spre trandafirii tăiaţi
din spaţiile lor spre viaţă îmbietoare;
ne complacem în ucideri prin decupare,
în trunchieri de situaţii,
în proiectări iluzorii de sensuri parţiale,
spre lumini şubrede,
spre încântări de vorbe amăgitoare...

Ne ducem cu gândul
din aproape în aproape
şi unim forţat cuvintele în linie
spre a executa brutal prin definiţie
realităţi neîmpărţite şi de neîmpărţit:
esenţe nedivizate 
doar în Întreg întruchipate...

Facem icoane 
din alăturări întâmplătoare de cuvinte
şi ne închinăm penibili la sfinte definiţii,
uitând intenţionat 
că viaţa nu trăieşte din cuvinte
şi nu se revelează pe sine în propoziţii:

Uităm de noi – 
ne pierdem în vorbe naiv - ameţitoare,
suntem pribegi prin gând, 
prin forme veşnic trecătoare...
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Ceaţă şi scrum

Căutăm iluzii în perdele de fum,
ne amăgim prin definiţii rostite-n decupare,
trăim în ceaţă şi în scrum,
iubim un cer de sensuri născute la întâmplare...

Privim iluzii ascunse prin fum,
ne încântăm cu vorbe amăgitoare,
trăim în ceaţă şi în scrum,
iubim o lume de sensuri născute-n repetare...

Dorim iluzii înălţate-n fum
unindu-ne spontan cu esenţe trecătoare,
trăim în ceaţă şi în scrum,
iubim o viaţă de sensuri născute-n întrebare...

Aprobăm iluzii înrămate în fum,
ne închinăm la forme fără de chemare,
trăim în ceaţă şi în scrum,
iubim un loc de sensuri născute-n imitare...

Izbăvim iluzii pierdute în fum:
ne jucăm cu repetiţii trăite spre uitare
trăim în ceaţă şi în scrum,
iubim un timp de sensuri născute-n amânare...
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Nu te limita!

Nu căuta definiţii de aur, 
blocate cumva magic în eter.
Nu căuta naiv sensuri definitive
şi nu te uita după absoluturi conceptuale,
după repere fixate cumva verbal în etern,
căci toate ipostazele lumii sunt doar relative
şi tot mirajul vieţii stabile este efemer!

Nu te gândi că este totuşi, undeva anume,
o bază insolubilă, un fundament de piatră,
un liman de odihnă, pentru a vieţii infinite nume...
Nu este nicăieri, nicicum, niciunde o atare glastră
ce să conţină în sine o floare cu unice cutume.

Nu te amăgi cu sensuri unice spre îndreptare
şi nici cu orientări naive prin fumuri evidente:
viaţa nicicând nu-i limitată de o definiţie „tare”...
Ea nu e restrânsă la fulguiri de logos stridente
şi nici la raţionamente ce-şi uită de hotare...

Fii prin urmare peste tot şi-n toate
precum e viaţa deschisă dincolo de sine
şi aminteşte-ţi mereu că propoziţiile-s limitate,
chiar botezate „definiţii” atunci când uiţi de tine,
lăsându-te convins de margini nespus controversate...
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Obscurităţi revelatoare

Adaptând raţiunea schemelor de limbă
spre revelarea unei simplificări de complexitate
descoperim inevitabil că totul se schimbă,
că adevărul se naşte în limite obscur delimitate.

Datele înţelese ca fiind fundamentale
sistemului de variaţii ideatice luat în considerare,
enunţat prin definiţii şi delimitări conjuncturale,
devine irelevant în alte contexte de interpretare...

Convingerea atingerii unor repere obiective
nu poate fi decât temporar – fragmentară:
ea nu are consistenţa unor temeiuri justificative
şi nici adecvare indubitabilă la o intenţie totală...

În relativ se zbate teoria esenţelor de lume...
În timp potrivit enigmatic prin cazuistici aleatoare
se tematizează concepte de consistenţa unor glume
şi se împrejmuiesc cu aţă abisuri infinit revelatoare...

Adaptând raţiunea schemelor de limbă
spre revelarea unei simplificări de complexitate
descoperim inevitabil că totul se schimbă,
că adevărul se naşte mereu în limite obscur delimitate...
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Sensul unilateral dezvoltat

Sensul ultim 
are pe limba sa de înfăţişare
ceva putred,
ceva cu miros 
de compromis abominabil,
căzut din context 
forţat cu levierul,
argumentat în faţa naivităţii
prin glas de necesitate şi inevitabil.

E un miros de minciună
şi ipocrizie
în sensul afirmat 
în chip dogmatic
ca unică instanţă de orientare
pentru jocul lumii 
în regia ei de teatru lunatic.

Se simte de departe
ceva îndoielnic,
simptomatic,
precum senzaţia 
înţepătoare 
a unui drum înfundat,
în tot ce emană 
aere de ultimatum
prin sensuri înghesuite 
fanatic
pe un făgaş strâmt, 
unilateral dezvoltat...
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Naivitatea definitivului

Vorba poate zice „da”, 
vorba poate spune „nu”;
se poate arăta concluzivă, 
dar poate fi şi evazivă;
se poate pe sine afirma, 
dar se poate şi nega:
ea este definitivă 
doar pentru mintea naivă...
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Nume formale

Aprinse prin lumini temperate cu umiditate
se întemeiază în sensuri mereu originale
existenţe veşnic aflate în adevăruri forţate
prin polisemii de gesturi cu nume ireale...

Urcate prin cultură de concepte desfrunzite
insistă în minte spre instigări superficiale
cuvântări purtate prin adevăruri adormite
de polisemii de gânduri cu nume formale...

Căutând rătăcitoare prin cuvinte fortuite,
se pierd prin spaţii şi clipe de combinări duale,
vieţi filosofate prin absenţe nedescoperite
în polisemii mascate sub nume tradiţionale...

Surprinse prin texte colorate cu neclaritate,
prin vorbiri legate în scrieri pur ornamentale,
se arată decise spre imprecizii generalizate,
polisemii de discursuri cu nume accidentale...
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Polisemii metafizice

Coloane roşii de focuri în iarnă aprinse
aduc lumină firii şi stimulent de vise,
încălzindu-i inima vocii sale uscate
cu şoapte umede spre viaţă marcate...

Plutesc peste privelişti de haine dezgolite
vederi de substanţe formale spre gânduri tocite
şi saltă în chip de nuanţe mental - concentrate
scări ce urcă spre niciunde prin amăgiri furate...

Se pierd pe ele în concepte veşnic neatinse,
absoluturi sonore fără indicaţii precise,
formalisme de limbă cu trimiteri neclare
spre polisemii de adrese cu numere ireale...

Par că spun ceva aceste metafizici formalizate
ale vieţii filosofate prin tehnici de rătăciri mentale,
dar pe drumul lor amar nu e decât deşert -
forme fără cântec, emoţii spuse în mod incomplet...
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Metafizica - cuvânt

Metafizica vieţii se oglindeşte închipuită
în teorii formale crescute-n cuvinte
conexate logic cu o raţiune lovită
de apucături subiective subtil convertite.

Degajată iluzoriu de grija evidenţei
ea se pierde pe sine în vorbe aiurite
numite pompos concepte ale existenţei
mascate prin rătăciri abstract construite.

Cei ce au pus la temelia lumii cărămida „cuvânt”
s-au prăbuşit mereu de îndată ce el
nu a mai rămas la modă în locul – avânt
ce-i susţinea fiinţa conjuncturală cu fanatic zel.

Totul este cuvânt, mai ales în vorbire,
dar privit de sus cu detaşare de limbă şi text
totul este tăcere şi vagă închipuire -
mai ales cuvântul „cuvânt” despuiat de context.

Cuvântul stă la baza lumii în gândire:
din el îşi construiesc toate filosofiile aparenţă,
el e hotar de judecăţi imaginate în fire
şi punct necesar de reper pentru inconsistenţă...
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Metafizica pierdută pe sine

- Ce este filosofia lipsită de pasiune?
- Cuvinte care duc niciunde
opintite-n concepte lipsite de adresă;
cuvinte răpuse de haos şi putreziciune
scrise de minţi ţinute în lesă...

- Şi ce e rătăcirea conceptuală prin texte?
- Cuvinte pierdute prin gesturi neînţelese
lătrate prin discursuri strident-aleatoare;
cuvinte răpuse de haos şi poveste
delirate de mintea cea rătăcitoare...

- Şi ce e metafizica pierdută pe sine în cugetare?
- Cuvinte obligate să rătăcească prin indeterminare,
rostite subiectiv prin semne perpetuu amăgitoare;
cuvinte trase de păr prin noncomunicare,
izolate forţat de sens, de rost şi de filosofare!
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Critica criticii

Criticul îi spune celui criticat:
- „Nu ai dreptate, eşti un mare ratat;
aici nu vezi bine, 
dincoace te contrazici pe tine;
acolo visezi dogmatic
şi mai departe eşti lunatic.
Eşti fie în eroare de înţelegere
a subiectului ca atare,
fie în intenţie răuvoitoare
de intenţionată confuzare!”

Cel criticat îi răspunde criticului său:
- „Nu ai dreptate: tu eşti un mare ratat!
Aici nu vezi tu bine, 
dincoace te contrazici tu pe tine;
acolo tu visezi dogmatic
şi mai departe tu eşti cel lunatic.
Eşti deci fie în eroare de înţelegere
a subiectului expus de mine ca atare,
fie te complaci în intenţii răuvoitoare
de intenţionată confuzare!”

