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Radu Lucian Alexandru

30. 05. 2012

Încă o zi,
un nou buchet de poezii:

o zi trăită
printre stele şi cântece,

în clipele, zâmbetele
şi sunetele

ce luminează
cuvintele, emoţiile

şi dansurile...

O zi de semne
şi poeme,
de imagini
prin pagini,

de închipuiri 
şi amintiri privite

prin vremuri de secrete
şi timpuri legendare

atinse de iubirea
unor secunde trăite

prin minute de versuri,
la ore de noapte
sau clipe de zi.

30 de poezii
ivite într-o zi;
30 de semne,

de feluri de a fi...
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Scena timpului
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Radu Lucian Alexandru

30.05.2012; ora 0.43

Stelele

Stelele sunt semne
să ne uităm suspinul,
să trecem peste vreme
când ne întâlnim destinul...

Ele ne priveghează visul,
prin negură de noapte
şi ne amintesc de paradisul
luminilor din fapte...

Ele ne cheamă prin vers
să ne înălţăm spre cer
zburând prin univers
cu voinţă de fier...

Stelele ne ghidează,
ne arată calea,
iar cei ce cutează
le pot urma cărarea...

Iar cei ce cutează
le pot urma cărarea...
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Scena timpului

30.05.2012; 1.40

Poemele

Focul arde litera
şi o transformă în pasiune;
focul arde litera
spre o nouă dimensiune;
focul arde litera
spre semne de minune...

Poemele dau viaţă 
vorbelor rătăcitoare,
poemele îngheaţă 
vraja în mirare,
poemele înalţă 
mintea în contemplare, 
poemele ne învaţă 
plăcerea din cântare...

Focul arde litera
şi o preschimbă în adiere;
focul arde litera
şi o poartă prin himere;
focul arde litera
prin dor de mângâiere...

Poetul, de are regrete, 
le arde sub soare;
poetul, prin şoapte discrete, 
uită de urmare;
poetul culege buchete 
de zori spre înălţare...

Poetul are în el o sete
de veşnică cântare...
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Radu Lucian Alexandru

30.05.2012; 2.14

Clipele

Clipele lumii se leagă
şi vocea lor dezleagă
taină venită din depărtare
spre timpuri de visare...

Clipele vieţii aleargă
şi timpul stă să meargă
spre pas de aşezare
în glas de transformare...

Clipele tale visează
lumea ce dansează
alunecând prin zare
spre timp de cugetare...

Clipa trece prin destine,
prin timpul ce trece şi vine,
pe noi acum să ne întâlnească
şi vorbe dulci să ne şoptească...
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Scena timpului

30.05.2012; 3.09

Emoţiile

Din amăgire ne vine suferinţă,
din deznădejde stăm şi lăcrimăm,
viaţa ne loveşte şi noi îndurăm,
lumea ne cade în braţe şi noi o purtăm...
Chipul se resemnează fără biruinţă...

Din revoltă ne creşte mânie,
din iritare noi vrem să lovim,
impulsul ne îndeamnă să cucerim,
instinctul se aruncă peste ce dorim...
Chipul ni se încruntă precum o stafie...

Din vorbă caldă coboară relaxare
prin bucurie găsită în zbor de ideal,
prin zâmbet simplu, sincer, natural,
prin inimă purtată de al iubirii val...
Chipul ni se luminează prin cântare...

Prin dăruire vine fericire,
plouă peste noi cu împliniri,
inima tresaltă printre amintiri,
cerul se coboară înspre izbăviri...
Chipul ni se arată plin de mulţumire...

Din amăgire ne vine suferinţă,
chipul se resemnează fără biruinţă...
Din revoltă ne creşte mânie,
chipul se încruntă precum o stafie...
Din vorbă caldă coboară relaxare,
chipul se luminează prin cântare...
Prin dăruire vine fericire,
chipul se arată plin de mulţumire...
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Radu Lucian Alexandru

30.05.2012; 4.50

Zâmbetele

Surâsul timpului e rege
peste tablouri de ispită,
zâmbind la vreme potrivită
în joc de viaţă peste lege...