Critica criticii critică critica
ba că nu înţelege, ba că este rea.
Şi critica îi răspunde prin critica sa:
tu eşti la fel ca mine: critic spre a critica...
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Curgere din alint

Podul vorbirii de ape în ceaţă aprinse
desface rotirea de exclamaţii colorate-n mulţime;
vibrează cerul de conţinuturi paralele în vise
şi vidul îţi umple frământarea golită de adâncime...

Apucarea petalelor alungate de nori
prin cântecul tău timpuriu spre revărsare universală,
astăzi înglobat în petarde deschise spre zori,
face vorbire întoarsă spre descoperire conceptuală:

- Este vreun sens vizibil în non-sensul formal?
Pot oare metaforele nemaiauzite să trezească simţire
în complexul alăptării cu imagini inedite de bal?
Se poate lega în curgere de alint a poeziei gândire?...
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Mediu asociativ viciat

Progresul argumentat prin înşiruire de fapte
integrează imaginar intelectului un sens închipuit -
ignorând regresul instanţelor distruse în noapte
el inversează rostul firii de la spontan spre fortuit.

Admiţând formarea unei direcţii necesare
dimensiunea dominată de margini prospective
se măsoară pe sine prin descoperiri binare
şi se admite pierdută prin doruri disjunctive.

Depăşită de lărgiri intensificate social
raţiunea se amăgeşte cu convenţii productive
şi se dilată îndoită de vid conceptual 
prin înrudiri cu instincte proximal asociative.

Conceptul adaptat unor ecologii hazardate
poartă delirul prin meandre dialectic-prospere,
iluzionându-l spre mutaţii de accente alarmante
prin tablouri suprarealiste pictate cu himere.

Din izolarea minţii în structură bidimensională
se încoronează suprasolicitată gândirea fiinţei
şi astfel deficitul de prospeţime fenomenală
are urmări dezastroase în câmpul conştiinţei.

Depăşită de lărgiri intensificate social
raţiunea se amăgeşte cu convenţii productive
şi se dilată îndoită de vid conceptual 
prin înrudiri cu instincte proximal asociative...
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În timpul semnelor

Raţiunea timpului potriveşte 
amintirea cu imaginaţia
în ritm de poezie tradus alegoric
unind în intelect 
rostuirea şi semnificaţia
în sinteze de poeme 
enunţate metaforic.

Prin a timpului întindere 
între percepţie şi orientare,
pe valuri de cuvinte 
înălţate axiologic 
se simte sensul plasat 
între revelaţie şi transformare
prin îmbrăţişări de vorbe 
plăsmuite mitologic.

Realitatea timpului aleargă 
necesitatea şi întâmplarea
născute din unde 
metafizic însărcinate,
crescute în propoziţii ce leagă 
curiozitatea şi întrebarea
cu semne circumscrise de esenţe 
pozitivist însămânţate...

Raţiunea timpului potriveşte 
amintirea cu imaginaţia
în ritm de poezie tradus alegoric
unind în intelect 
rostuirea şi semnificaţia
în sinteze de poeme 
enunţate metaforic...
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Timp de semne noi?

Raţiunea timpului potriveşte amintirea cu imaginaţia:
în ritm de filosofie spontan sedusă prin simbolic
ea desparte trecutul sensului şi semnificaţia
unind datul acum evident cu un nou chip metaforic.

Plutind pe valuri întinse între percepţie şi orientare
ea scade vechea dogmă şi înalţă revelaţia
născând noi mituri spre sens de transformare...

Raţiunea timpului potriveşte amintirea cu imaginaţia:
astfel se aleargă prin lume necesitatea şi întâmplarea
ivite din unde metafizice ce-şi caută izvorul şi fundaţia
în răspunsuri potrivite întâlnite cu întrebarea...
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Sensuri mitice

Prin joc de filosofie spontan sedusă de concept
gândirea ce desparte trecutul sensului şi semnificaţia
înlocuieşte cu un înţeles defect datul evident...

Prin salturi de cuvinte spre general aruncate,
prin acordări verbale de concepte alienate,
prin şmecherii de limbă grosier mascate,
plutind pe idei întinse între imaginaţie şi fabulare
iluzia metafizică trimite slăbiciunea din argumentare
spre îmbrăţişare de vechi halucinaţii mentale...

Prin încâlciri de forme lăsate fără frână,
prin interpretări hazardate şi conexiuni ratate
apar congruenţe născătoare de vorbe forţate,
alergând bezmetice prin gânduri-reluare
spre rătăciri metafizice cu sursa în repetare
de răspunsuri ce nu-şi caută justificare...

Precizate prin vaguităţi tocite şi metafore uzate,
prin concluzii pripite şi legături visate,
filosofiile mito-poetice se rătăcesc şi se amână
dinspre confuzii clare spre tărâmuri de zână...
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Versuri de fapte

Viaţa fiinţei se scaldă în cuvinte şi sensuri
şi tot acolo îşi rânduieşte ea înţelesuri.
Fiindul ei iubeşte versuri şi jocuri anticipate
mai mult decât direcţii univoce şi delimitări exacte.
Trăindul ei urmează curbe răsturnate
prefăcute în cercuri de învârteli metafizicele,
de la „a fi” spre „este”, prin existenţe de fapte
pierdute în plimbări de vorbe cu intenţie căutate...

Rătăcirea în limbă şi pierderea în spuse
vieţuieşte în mintea ce crede naivă în muze,
în fiinţa ce iubeşte filosofia literatură
cu inocenţă ontologică de proză-făptură.
Pribegia prin concepte contingent la viaţă aduse,
măsurate după zorzoane şi intuiţii nespuse,
pune viaţa valorică ce-n căutare de sine dansează
în ipostază plutitoare prin ziua cea trează.

E bucurie în poezia şi în proza filosofică
măsurată estetic cu metrul-kilogram,
dar e şi nălucire şi delir şi lipsă de cântar,
şi evidentă şovăială şi dezorientare în van
în metafizica impregnată de curgerea haotică
a lui „a fi” spre încărcături inutile de „am”,
prin deschideri totale de sens şi tresăriri de har
pe drumul care-şi vrea revelare în vorbe de uman...

Fiind în toate însă şi mai jos şi de stele mai presus,
în nenumărate spaţii de clipă şi în alte locuri comune,
viaţa-şi grăieşte mereu metafizica ce o are de spus
doar prin versuri de fapte şi prin acţiuni anume...
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Jocuri prin fapte

Glasul fiinţei iubeşte cuvinte şi versuri şi jocuri...

Născut spre ghicire de sens chemat către faptă
omul poate seduce gândirea dinspre filosofie delirantă
spre exprimare clară şi înţelegere exactă...
Născut spre intuire de semn ispitit spre faptă
el poate chema raţiunea dinspre filosofie ezitantă
spre voinţă trezită în timp de viaţă asumată...

Glasul fiinţei iubeşte cuvinte şi versuri şi jocuri...

Născut spre potrivire de gest curtat prin faptă
omul poate orienta intelectul dinspre filosofie amânată
spre ipostază obiectiv măsurabilă de mintea cugetată...
Născut spre interpretare de simbol regăsit în faptă
el poate ghida mintea dinspre filosofie expirată
spre discurs coerent şi ideal de viaţă armonizată...
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Inspiraţie de sens 

Poezia filosofică constă 
în înşiruirea relativ contingentă
de noţiuni, idei şi concepte 
aflate instinctiv la îndemână,
în acordarea lor gramaticală 
prin formulare inconcludentă
de expresii ale limbii 
ce sensul mereu şi-l amână.

În discursul ei tipic 
profunzimilor indefinite
filosofia poetică 
se pierde inevitabil pe sine 
în hermeneutică
doar pentru a se regăsi sintactic 
în congruenţe fortuite
şi în asocieri de vorbe 
gestante la infinit
prin maieutică.

Menită rătăcirii clare 
prin destinul său predeterminat
hermeneutica indefinitului 
e sursă inepuizabilă de sens
şi mai ales de potenţe fără limite 
chemate la sfat
de inspiraţia cuvântului-concept
şi a versului dens...
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Sens instinctiv

Filosofia poetică sensul mereu şi-l amână
spre contingent de concepte aflate la îndemână,
spre acordări verbale de cuvinte confuzate
prin expresii de limbă instinctiv jucate...

Filosofia metaforică sensul şi-l amână
prin desluşiri de forme lăsate fără frână
prin hermeneutici evident hazardate
spre congruenţe maieutice de vorbe forţate...

Filosofia artistică sensul mereu şi-l amână
dinspre rătăciri clare spre tărâmuri de zână
prin indefiniri inepuizabile de metafore uzate
şi generalizări grăbite spre fraze inspirate...

Filosofia poetică sensul mereu şi-l amână
spre contingent de concepte aflate la îndemână,
spre acordări verbale de cuvinte confuzate
prin expresii de limbă instinctiv jucate...

29



Hermeneutica indefinitului

II Filosofie şi viaţă

Poezie şi viaţă

Sub zare de solie
provocată spre scriere de viaţă
citim lumea ca pe o poezie
ce se luminează la faţă.

În timp de versuri
afirmativ remarcate de zbor
simbolizăm universuri
prin intuiţii fixate în amor.

Pentru că gândim
ideatic făptura de concept
ajungem să intuim
extatic natura subiect...

Dorind să cercetăm
universal realul obiectivat,
purcedem să aflăm
codul cerului nelimitat...

Astfel trăind spre tresărire
în aşteptare de Mesaj,
ne amăgim în rătăcire
prin vise de dopaj...

Iubim lumini de umbră
absorbite artistic, floral,
deschidem goluri de spumă
spre revelări de banal...
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O poezie

De ce scriu oamenii poezii?
Pentru că scrierea e o poezie?
Şi de ce rostim prin noi poezii?
Pentru că vorbirea e o poezie?

De ce trăiesc oamenii ca în poezie?
Pentru că viaţa e o poezie?...
De ce e viaţa o poezie?
Pentru că poezia e instinctivă şi emotivă,
e aprigă şi sugestivă, e voalată şi expansivă
precum e viaţa?...

Şi de ce e poezia viaţă?
Pentru că viaţa e spontană şi intuitivă,
e simbolică şi concluzivă, e ideatică şi afirmativă
precum poezia?...

De ce scriem viaţa? De ce o citim?
Pentru că ne place poezia, pentru că o dorim?
De ce citim noi Viaţa? De ce o scriem mereu?
Pentru că Viaţa e poezie şi Poezia e un zeu?

Ce este viaţa? 
E o poezie?
Şi ce e poezia?
O fiinţă? O trăire? O tresărire de aripi?
O încântare? O naştere ideatică? O mare iubire?
O mângâiere prin atingere? Un mesaj? O amintire?
O rostire cuvântată extatic dinspre fiind spre simţire?...
Ce este până la urmă poezia?... 

E viaţă!
E trăirea în sine absorbită total de fiinţă,
este destin de umbră luminată floral de conştiinţă,
deschisă în scriere şi citire de real pe faţă,
fiindcă viaţa e o poezie şi poezia e viaţă!...
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Visul dăinuirii

Vis al umbrei de a nu mai fi,
vis al luminii de a te împlini 
prin continuarea trăirii depline
prin ceva similar cu tine:
prin ceea ce laşi în urmă
ca semn că ai trecut prin viaţă:

un copil, o operă, o casă;
un fel de a fi integrat în familie şi societate
cât mai armonios şi mai uman;
un rang social, o amintire mondenă,
un zâmbet provocat unor prieteni într-un bar-arenă;
o răsplată răzbunătoare aruncată unui duşman...

Vis al umbrei de a nu mai fi făptură
e visul trăit în fiecare amăgire înserată -
în el descoperită de umbră şi cenzură
apare în lumină de faptă imediată
nu atât dorinţa de a face şi de a trăi
cât impulsul de a lăsa în urmă amintiri şi „copii”,
semne, simboluri, instanţe care vin să spună:

- „Pe aici a trecut „astfel” cel ieşit
o vreme, pe scenă, din umbră.
Acestea sunt semnele lui,
lăsate în eter spre lumină să curgă...
A fost o prezenţă şi mai mult de atât,
a fost o fiinţă şi o lume, poate chiar un „mit”
care după a sa moarte încă a dăinuit!”
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Sacralităţi în căutare

Sacră este viaţa pentru sine,
sacră i se arată ea celui întrebător,
sacră pare ea să fie, aşa cum se ştie
şi celui ce o trăieşte paşnic, neameninţător.

E sacră prin simpla sa prezenţă urlătoare,
devoratoare de viaţă, distrugătoare de avânt;
e sacră prin ispitirile ei romantic-îmbietoare
proiectate sieşi ca aparenţe de stabilitate în vânt.

Sacralitatea îi vine tentaţie vieţii din lipsa ei de sacru, 
din uşurinţa cu care ea se bestializează în fapte,
călcând nesimţitoare peste a compasiunii cadavru,
peste rezidurile în descompunere a propriilor acte.

Legată astfel şi de brutalitate şi de împăcare
ea când îndurerează firea, când o îmbunează,
ridicând sau distrugând în sine deşerturi lunare
de sacru şi profan prin care se visează...

Fiindcă se contrazice repetat cu nesimţire
nimic nu-i este uneori vieţii capabil de sacralizare -
nici măcar sacralitatea imanentă în a ei propăşire
prin actualizare frenetică în instinct spre devorare.

Nu sacrul te atinge, nu el te strigă pe nume...
Nu sacrul se ascunde dincolo de zare,
dincolo de tine, de limite, de urme...
Nu! Ci tu eşti pierdut în a sacrului veşnică căutare...
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Conştiinţa filosofiei

Ce este viaţa? Este ea filosofie?...
Omul pretinde rostul că şi-l ştie.
El vede departe orizont de fiinţă
şi în adânc de sine îi zice conştiinţă...

Se amână apoi în vorbă de lapte
gândind cugetare de întreg în parte
fiindcă el, observatorul de voinţe,
iubeşte peste poate multiple dorinţe.

În taină de mişcare cu iz de lumină
el păşeşte pe urme ce sensul îi alină
şi se vede-n viaţă trăind în întrebare
şi arătând spre răspunsuri fără ezitare...

Raţiunea-i simbol se adună în cântec,
împrăştiind prin aer joc şi descântec,
încercând mai degrabă să fie filosofie
decât să ardă banal ca o plăpândă făclie.

Din mintea-i plină de-a timpului zare
creşte lucidă în semn de schimbare
o adiere de flori şi drumuri ascunse
venită să-l îmbie spre trăiri nespuse...

În adânc de sine îi zice conştiinţă
la ceea ce el vede ivit ca fiinţă,
dar totuşi se pare că rostul nu şi-l ştie
când se întreabă dacă viaţa e filosofie...
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Filosofia vieţii

Pentru orice trecere de gând
vioi antrenată în profundă cugetare
se lasă în inimă plăpând
pecete de viaţă emanând afirmare;
valuri de dorinţe ce vin ca şi când
mirosul de fapte nu suportă amânare.

În iubirea de înţelepciune concretă
zburdă tresăriri sentimentale diverse
încercând să mute privirea atentă
din zborul ei de vorbe cu intenţie alese
spre nepătruns de slovă desuetă
născută din izvoare de focuri intense.

Se naşte pe un fundal de viaţă
atingerea visată, promisă la chip:
ea vine cu licărire pe a noastră faţă
precum surâsul florii se schimbă-n anotimp
şi ni se destăinuie nudă cu bună povaţă
în contopire aleasă cu rădăcini de timp.

Câmpia cea rodnică de încântare
visează cu trupul spre cerul deschis
filosofând în viaţă popasuri trecătoare,
iubind fără zăgazuri doar doruri de abis,
alungând spre limbă flăcări de încercare 
şi luminând în sine infinitul necuprins...

Şi luminând în sine infinitul necuprins...
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Fără urme

Viaţa din om adună poveţe
gândite din umbră, menite să înveţe
să se arate utile şi în timp de încercare
să fie repere şi axe de hotare.

Viaţa din om adună povestiri:
Ce este viaţa? Eşti întrebat de a tale amintiri.
Venite spontan în lumină de cuvânt
ele îţi cântă refren de întrebare-gând...

Viaţa din om adună privire,
de ici şi de colo, încolţită-n uimire,
vălurită oceanic în talazuri de spume,
ea se devoalează pe sine prin nesfârşite glume...

Viaţa din om adună sens de viaţă,
se ghidează prin lume după un fir de aţă,
gândeşte în cercuri vicioase şi în elipse-întoarceri
înaintând prin retragere spre nesfârşite faceri...

Viaţa din om este nehotărâtă.
De unii iubită, de alţii urâtă,
ea se rostuieşte în sine ca foc arzător
şi îi pasă de toate în mişcarea-i zbor...

Viaţa din viaţă vieţuieşte-n visare
iar când se trezeşte iubeşte-n adorare
şi nu-şi găseşte margini de stâncă niciunde:
Ea e infinită... Ea nu lasă urme...
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Urme pierdute

Din umbră privind viaţa din om vrea să înveţe.
Ea încercă utilul şi fixul şi fugarul şi adună poveţe;
se alungă pe sine degrabă în timp de încercare
şi îşi caută repere clare în ceruri fără de hotare.

Fascinată de personaje născute doar în povestiri
se întreabă despre rostul din speranţe şi amintiri...
Ivită spontan din penumbră spre lumină de cuvânt
prin vorbă ea îşi cântă refren de întrebare-gând...

Uimirea ei culeasă de ici şi de colo în privire,
vălurită oceanic prin spume chemate spre rostire,
simţită în adâncuri de trăire vădită prin urme
se voalează prin iubire de nesfârşite glume...

Adunată pe drum păşit cu poftă de viaţă
se ghidează în lume după un firicel de aţă,
se gândeşte în cercuri prin elipse - întoarceri
şi se anunţă înaintând prin iluzorii faceri...

Iubită cu poftă sau cu patimă urâtă
ea nu e nici indecisă dar nici hotărâtă:
înălţată pe aripi de pasăre prin foc arzător
uneori îi pasă de toate, alteori doar de un zbor...

Vieţuită prin munţii îndrăgiţi de visare,
viaţa se trezeşte dimineaţa cu ardoare
şi găsindu-şi margini de stâncă oriunde
ea rămâne infinită... Şi nu lasă urme...
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Margini de sensuri

Viaţa din om adună repere
prin trai de bucurie, 
prin timpuri de durere
ca în vreme de încercare
şi în clipă de putere
să aibă în sine armonie
şi margini-frontiere.

Viaţa din om adună poveşti
prin sfaturi utile, 
prin sfaturi lumeşti
ascultate, învăţate, lustruite
să ajungă ispite
de margini regăsite
prin sensuri dezvelite...

Viaţa din om adună rătăciri 
şi gânduri simplu înmugurite
trăind prin tandrele iubiri,
frumos culese şi îngrijite,
spre cugetări de izbăviri
fecundate, afirmate, înnoite
de margini prin urme risipite...
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Chip de vorbă

Paharul de vorbă, sorbit sub chip de esenţă,
coboară prin minte spre sunet şi formă
întâlnire mocnită spre glăsuire de potenţă
gustată deplin sub atingeri de slovă...