Surâsul timpului se agită
peste faţa ce înţelege
zâmbetul care culege
bucuria cea trezită...

Surâsul timpului alege
iubirea cea neostenită
şi zâmbetul ce nu ezită
să uite osteniri pribege...

Şi zâmbetul ce nu ezită
să uite osteniri pribege...
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Scena timpului

30.05.2012; 5.55

Cântecele

Cântecul de veselie 
are în el ritmuri alese
ce ridică de la mese 
oamenii de omenie.

Cântecul de joc 
are în el noroc
înălţând pe loc 
oamenii de foc
şi mişcând din loc 
oamenii la joc.

Hai jupâne, hai la joc,
scoală bade de pe loc,
hai femeie, hai la joc,
nu bate pasul pe loc...

Cântecul de bucurie
are în el ales tezaur
ce ridică de pe scaun
oamenii de viţă vie.

Cântecul de joc 
are în el noroc
înălţând pe loc 
oamenii de foc
şi mişcând din loc 
oamenii la joc.

Hai jupâne, hai la joc,
scoală bade de pe loc,
hai femeie, hai la joc,
nu bate pasul pe loc...

10



Radu Lucian Alexandru

30.05.2012; 7.35

Dansurile

Dansurile acelea de alb cu negru,
îmbrăţişate în unire de cuplu,
se unduiesc prin ritmul cel integru,
răscolind sunetul de al său suflu...

Dansurile cele păstorite de scheme
prevăd pasul care le urmează
şi-i poartă mersul prin sisteme
tradiţionale ce emoţionează...

Când lumea dansează timpul se opreşte,
când viaţa visează cerul se roteşte,
când clipa se aşează omul se împlineşte...

Dansurile prin care vibrează impulsuri
aduc cu ele îndemn spre veşnicie,
ele pun în mişcare ale vieţii pulsuri
spre zbor continuu de fiinţă vie...

Dansurile care uită să se mai oprească
au în ele scânteie de eternitate,
ele ritmează firea omenească
prin gesturi regăsite în unitate...

Când lumea dansează timpul se opreşte,
când viaţa visează cerul se roteşte,
când clipa se aşează omul se împlineşte...
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Scena timpului

30.05.2012; 8.18

Sunetele

Sunetul răscoleşte prin pustie
valuri ivite din aer şi magie,
timpuri înscrise pe mişcare
de spaţii uşor alarmate,
luate pe sus şi purtate, 
prin vremuri puse la încercare...

Sunetul tău se aude
cu vocea lui scrisă...
Verbul pare că răspunde
cu o notă deschisă...
Timpurile sunt puse în mişcare
de clinchetul unui clopoţel,
vremurile sunt duse la încercare
de surâsul unui prichindel...

Sunetul înscris printre semne
intrigă mărturia să îndemne
timpurile înscrise pe mişcare
să fugă prin corzi de chitară,
cu glasul lor plăcut de vară,
prin vremuri puse la încercare...

Sunetul tău se aude
cu vocea lui scrisă...
Verbul pare că răspunde
cu o notă deschisă...
Timpurile sunt puse în mişcare
de clinchetul unui clopoţel,
vremurile sunt duse la încercare
de surâsul unui prichindel...
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Radu Lucian Alexandru

30.05.2012; 9.20

Luminile

Raţiunea îşi aprinde şinele,
privirea se vede prin tine,
omul se mişcă prin rău şi prin bine,
pământul se învârte şi cuprinde, 
în sine, întunericul şi luminile...

Răsare timpul de sub zare,
răsare luna de sub soare,
lumina din viaţă răsare...
Răsare gândul din pustie,
răsare floarea de sub glie,
răsare lumina:
e timp de alchimie...
Răsare lumina, 
e timp de bătălie...
Răsare lumina, 
e timp de utopie...

Gândirea îşi dezvăluie limitele,
vorbirea se scrie prin întâmplare,
citirea se aude prin repetare,
fiinţa se adânceşte şi cuprinde,
în sine, întunericul şi luminile...