Paharul de vorbă, sorbit sub chip de esenţă,
întreabă privirea pierdută în zigzag
şi risipită pe holuri de slabă coerenţă
cum ar putea să fie viaţa doar o mărgea în şirag...

Paharul de vorbă, sorbit sub chip de esenţă,
trezeşte închipuirea spre drumuri neumblate,
parcurse spre ameţeală plăcută-n consistenţă
în sens de revelare prin semne consumate...
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Cine?

Pahar de vorbă se iscă pe chip de esenţă,
coboară din minte spre sunet şi formă
preţuire de atingeri venite spre corespondenţă
între mocnit de lege şi depăşiri de normă.

Pe holul fiinţei încins de a vieţii prezenţă deplină
întrebarea se agită pierdută în zigzag...
Se teme că în momente de conştiinţă lină
se va rupe precum mărgelele desprinse din şirag...

Ezită deci un pic apoi se trezeşte în noutate înfiptă
şi îndepărtată de vechi, păşind prin locuri neumblate,
se aşează în cale de sine şi rosteşte în şoapte:
- Ce este viaţa? De eu sunt ea şi ea este în mine -
atunci: „Cine sunt eu?... Şi ea este... Cine?”...
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Nemulţumirea vieţii

Viaţă! Pe tine nu te mulţumeşte nimic niciodată,
decât, câteodată, vreun efemer final de etapă marcată.
Mereu te proiectezi spre noi şi noi începuturi
şi îţi schimbi mereu a tale drumuri şi ţinuturi.

Te vezi mereu în mişcare, agitată şi nemulţumită,
mereu critică, mereu în contestaţie adâncită.
Nu te mulţumeşte nici neantul, nici fiinţa;
nu te satisface nici detaşarea, nici dorinţa.

Te vezi pe tine, ca pe o sclipire de potenţial,
ajungând mai mult decât eşti, anume ideal...
Nu te mulţumeşti esenţială să fii, dar nici formală:
nemulţumirea îţi este instanţă proprie fundamentală.

De-ai fi mulţumită nu ai mai fi tu: o trăitoare;
oprită la ceva anume ai deveni stătătoare...
Iar dacă mulţumirea te-ar prinde vreodată-n privire
ar face-o doar fugar, pregătită de-o nouă înfăptuire.

Viaţă! Pe tine nu te mulţumeşte nimic niciodată:
nici închis de împlinire, nici zare deschis - nuanţată.
Tu vieţuieşti în schimbări de adâncuri şi înalturi,
în ale percepţiei câmpuri şi în ale simţirii straturi.

Tu nu eşti mulţumită şi nu poţi fi ca atare
oprită din expansiune şi închisă în cugetare...
Nu poţi fi înrămată în tipare rigide, absolute:
tu nu te regăseşti în vorbe cunoscute...
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Cosmosul firii

Tuneluri de patimi pătrate legănate în cercuri de jar
atârnă şerpuitoare spre turn de limbă arcuită
bătute în nuanţe de negru spre apropiere de amar
lucind tomnatic spre unduiri grăbite de fiinţă iubită...

Pe stele de concept se scrie cuvântul contopire,
se leagă spre amăgire pământul pustiit de filosofie
şi se amână treptele de zbor urcate spre unire
pentru fumul din versul ce stă să adie...

Albul robotic, încrâncenat de salt, spre seară
se iveşte prin gemuleţe bătute de-a vântului palme...
În nuanţe de roşu, fiinţa-i de alb, poate să apară
în umbre prin ecouri şi prin prezenţe calde...

Apasă pe clape prin dansuri dinspre nori deschise
şi cântă liniştite la tobe existenţa şi viaţa şi realul
prin numiri de forme goale şi adieri prea pline de vise
se desenează spre şoaptă de noapte limanul şi malul...

- Ce este viaţa? Se întreabă astronautul de pe orbită.
Ce vede el sub sine în nuanţe de albastru şi apă?
Ce este această tresărire - scânteie de abia dospită
care-şi visează ieşire prin zbor expansiv spre faptă?

Nu ştie! Dar poate o să afle odată -
mai sus de păşeşte prin cosmos întru propăşire
aruncând în urmă impulsuri de credinţă ciudată
şi renăscând prin raţiune în alt spaţiu de fire...
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Cosmosul contopirii

Sunt legănat prin patimi de jar şi focuri de fire
şerpuitor înălţate prin simţire de gânduri pornite
în nuanţe deschise de intenţii prospere mereu ispitite.

Sunt chemat în dorinţe de aer plutind spre mistuire
spre timpuri de unire prin înălţimi de zbor
şi sunt purtat de versuri curtate de amor.

Sunt pierdut în pofte atinse uşor de iubire
spre nuanţări de goliciuni conceptual alese
să apară împlinite prin ecouri fără de adrese.

Cântat pe tobe, întru ploaie de dor spre însufleţire,
privesc spre forme goale şi adieri de vise rătăcite
dansând prin sens de vorbă spre şoapte amăgite...

Am renăscut mereu spre flacără de însoţire
şi sunt iubit de stele ademenite-n noapte
venite spre dospire de spice în timp de vară coapte...

Mânat în apropiere de abis spre duh de împărtăşire,
urmat de impulsuri încredinţate întâlnirii aşteptate,
trăiesc în taină adâncă de timpuri înfocate...
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Atingeri de cuvinte

Mi-am pus o simplă şi banală întrebare:
- Ce este viaţa? - Ea, viaţa ca atare...
M-am adâncit în mine în căutare de răspunsuri,
le-am privit atent 
şi le-am găsit nenumărate neajunsuri...

Ba viaţa e cuvânt, ba e voinţă,
ba e iubire, ba e conştiinţă...
Ba e dorinţă de mult şi de mai multe,
ba e valoare de fum şi de simţiri acute,
ba e vis de floare pe câmp de existenţă,
ba e real de vedere pe vârf de prezenţă;
ba e cea care se află pe sine în reflectare,
ba e accentul născut prin contemplare...
.......

Viaţa ne îmbrăţişează uneori cugetând
iar alteori se delectează doar existând...

În noi palpită cu putere creatoare
a ei sevă instinctiv-formatoare,
a ei suflare dulce şi uneori amară,
a ei gustare adâncă şi uneori frugală;
a ei privire gingaşă, plăpândă peste şoapte;
a ei cântare strigăt, pătrunzătoare-n acte;
a ei atingere uneori aspră, alteori de catifea;
a ei iubire precum mierea sau precum o cafea...

Şi astfel viaţa tot este şi tot e,
mereu sub altă formă mişcată de tot şi de toate,
ea tot este peste tot şi tot e precum este
şi fiindcă-i cuprinsă-n toate ea-i fiinţă de poveste...

Mi-am pus o întrebare şi ţi-o pun şi ţie:
- Ce este viaţa?... 
(Se va trezi şi în tine fior de pribegie?...
Oare tu şti că nu e răspuns viaţa să o cuprindă?
Că nu s-au născut cuvinte în stare să o atingă?...)
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III Jocul semnelor

Inconştientul naturii

Inconştientul nu este despărţit dramatic de conştient.
El poate fi şi ascuns dar poate fi şi conştientizat.
El nu este o transcendenţă lipsită de imanent
fiind generat şi generator de sistem întrupat.

Conştientul şi inconştientul se află în joc de mişcare
în tot ce stă pe loc sau se schimbă-n arhaic
fiind legătură de sânge între poziţie şi relaţionare,
între fire de eroic şi lucru prozaic.

Inconştientul e alt nume pentru infinit de acte creatoare,
indicând artistic spre genetici renăscute din trecut,
spre miriada de factori întâlniţi într-o realizare,
spre indici de mediu şi confluenţe ce în noi au crescut.

În inconştient se leagă spre vieţuire integrală
şi timpul şi spaţiul şi mişcarea polară,
şi instinctul şi intuiţia şi inspiraţia abisală,
şi faptul ideatic şi îndemnul solar şi viaţa milenară.

Există un inconştient în natură cu sens de conştiinţă:
el se arată în trecutul pe care se făureşte o vieţuitoare,
se valorifică prin experienţă dată de la fiinţă la fiinţă
şi se vădeşte îndeosebi prin viaţă normal trăitoare.

Inconştientul naturii e conştientul ce o ghidează-n alegeri,
este gândirea ei deplină de sine pusă total în acţiune.
El e preaplinul de norme şi directive adunate-n culegeri
spre care se apleacă superficial a conştiinţei ficţiune
ca o parte inconştientă oarecare a naturii fiinţei integrale...
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Adiere de gând ce se adună

Eul, la fel ca oricând, e o adiere de gând ce se adună.
Iubit de vânt, atras de nori, înrădăcinat în furtună,
dincolo de oricine, chibzuit de oricare el pare cărare
de iubire de sine chemată spre întruchipare...

Aflat Aici şi uneori chiar dincolo de conştiinţă, 
prin icoane acceptate spre iluzie de fiinţă,
eul se crede a fi mai mult decât simţire de zis
dar, sub semn de abis, el poate fi doar nălucire şi vis...

Precum pare că este dincolo de al său drum,
el suflă întru veşnicie chemată spre Acum,
dincolo de sânge, de trup şi de scrum, prin voie de glie,
prin iubire de jar reaprins spre dorinţă-făclie...

Cel ce este identitate prin fapte cugetându-şi urmare
dincolo de timp, sub oglinda din mintea cea amăgitoare,
e uneori doar voce tăcută spre a inimii dăruire
şi râu pornit din Întreg spre a sinelui închipuire...

Aşa, precum nu este, el vine totuşi şi ne dă de veste
şi ne salută pe noi toţi - cei ce, visând, vedem că este...
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Tu eşti

- Tu eşti?... Tu cine eşti?...
Tu vrei?... 
Precum ţi-e firea sau precum ţi-e dorul?
Aha... Vrei deci să-mi zici o slovă...
Vorbeşte atunci, glăsuieşte-mi degrabă!
Te rog să nu taci, arată-te-n vorbă:

Te-ai emoţionat? Haide, nu fi sentimentală...
E timpul acum să cânţi,
e momentul tău, spre tine îndreaptă-ţi tu mintea
şi vino cu a ta şoptire de sensuri personale,
şi spune-mi de a tale nume şi timpuri,
şi povesteşte-mi acum despre a ta chemare...

- Ascultă atunci:
Era aşa, atunci, precum nu mai este,
era ca nicicând precum acum nu este,
era o prezenţă în tine
ce vreau să o văd din nou în a ochilor tăi sclipire -
priveşte-o aici - în ochii mei: ea este!

O vezi? Aici, în ochii mei - priveşte în tine!
Închide cuprinsul indefinitului şi zi odată cu mine:
- „Tu ce eşti?
Eşti mai mult decât crezi? 
Mai puţin decât vezi?
Mai mult decât pot eu să visez?”

Şi apoi răspunde-ţi:
- „Eu nu sunt mai puţin de o clipă,
şi nici mai mult de un timp...
Nu sunt ce nu este când flutură gând
decât atunci când spaţiul îl întrec mergând...

Eu sunt cel care înţelege acum,
precum nu se cade, ceea ce adie,
mai mult decât ştie sau poate să ştie, un hermeneut - 
o lume de vorbe ce se nasc în scrum...”
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Existenţă

- Tu cine eşti?...
O nălucă de vorbă sau un cântar de tăcere?
O voinţă de nevoie sobră? 
O dorinţă de sălbatică libertate?
O fire închisă în citire de fapte? 
Un dor scăpat spre putere?
O ispitire spre cuvântare-n şoapte? 
O grabă către noutate?...

Cine eşti tu?... 
O nălucă de vorbă sau un cântar de tăcere?
Te rog să nu taci:
purcede spre slovă şi spre sentiment!
Lasă emoţia în imanent 
şi vindecă-ţi sufletul de a lui durere
prin şoptire care cere sensuri personale 
sustrase din curent!

- Eu... eu sunt cel ce sunt, mai mult ca oricând,
dincolo de orice,
adiere de vânt prin câmpiile gând;
dincolo de oricare,
încântare de vorbe pe a sensului cărare;
dincolo de oricine,
prin tine, cu voie de iubire, spre mine...

Eu sunt cel ce este,
mai mult prin fapte cugetând,
dincolo de timp;
plăsmuire de văz în a minţii oglindire,
dincolo de schimbare;
auzire de voce spre a inimii dăruire,
dincolo de noi,
prin Întreg, cu voie de Ideal, spre Sine!

Eu sunt precum sunt, mai mult aici, acum,
dincolo de veşnicul drum,
suflare de emoţie întru veşnicie;
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dincolo de sânge şi de trup,
intenţie de viaţă şi voie de glie;
dincolo de mine,
prin Tot, spre dorinţă nestinsă de tine!...

Dar tu cine eşti?... 
Un vis cu normă pornit prin simpatie de moralitate
spre discriminări de păcate judecate spre triere,
spre despărţiri de copiere, spre fluturări de virtualitate?...

Cine eşti tu?... 
O adiere de noimă ce cade din cer uşor descendent?
O clipă urnită către abundent de cuvinte?
O chemare la înviere, din noroi de mistere 
spre scrum de sensuri foarte rezistent?...

- Eu sunt... Eu sunt
o bătaie ritmică de tobă 
în prezenţă de identitate,
o sclipire de finalitate 
văzută prin ochi de plăcere,
o nuanţă de vedere 
rătăcită prin câmp de realitate!...

Eu sunt... cuprins în acte de formă 
spre indefinire către ascendent...
Privesc spre imanent
bine dotat cu uşoare himere
şi te întreb şi eu cu plăcere
de jocul din sensul transcendent...

Eu sunt mai mult decât sunt,
mai puţin decât este,
dincolo de voinţă, dincoace de dorinţă.
Eu sunt mai mult decât o amăgire de vis
şi mai puţin decât o simţire de zis:

Eu sunt, precum nu este,
mai mult şi mai puţin;
eu vin, eu dau de veste
şi te salut pe tine: cel ce este!
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Orizontul contopirii

Se întâlneşte eul cu lucrul din vise,
se contopeşte zarea cu orizontul integru
şi se văd în lume limite nescrise...
Magic se colorează eul cu non-eu
prin nuanţe, dispuse între alb şi negru,
venite spre lumină peste văzul meu...

Se îmbrăţişează spre unire de formă
interval de fiinţă şi salut din mers;
se aleargă prin infinit de vorbă
prezenţa ce este şi eu şi non-eu
şi timpul tău iscodit spre sens
şi orizontul meu înţeles cu greu...

Curge dual proiecţia oglinzii prin fire
prin imagine de sine însoţită de non-sine
spre interval de gând închis în simţire:
ea deschide esenţa cea ascunsă
spre eul delimitărilor senine
prin acte de comunicare nespusă...

Oscilând pe linie naivă spre demarcaţie
între cerul ce nicicând nu coboară din înalt 
şi pământul limitat la o plană incantaţie
orizontul identităţii chemat spre integrare
figurează între non-eu şi sinele de salt
şi nu se opreşte la o singură palpare.

Rămânând distincţi în percepţie aparentă,
deşi în faptă sunt mereu împreunaţi,
eul şi non-eul se topesc în viaţă inocentă...
Orizontul îmbrăţişării impersonale
uneşte destinul celor integraţi
prin semn transmis către înălţări abisale...

Ceaţa îndoielii faţă de fictive împărţiri
alungă margini iluzorii din a sa prezenţă
prin apropiere de eu spre ale tale priviri...
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Pornit şi spre indistincţie şi spre despărţire,
orizontul, dacă e să fie mai mult decât absenţă,
e îndemn clar să ne ferim de amăgire...

Cum nu e floare fără de pământ să o crească
şi fără de cer care să o lumineze şi să o cucerească
nu e nici orizont în care eul şi lumea să nu se contopească!
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Eul 

Eu arată spre mine, spre sine şi spre a ta fiinţă
căci fără „tu” şi „ea” şi „ei” nu ar fi referinţă
ca să arate în noi spre a eului conştiinţă.

A spune că „eul este” nu înseamnă „eu sunt”:
eul care este şi eu care sunt
se disting prin accente subtile de cuvânt:

Eul care este se afirmă pe sine-n circumstanţă,
eu care sunt mă recunosc pe mine ca substanţă,
eul este acolo atribut, eu sunt aici esenţă nu distanţă!

Eul este ceva depărtat, ceva impersonal şi nealarmant,
eu sunt eu apropiat, acel eu personal, eu cel constant:
eu reper pentru schimbare, nu doar un punct distant!

„Eul este” nu este „eu sunt”:
eul din „este” nu e acelaşi cu eul din „sunt”
pentru că eu nu este ci eu sunt!

Totuşi eu este chiar dacă eu nu sunt „este”
mai ales dacă este o ea de care să se lege ceea ce este
sau o „aceasta” înţeleasă prin prezenţa ce-ului ce este.

Ce-ul şi eul ce este reflectă pe sunt:
căci ce e „Eul ce este?” dacă nu „Eu care sunt!”?
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Deoarece „este” este...

Este poate fi fiinţă, este poate fi prezenţă;
este poate să nu fie; este este!
Este poate fi nimicul, este poate fi absenţă
este poate şi să fie; este este!

Este indică către existenţă, este se arată în esenţă
este trimite spre formă; este este ceea ce el este.
Este indică spre neant, este se arată-n aparenţă
este trimite spre fundament; este este ceea ce el este!

Este însoţeşte gândirea, este se ridică în conştient
este se revelează-n substanţă; este este ceea ce nu este.
Este însoţeşte simţirea, este se ridică în inconştient
este se revelează-n atribute; este este ceea ce nu este!

„Este” este atunci când „este” este.
Când nu este „este” este altceva decât „este”
şi astfel „este” este chiar şi atunci când nu este
pentru că „altceva” este!

„Este” este şi când este şi când nu este:
este atunci când este pentru că este;
este atunci când nu este pentru că altceva este.
Este este în „ceva”, este este în „altceva”.

Este este în „este ceva”, este este în „nu este ceva”.
Ce este „este”? Este el „este”? „Este” este el?
Sau poate ea, sau tu, sau altceva?
Este este aşa precum este sau altfel de cum este?

Dacă „este” este exact aşa precum este şi nu altcumva
atunci despre el se poate spune doar atât: este!

Dar dacă despre „este” se poate spune doar „este”,
ce căutăm noi să aflăm prin întrebarea „Ce este „este”?”.
Sau pe scurt: „ce este?” 
(altceva decât truismul că „este” este!)
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Dacă „este” este altfel de cum este şi nu este el însuşi,
adică aşa cum el este, atunci „este” mai este?
Cum poate deci „este” să fie aşa precum este
dacă el de fapt e altfel de cum este?

Din faptul că „este” este 
rezultă oare deci că „este” nu este?

Se pare astfel că atunci când „este” este „este”
atunci „este” este doar „este” şi nimic altceva decât este,
iar când „este” este ceea ce nu este,
adică altfel de cum „este” este, atunci este nu este!

Dar cum poate „este” să nu fie?
Doar „este” prin excelenţă este!
Dacă nu este „este” atunci „este” nu mai este „este”!
Dar dacă „este” „este” şi atunci când „este” nu este
atunci „este” este şi atunci când „este” nu este!