Răsare timpul de sub zare,
răsare luna de sub soare,
lumina din viaţă răsare...
Răsare gândul din pustie,
răsare floarea de sub glie,
răsare lumina:
e timp de alchimie...
Răsare lumina, 
e timp de bătălie...
Răsare lumina, 
e timp de utopie...
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Scena timpului

30.05.2012; 13.28

Semnele

Semnele cerului şi semnele pământului
anunţă dor de poeme şi aduc o veste...
Semnele omului şi semnele vântului
vestesc un mesaj şi spun o poveste...

Semnele începutului şi semnele sfârşitului
se adâncesc în zare şi se opresc pe un mal.
Semnele vremii şi semnele timpului
încearcă o chemare şi prevăd un val...

Semnele lumii şi semnele gândului
prorocesc o întâmplare şi au un destin.
Semnele iubirii şi semnele dorului
atrag întâlnire sub un cer senin...

Semnele iubirii şi semnele dorului
atrag întâlnire sub un cer senin...
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Radu Lucian Alexandru

30.05.2012; 13.55

Cuvintele

Cuvântul meu mă îndeamnă la tăcere
şi vorba mea îmi sugerează
că în melodie e multă mângâiere
şoptită în ritmuri care relaxează.

În melodie e multă mângâiere
şoptită în ritmuri care relaxează...

Cuvântul meu mă face să ascult
şi vorba mea mă prinde şi mă duce
să stau la soare, să-mi fac cult
din dansul muzicii ce mă seduce...

Să stau la soare, să-mi fac cult
din dansul muzicii ce mă seduce...

Cuvântul meu mă mişcă prin frumos
şi vorba mea adie printre stele,
chemându-mi linişte şi ritm duios
ce-mi cântă prin versurile mele.

Chemându-mi linişte şi ritm duios
ce-mi cântă prin versurile mele...

Cuvântul meu mă îndeamnă la tăcere
şi vorba mea îmi sugerează
că în melodie e multă mângâiere
şoptită în ritmuri care relaxează.

Că în melodie e multă mângâiere
şoptită în ritmuri care relaxează...

Cuvântul meu mă îndeamnă la tăcere...
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Scena timpului

30.05.2012; 15.14

Imaginile

Realism istoric, presupus
cu dar venit spre anticipare,
adecvat luminii unui apus
prin practică de emancipare...

Formalism nobil, însemnat
cu dar simplu, primordial,
iubit prin clarul desenat
spre dragoste de ideal...

Activism remarcabil, luminos,
cu dar de acord spre armonie,
aclamat prin sensul mătăsos
ţesut pe pagina ce scrie...

Imagine a unei liniştiri,
tăcere,
chip de taină în priviri,
plăcere,
strop de sevă hrănitoare,
putere,
dulce, tandră provocare,
spre iniţiere,
rece, scumpă încercare,
prin durere,
lungă cale odihnită,
clipă,
caldă, faptă împlinită
şi pecetluită...
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Radu Lucian Alexandru

30.05.2012; 15.40

Paginile

Întinsul cel alb de carte
scăldat în litere negre prin formă
pofteşte privirea să-l sape
spre coerenţă de lume fantomă...

Întinsul cel alb aşezat,
mărginit de pagini cu număr,
câteodată se vrea să fie legat
în cuvinte ce nu pot să enumăr...

Întinsul cel alb îmbrăcat
cu texte înşiruite liniar
nu stă să fie dezlegat
de vorba fără de hotar...

Întinsul cel alb de hârtie,
de spaţiu dorit spre interpretare,
remarcă în sine o solie
şi o evocă prin har de întâmplare...

Întinsul cel alb de formă abstractă,
uşor de măsurat ca dimensiuni,
dezbracă iluzia care se contractă
şi pare că dispare fără să o aduni...

Întinsul cel alb de repetare
iubeşte forma repetată,
mereu supusă la încercare
cu dor de lume decriptată...
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Scena timpului

30.05.2012; 16.00

Închipuirile

nălucă infinită prin necuprins nemăsurat
beznă întunecată prin obscur înnegurat
ceaţă şi pâclă

închipuire vagă artificial zbuciumată
tămăduire slabă uşor dărâmată
confuzie agitată

fantasmă tulburată nelămurit desluşită
imprecizie mascată de mirare răspândită
ignoranţă încâlcită
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Radu Lucian Alexandru

30.05.2012; 17.06

Amintirile

Făptura esenţei-amintire
închide timpul în privire,
îndeasă lumea în clipire
şi prinde gândul în fixare...
Forma redusă la simţire
purcede către dăinuire,
îndreaptă chipul spre clipire
şi prinde gândul în fixare...