Afirmaţia lui „este” este egală cu negaţia lui „este”
nu pentru că „este” nu este 
ci pentru că „este” întotdeauna este 
(chiar şi atunci când nu este - sau altfel spus 
chiar şi atunci când „este” este în „nu este”!)

Complementară aparent nimicului este fiinţarea (lui)
şi astfel ambele există deopotrivă atunci când nu sunt
şi nu există atunci când ele sunt!

Când zicem că „nimicul” este 
zicem de fapt că „nimic” nu este!
Când zicem că „nu este” este zicem că „este” nu este!
Dar dacă „este” este (ceea) ce „nu este” 
atunci deopotrivă ne apare 
şi că „este” nu este şi că „nu este” este!

Repet: dacă „nu este” este atunci nu este „este”!
Dar dacă „este” nu este 
atunci „nu este” nu poate să nu fie
şi prin urmare „este” este!
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Deci „nu este” este şi nu este în acelaşi timp:
prin urmare fiinţa lui deopotrivă şi este şi nu este!

Aşadar „este” este ceea ce „este” este 
când „este” nu este
şi deopotrivă ceea ce „este” nu este 
când „este” este ceea ce el dintotdeauna este!

Deci „este” nu este când „este” nu este „nu este”
fiindcă „este” este „este” când „este” este „este”
şi „este” nu este „este” 
când „este” este altcumva decât este!

„Este” este „este” 
când „este” nu este altfel de cum este.
„Este” nu este „este” 
când „nu este” „este” la fel cum el este.
„Este” este „nu este” ce este „este” 
care „este” când „nu este” este ca „este” ce nu este 
aşa cum este „este” care nu este!

Dacă „este” este altcumva de cum este
atunci „este” este chiar şi când nu este.
Dacă „este” este doar ceea ce este
atunci când „nu este” este 
atunci „este” este ceea ce nu este: adică „nu este”
şi prin urmare „este” este tot una cu „nu este”,
adică „este” este chiar şi când nu este!
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Incertitudini incerte

Prima certitudine poate fi 
că nu este nici o certitudine pe lume
dar poate fi şi aceea 
că o certitudine totuşi este în univers.

Fiind în acelaşi timp şi prezenţă şi lipsă
ceea ce e cert se ascunde
angoasat de sine 
mereu în incertitudine!

Nu e cert nici că există incertitudine
nici că ea nu este prezentă:
Dacă incertitudinea ar fi certă nu ar mai fi incertitudine!
Dacă incertitudinea ar fi incertă nu ar mai fi incertitudine!

Când ea este nu este, când ea nu este este!
Atunci totuşi pare că incertitudinea este!
Ba nu: dacă ea ar fi nu am mai avea nici o certitudine
nici măcar pe aceea că ea este!

Existenţa incertitudinii îşi exclude propria existenţă!
Prezenţa ei nu este prezenţă autentică
ci doar promisiune amăgitoare de fiinţă niciodată atinsă,
niciodată ceva mai mult decât o simplă aparenţă!
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Ştiinţa ştiinţei

Ce ştim cu siguranţă în ştiinţă?
Ştim că ştim sau ştim că nu ştim?
Este ceva sigur ca fundament de fiinţă?

Dacă am şti că ştim ceea ce în ştiinţă cuprindem
şi dacă ştiinţa nu ar cuprinde tot ceea ce există
atunci am şti că ştiinţa ne este sigură când o atingem!

Dar noi ştim că ştiinţa nu e în stare totul să cuprindă
şi prin urmare ştim că anumite lucruri nu le ştim.
Noi astfel ştim că ştim că ştiinţa ne e limitată:
ştim că nu ştim tot ceea ce-n concepte ni se arată.

Ştim deci că ştim că ştim că nu ştim!

Dar dacă ştim că ştim că ştim că nu ştim
atunci este evident că nu ştim de fapt 
ceea ce credem că ştim.
Pe de altă parte ştiind că ne ştim neştiinţa 
noi o ştim totuşi pe ea
şi prin urmare ştim ceva...

Dar ce ştim?
Ştim că ştim sau ştim că nu ştim?
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Ceea ce când este nu este şi când nu este este

Nu îţi dau mesaje aruncate în sticle pe mare
ci îţi spun direct, meditând pe nisip:
orizontul ideii de a nu avea nici o idee
stropeşte prin chemarea sa de a nu fi o chemare
iluzii zdrobite de intenţia de a nu intenţiona nimic,
de a fi o trecere care nu trece (de-un vis de epopee).

Nu îţi iau apărarea dacă te-ai decis să fii indecis
şi nici dacă acum te-ai hotărât să nu te hotărăşti.
Îţi spun doar, prin zicerea care nimic nu zice (aparent),
să te gândeşti că nu gândeşti,
să cunoşti că nu cunoşti nimic
şi să comunici că nu comunici nimic.

Esenţa afirmării (negate) arată spre negare (afirmată);
ea indică spre cerc vicios, paradox, aporie
de idee, trecere şi chemare care este când nu este;
de hotărâre, zicere şi gândire care nu este când este;
de cunoaştere, comunicare şi afirmare zglobie
a ceea ce când este nu este şi când nu este este!
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Fiindcă fiinţa fiind fiită firuieşte

Fiinţa fiindului fiinţează fiitul
fiităţii de fiit fiinţând în fiinţă
fiindcă fiindul fiinţei fiinţează prin a fi
fiind de fiinduri fiinde fiit!

Fiindarea fiindului fiind fiindată
şi fiinţând în fiinţă de fiinţări fiinţate
e fiită să fie fiit de fiitudine
ce fiinţează în fiinţă de fiinţare fiindă.

A fi precum este în sunt precum eşti,
în timp de fiinţă, în neant de fiind,
în spaţiu de fiit, în abis de în-fiinţare,
e fiinţă a firii ce fiind fiită firuieşte
natural fiind în fiind-are.

Firea e fiit de fiinţă ce firuieşte fiindul,
fiinţă a firii ce-n fiit se înfiruieşte
şi fiitate a fiindului ce-n fireire fiinţează
ca fiindat al fiinţei de fire nefireit firuită.
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Legături arbitrare, legături reale

Orice se poate spune despre orice...
O ştie poetul, la vreme de odihnă,
o ştie uneori şi filosoful regăsit în tihnă,
că despre orice se poate spune orice...

Cu puţină îndrăzneală concluzivă
şi puţină inteligenţă asociativă
orice apare ca fiind evident legat 
de orice altceva există prin al lumii regat -
pentru că în fapt chiar aşa şi este – 
a da ceva de veste,
a vorbi despre ceva, sub raport de conştiinţă,
este a vorbi implicit despre tot ce are fiinţă.

A preciza o legătură oarecare 
înseamnă a rosti o constatare:
a vedea legătura aceea 
în relaţie cu tot ce luceşte sub soare,
cu tot ce trăieşte în întuneric de stele
sub lună încântătoare;
cu tot ce fiinţează în clipire
sub a vieţii dramatică înscenare.

Toate legăturile şi asocierile 
sunt deci relativ întâmplătoare,
sunt joc de repetare
şi sunt în esenţă reale
pentru că toate-s totale!
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Spune: totul este totul!

Totul este mişcare, schimbare, devenire -
totul este staţionare; nimic nu se schimbă:
nimic nu devine altceva; totul rămâne la fel - amăgire!

Totul este durere, angoasă, nefericire -
totul este plăcere; nimic nu e rătăcire:
totul este iubire; totul este peste tot - în gândire!

Totul este fiinţă, viaţă, existenţă -
totul este neant; nimic nu este nimic:
totul este împlinire; totul în tot se vede - ca potenţă!

Totul este lege, control, ordine, aşezare -
totul este haos; nimic nu se susţine pe sine:
totul este întâmplare; totul visează o lume - cu organizare!

Totul este materie, substanţă, realitate -
totul este iluzie; nimic nu este fizic:
totul este metafizic; totul oglindeşte totul - în finalitate!

Totul este acord, armonie, împăcare -
totul este luptă; nimic nu vrea subjugare:
totul este supravieţuire; totul ameninţă totul - şi în 
cugetare!

Totul este cuvânt, limbaj, comunicare -
totul este tăcere; nimic nu vorbeşte:
totul este mut; totul interpretează totul - întru penetrare!

Totul este gând, minte, conştiinţă, intelect -
totul este sentiment; nimic nu este de înţeles:
totul este inconştient; totul gândeşte totul - nimic însă 
coerent!

Totul este dorinţă, sex, expansiune, înmulţire -
totul este detaşare; nimic nu se atrage cu adevărat:
totul este limitat; totul constituie totul - în semn de trezire!
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Totul este contradicţie, aberaţie, absurditate -
totul e ok; nimic nu neagă nimic:
totul este ameţit; totul vrăjeşte totul - pentru eternitate!

Totul este ştiinţă, tehnică, obiectivitate -
totul e credinţă; nimic fără fixitate:
totul e relativ; totul leagă totul - prin subiectivitate!

Totul este voinţă, fermitate, decizie -
totul este instinct; nimic nu e lipsit de necesitate:
totul e intuitiv; totul validează totul - cu precizie!

Totul este ipoteză, presupunere, aproximare -
totul este opinie; nimic stabil la înfăţişare:
totul este întrebare; totul răscoleşte totul - prin 
problematizare!

Totul este ceva - un lucru, o stare, o nuanţă -
totul este vid; nimic capabil de palpare:
totul este nimic; totul goleşte totul - de substanţă!

Totul este gol, golit de intenţie şi consens -
totul este cu rost; nimic aleator în viaţă:
totul este plin; prea plin de urmări – trăite prin sens!

Totul este totul; totul e legat de fapte -
totul este prin sine; nimic despărţit de mine:
totul este peste tot; totul e totul - în toate!
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Fundamentări a-toate-cuprinzătoare

Căutând fundamente pentru ale vieţii cărări,
singularităţi obiectivate peste tot şi în toate,
găsim de fiecare dată, în noi ca şi în zări,
adevăruri trăite intim prin cugetări şi fapte,

sclipiri de enunţuri intuite spre sens,
clarificări revigorate de a raţiunii dorinţă,
paradigme aforistice iubite de fiinţă,
teorii ale vieţii reflectate într-un vers.

Ne încântă ideea unei reduceri chintesenţă,
de a cuprinde totul în sevă fără de absenţă,
de a îngloba într-o formulare clară şi concisă
tot ce se poate spune despre prima premisă.

Iubim cuvinte cu iz de convingeri motrice
menite adecvării unei direcţii coerente şi precise
cu ale noastre gesturi de vorbe dulci şi amare
prin arzătoare dorinţe urmate de mişcare.

Admitem să aşezăm sisteme de gânduri
pe reflecţii ce cheamă prin a lor intrânduri
mersul destinului şi relaţiile întâmplătoare;
iubim metaforele care pretind explicare.

Totuşi ştim că lumea nu se aşează pe cuvinte.
Cunoaştem limitarea lor la indicaţii relativ fortuite.
Înţelegem că maximele dogmatic universaliste
construiesc realităţi amăgitoare pentru minte.

Iubim deci aforismele ca metafore dinamice
apărute prin zone de timp conceptual darnice
spre provocări iniţiatoare de rodnică implicare
în proiecţii posibile de gând spre judecare.
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Integrat în Integral

Gândiristul gândeşte
gândirea ce gândeşte în a lui gândire;
Percepţionistul percepe
percepţia pe care o percepe în a lui simţire;
Intuiţionistul intuieşte
intuiţia a ceea ce el intuieşte că este;
Voliţionistul voieşte
voinţă şi împlinire şi viaţă de poveste.
Convenţionalistul convine
că ceea ce este e ceea ce lui îi convine;
Pragmatistul pragmatizează
ceea ce pragmatic pare că îi face bine;
Utilitaristul utilizează
utilul urmărind utilitatea plenară;
Exterioristul exteriorizează
stabilimentul lumii sale în afară.
Interioristul interiorizează
în interior întreaga sa lume de povară;
Psihologistul psihologizează
în psihicul său fenomene mentale concluzive.
Partiţionistul partiţionează
existenţa căutând distincţii clare şi definitive;
Realistul realizează
realul realităţii ce este în toate cele instinctive...

Integralistul însă integrează integral şi esenţe şi forme
şi viziuni parţial integrate şi viziuni integratoare de părţi.
El vede lipsă în toate câte le poate concepe în vorbe
şi cunoaşte lipsa de rest de pe a vieţii hărţi.
El e dincolo de cuvinte şi doar se joacă cu ele
căci simte mai mult decât poate spune
şi afirmă mai puţin decât a reuşit în sine să adune...
În el se disting şi se îngemănează, prin viaţă de foc,
şi gândire şi percepţie şi intuiţie şi voinţă de joc
şi convenţie şi pragmatism şi utilitate de ideal
şi exterior şi interior şi psihic şi parte şi real
şi peste toate cunună el trăieşte mereu
integrat în Integral!
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Mişcarea

Mişcarea este fundament ultim pentru fiinţă;
este sevă de normă şi lege pentru orice instanţă.
Ea este raţiune de a fi şi scop final pentru dorinţă -
e ordin de întemeiere încadrat aprioric în viaţă:
Mişcarea e viaţă... şi viaţa e timp de biruinţă...

Cognitiv înţeleasă şi intuitiv simţită
mişcarea explică omului rosturi de fapte adânci.
Ea se regenerează pe sine, fiind mereu dorită,
şi predică pentru bătrâni, maturi şi prunci
motive de acţiune spre viaţă trăită.

Mişcarea se iubeşte pe sine până la epuizare
(fiindcă fără de schimbare ea nu se mai ştie potenţă)
apoi odihna e chemată spre a-i da energizare.
Astfel ea e prezentă în toate cu iz de auto-suficienţă:
mişcarea sintetizează-n viaţă imbold spre transformare...

Importantă pentru ea nu e atât direcţia cât mersul;
nu e destinul, nici scopul cât e dinamizarea trăirii.
Temei de început şi reper de finalitate ea îşi are sensul
în faptul întâmplării senine spre repetarea firii...

Totul este deci prin mişcare principial argumentat
mai puţin mişcarea însăşi ce rămâne încă de cercetat!
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Întâmpină întâmplarea aceasta

Totul este o întâmplare, oarecare:
şi gândul şi fapta şi visul
şi viaţa şi moartea şi timpul...

Totul este o întâmplare întâmplătoare,
o combinaţie de elemente contingente,
născută aleator din proximităţi simplu aparente.

Totul este o întâmplare relativ întâmplătoare.
Bogăţie şi sărăcie, prostie şi deşteptăciune,
sănătate şi boală sunt o întâmplare în această lume.

Totul este o întâmplare neîntâmplătoare
pentru că ce era să fie s-a întâmplat
şi ce este să fie se va întâmpla.

S-a întâmplat deci să se întâmple, odată, repetarea.
Şi de atunci se întâmplă multe lucruri neîntâmplător
din cauze infinite combinate proximal aleator.

Astfel se face că sunt în câmp de realitate
întâmplări neîntâmplătoare şi întâmplări aleatoare -
şi prin urmare - totul este o întâmplare...
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Reflecţie secundă

A te întreba de ce te întrebi
e a filosofa de ce filosofezi.
Mai mult – e a te interoga:
Ce e filosofia? Poţi tu să o cercetezi?

Dacă poţi vedea vederea şi auzi auzul,
dacă poţi gândi gândirea şi simţi simţirea
atunci cu siguranţă poţi filosofa şi filosofia,
poţi iubi înţelepciunea iubind-o pe Sofia!

Filosofia filosofiei se întreabă prin urmare:
Ce este filosofia? E o necesitate sau o întâmplare?
Este ceva care revelează fundamente absolute
sau doar o fiinţă ce indică spre relative revolute?

Filosofând filosofia ne plasăm după filosofie, 
dincolo de ea, în reflecţie secundă:
reflectând reflectarea noi medităm la „a medita”
şi ne privim în oglindă prin golul lui „a vrea”...

Voim să fie sens în sens deopotrivă
şi înţeles deplin în orice înţeles cu hibă;
vrem ca filosofia să fie filosofie sublimă
şi în ea însăşi şi-n jocul secund de care se animă.

Dorim să filosofăm la a filosofa despre filosofie,
vrem în profund de înţeles să căutăm mărturie
încredinţării simptomatice ce ne mână spre cugetare
de gânduri gândite prin întrebări întrebătoare!
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IV Cuvinte prin sens

Aprofundată

Deschisă spre închidere şi revelată spre ascuns
existenţa completează sensibilitatea prin inteligibil
transferând orice cunoaştere în aprig nepătruns...

Literele prefăcute prin îmbinare în cuvinte 
se joacă cu viaţa calităţilor de coordonare
prin încheiere de sensuri veşnic temporare în minte.

Reflectând asupra esenţelor subliminale
proiectate în orice problematică conceptuală
mirosim de la distanţă forme de entităţi pur verbale.

Îmbinată dual în antinomii aparent paradoxale
intenţia pătrunderii deviază în remodelare de nume
rebotezate criptic cu alte vorbe similar de goale.

Întâmpinată de nemărginire în mistere
cunoaşterea sub formă de percepţie şi cugetare
oglindeşte realul prin acte de slăbiciune şi putere.

Mânate orientativ pe teren ideatic
şi forţate prin definiţii instinctive la împărtăşire
conceptele se vitalizează doar prin reflectare în faptic.
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În sens nelimitat

Cunoaşterea îngemănată în adunare
se scade pe sine din necunoscut
fiind înmulţită de a revelaţiei chemare
spre împărţire delimitată verbal de al ei conţinut.

Înclinată spre desfăşurare prin amăgire
cunoaşterea adaugă lumii ceea ce ea are
scăzând din ea probleme cu fiinţă de închipuire
şi crescând într-însa dorinţe de întrebare.

Închisă între paranteze imaginare
ea pare uneori că este, alteori că dispare;
iubită însă în adâncime de expansiune
ea intră în profunzime de ştiinţă şi minune.
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Forme ademenitoare

Pe drum de noapte, prin a sensului pădure,
coboară luna fiinţei în gest de esenţă,
se încing în zăpada căzută pe umeri de mure
cristale dezgheţate din a lor abstinenţă.

Deasupra treptelor albite cu stele de artă
levitează cu privirea în valoare aţintită-n deşert
ierarhie îndoielnică înălţată spre a frumosului faptă
în încercarea de a distanţa sisific abstractul de concret.

Absorbit total în lumină ce vede pictural
cântecul vieţii recită cu semne de auz poezie
şi se plăsmuieşte-n sculptură ivită spre fenomenal
prin coloane de spaţii glăsuite-n pustie...

Se joacă-n şiraguri de forme ademenitoare
artistul ce se desenează în a operei sale oglindă
sorbindu-şi talentul prin ploaie de acte muzicale
şi prevestindu-şi destinul prin locuri imaginar-reale...

Păşeşte ipotetic spre sine omul prin a sa artă,
păşeşte cu grijă spre regăsire metaforică-n lume:
prin creaţie creşte-n el alegorie întinsă spre sens
dansând în delicatese-atingeri gustate din mers...
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Sensuri abisale

Hainele desfrunzite 
în dezlipire sacadată de ceas
în transparenţa lor 
vizibilă spre contemplări opace
aruncă privirii închise, 
în al întrebării glas,
zid spre dărâmare 
ce în refacere zace.

Infinitul se cercetează 
în sine acum micuţ adunat
spre rostuire dinamică 
din poziţia sa vegetală
şi investighează înaltul 
şi adâncul în el ondulat
spre a le împărţi 
unirea lor tainică, 
corală...

El se ştia imens de îndepărtat 
şi fără însemnare 
când s-a trezit în sine adunat
de nespuse hotare:
şi astfel, 
înteţit de concentrare 
şi ameţit de revelare,
el s-a transfigurat, 
din sens unic 
în sens abisal,
prin iluminare...
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Revenind

Îmbrăţişarea dansului
din joc de promenadă
descătuşează înlănţuirii 
amurguri depăşite de vreme
venite psihologic spre gustare
de concepte marmeladă
prin calendare de cetate 
prăbuşită în timp de teoreme.

Nu se adună în buchet 
stropit cu universală filosofie 
nici gestica înnebunită 
de semne aprinse în atmosferă,
nici topirea sentimentală 
în sărutări iubite de amnezie
şi nici drumul luminii înnegrite 
de fum în noosferă...

Doar se aşează în mişcare, 
numenal închinată,
rotirea mitologică 
de adevăruri decăzute în amintire,
mimarea de îmbrăţişare 
simetric spre împrăştiere adunată
din unul activ dual 
spre celălalt revenit la întâlnire...

Îmbrăţişarea dansului
din joc de promenadă
descătuşează înlănţuirii 
amurguri depăşite de vreme
venite psihologic spre gustare
de concepte marmeladă
prin calendare de cetate 
prăbuşită în timp de teoreme...
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Pe înserate

Pe înserate se grăbeşte lumina să plece
ca să arate privirii spre lucire de lună,
prin scânteieri de apus, că şi viaţa trece,
că ceea ce vede o să dispară fără urmă -
nu în sfârşit de timp şi nici de mişcare
ci în încheiere de vis şi de firave hotare...

Pe înserate norii par mai aspri şi mai grei
ca să vadă toţi în crepusculul lor rarefiat
imaginate căderi de stele lovite de zmei
şi lumini terminate de al nopţii impact -
nu în sfârşit de lume şi nici de loc uscat
ci în încheiere temporară de drum amânat.

Pe înserate întunericul se arată în zare
şi aşteptări iluzorii tăcute, peste zi adunate,
se aşează în vedere de cer privitoare
prin început de visuri şi gânduri înnoptate -
nu ca marcă evidentă ci ca lipsă luminoasă
ispitită cu odihnă şi stingere de angoasă...

Pe înserate întunecarea supune somnul răsărit
mişcării sale venită dulceag spre întrupare
gustând în sine şi aspiraţii şi fapte de dorit
pregătite pentru timpul cu dor de uitare.
Totuşi, nu în răsărit îşi are lumea dezvelire
şi nici în înserare nu-şi are ea împlinire...
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Plăsmuiri mediatoare

Proprietăţile evidenţei scot din dificultate
relaţiile ipotetic posibile ale sensului ideatic
şi încearcă a cuprinde în subiect sincer abordat
simplul şi complexul dorit spre claritate.

Ignorând eroarea din gândirea falsificată
metafizicul reduce estetic deosebiri esenţiale
apropiind cu gust de grabă universalistă
contradicţia ascunsă şi întâlnirea desfrânată.

Opoziţia perioadelor specifice naturii inerţiale
cu sistemele de axe superficial moralizatoare
pierde din atributele ei de luptă milenară
prin vederea faptelor ivite sub zări arhetipale.

Cercetarea stimulată spre transcendenţă, 
prin analogia dintre metafora evoluţiei
şi sintagma aforistică a schimbării hazardate,
aşează viaţa între sensibilitate şi indiferenţă.
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Redenumiri în acte

Micşorând distanţa care pare că desparte
realul de numirea sa clară şi exactă
doar mărim apropierea venită de departe
să adâncească stagnarea în aceeaşi matcă.

Apreciind lărgirea câmpului schematic
ce conturează lumea prin categorii liniştitoare
spre îngustare conceptuală ignorată faptic
filosoful caută zadarnic în abstract alinare.

Adoptând o atitudine plecată spre adâncime
de multe ori gânditorul cu pretenţii de noutate
doar rebotează problemele şi le lasă nerezolvate 
prin banale redenumiri în acte.
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Imaginar birocratic

Holismul experienţei reproşează „zborului”
sinonimia incertă a obiecţiilor materiale,
planificarea unor neglijenţe inconcludente,
ingineria prezicătoare din ironia umorului,
încercarea profeţiilor cu urmări morale
şi mai ales tentaţia utopiilor elocvente.

Prăbuşirea cercetării înfricoşată de „culme”
rezumă tehnologia gândirii controlate
la adopţii mulţumite cu reparaţii graduale
şi la schimbări contingente de valuri în spume
analizate valoric prin observaţii izolate
şi apoi ignorate metodic prin prognoze ideale.

Necesitatea intuiţiei raţionalului din „imaginaţie”
se reflectă dincolo de semnificaţii reacţionare,
în cadrul protecţiei sensului reconstruit empatic,
prin variante contextuale legate de o explicaţie
întemeiată pe cauze opuse tendinţei revoluţionare
genetic dispusă disoluţiei prin verbul birocratic.
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Relaţia cu Sensul se leagă

Psihologia asamblată conceptual la suprafaţă,
în principii de alunecare emoţional – cognitivă,
semnalează încercări ideatice de schimbare la faţă
a unor structuri clasice încadrate în schemă concluzivă.

Trăirea minţii în revelare de simboluri ancestrale,
în interpretări profunde de vechi categorii de orientare,
impune raţiunii trăiri intuitiv – sentimentale
legate în construcţii noi ce cheamă spre actualizare.

Istoria conjugată astfel prin punctele sale de cotitură,
deschisă, poartă după poartă, cu chei nou făurite,
plasează organic în împreunare rodnică de făptură
golurile de relaţie şi evidenţele imaginar închipuite...
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Orientări empiric constructive

A consolida o resursă destinată valoric
istoriei îndemnate spre corectare progresivă
e a modela opera lumii real şi metaforic 
după o matrice de acţiune şi lectură constructivă.

Civilizaţia definită prin puncte clare de orientare
măsoară valoarea după criterii coerent articulate
şi se mişcă zidind cu fapte deschis revelatoare
realitatea tehnicii şi culturii puse sub semn de bunătate.

Îndrumată existenţial de inteligenţa adaptării evolutive
întru armonie socială şi ideal de fiinţă cu conştiinţă
lumea umană, ghidată de intenţii şi acte creative,
luminează viaţa universală prin idealist-acută voinţă.
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Apropiere de esenţă

Luminează-te la înfăţişare de timp cu trei feţe
şi cunoaşte-ţi menirea existentă în faptul privirii,
rânduieşte-ţi viaţa mereu pe axă umanistă
şi gândeşte-ţi trăirea revelată prin adânciri isteţe,
înţelege-ţi acum lipsa din orizontul pieirii
şi dorinţa de integrare în lumea realistă...

Eşti acum în postura de a sta cu o mască
ce vrea a te ascunde de chipul tău alegoric.
Nu te lăsa însă convins de nebunii spectrale
căci tu eşti uimirea pe cale să nască
în planuri mundane accentuate metaforic
trăiri transcendente şi semne astrale.

Te aşteaptă la capăt de întrebare sincer asumată
răspunsuri curgătoare şi iluminări în cascadă.
Meditând concentric te apropii de esenţă -
nu pentru că ea te aşteaptă ca premiu încoronată,
nici pentru că tu vrei ca ea să te vadă
ci pentru că se renaşte-n tine a vieţii existenţă...

Luminează-te la înfăţişare de timp cu trei feţe
şi recunoaşte-ţi menirea din datul privirii,
rânduieşte-ţi fiinţa şi viaţa pe axa umanistă
şi gândeşte-ţi împlinirea prin cercetări isteţe,
înţelege-ţi dorinţa spre pofta fericirii
şi oglindirea prin faptă mereu idealistă...
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Idealistul

Cineva simte mesajul adâncit
în profunzime obscură de vorbire încifrată;
cineva gândeşte căi concrete de rezolvare
problemelor vieţii care îi dau de gândit 
şi reflectează spre soluţionare exactă
provocările lumii uitate-n amânare.

Cineva trăieşte în chip de artist,
în deprinderi de modelare armonioasă de forme,
după vibraţia puterii ivită din a viitorului proiectare:
acel cineva eşti tu – un idealist,
un om raţional iubitor de frumoase arome,
de idei nou-născute spre a vieţii senzuală încântare...
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Trezit din rătăcire

Vorbele desprinse de referiri spre real şi evidenţă
intră în joc ameţitor de interpretări fără de sfârşit;
dezlegate de trimiteri necesare spre fapte întru existenţă
cuvintele rătăcesc în voie prin capul celui de ele ameţit:
îl ademenesc spre plutire în derivă pe valuri de concept,
îl amăgesc cu legături himerice de sens,
îl atrag în capcană cu momeli ideatice imaginare
şi îl ţin aşa, vagabond prin a eterului - intelect,
cât timp el nu e atent nici la stele, nici la propriul mers;
cât timp nu se trezeşte în el dorinţă şi chemare
spre fapte rodnice şi indicări de concludent,
spre acte eroice de construcţie palpabilă în evident...

http://forme-in-miscare.blogspot.ro
http://calatorieprinconstiinta.wordpress.com
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