Îndeasă lumea în clipire
şi prinde gândul în fixare...
Închide timpul în privire
şi prinde gândul în fixare...
Purcede către dăinuire
şi prinde gândul în fixare...
Îndreaptă chipul spre clipire
şi prinde gândul în mişcare...
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Scena timpului

30.05.2012; 17.30

Legendele

Miraculos vestite cu minuni de mit,
magic investite cu figuri splendide,
legendar alese de timp potrivit,
ele s-au ivit...

Mirific născute din spaţiul infinit,
fabulos crescute prin taine de soartă,
legendar alese de timp potrivit,
ele s-au ivit...

Fantastic revelate în locul nimerit,
cu grijă ascultate de enigmatica lume,
legendar alese de timp potrivit,
ele s-au ivit...

Mitic înzestrate cu dar prevestit,
prin cântec repetate pe tărâm de basm,
legendar alese de timp potrivit,
ele s-au ivit...
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Radu Lucian Alexandru

30.05.2012; 18.18

Timpurile

Cuprins de poeme,
aşezat pe datină,
timpul nu contează...
Trecător prin vreme, 
înfocat de patimă,
timpul variază...

Dăruit spre cutezanţă,
inspirat de schimbare,
timpul nu contează...
Socotit după uzanţă,
prins spre măsurare,
timpul variază...

Prin locuri sihastre,
desprins de separare,
timpul nu contează...
Revelat de astre,
privit spre cultivare,
timpul variază...

Absorbit de vorbă,
uitat în amânare,
timpul nu contează...
Întemeiat pe normă,
rotit spre reluare,
timpul variază...
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Scena timpului

30.05.2012; 18.35

Vremurile

Captivante, îndrăzneţe,
merg pe stradă vremurile...
Contestate, fluierate,
stau la poartă vremurile...
Preţuite, însuşite,
intră în casă vremurile...
Dezlegate, anunţate,
pleacă în lume vremurile...

Vremurile aduc putere,
când nu poartă slăbiciune,
vremea trece-n adiere
şi tot pleacă să se adune...

Captivante, îndrăzneţe,
merg pe stradă vremurile...
Contestate, fluierate,
stau la poartă vremurile...
Preţuite, însuşite,
intră în casă vremurile...
Dezlegate, anunţate,
pleacă în lume vremurile...

Vremurile schimbă lumea,
vremurile o ţin pe loc,
vremea trece, mi-e tot una,
căci eu ştiu cum să o joc...

Captivante, îndrăzneţe,
merg pe stradă vremurile...
Contestate, fluierate,
stau la poartă vremurile...
Preţuite, însuşite,
intră în casă vremurile...
Dezlegate, anunţate,
pleacă în lume vremurile...
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Radu Lucian Alexandru

30.05.2012; 19.10

Privirile

Sunetul intens, îndrăgit conştient,
cheamă lumea la cântare.
Pasul arzător, foarte evident,
pune viaţa în mişcare...

Nu mai privi şi pofteşte la dans:
nu te mai istovi în lâncezeală,
urneşte-te din loc şi mişcă-te ritmat
pe muzică străină de leneveală...

Nu mai privi şi haide la dans:
agită-ţi picioarele cu îndemânare
şi mâinile sus, hai sus, la vedere!
Dă din şolduri cu multă cutezare
şi joacă-ţi mândra cu plăcere!

Cheful iată se înteţeşte,
lumea nu mai stă pe loc,
muzica ne izbăveşte
şi ne cântă cu noroc:

Nu mai privi şi pofteşte la dans:
nu te mai istovi în lâncezeală,
urneşte-te din loc şi mişcă-te ritmat
pe muzică străină de leneveală...

Nu mai privi şi haide la dans:
agită-ţi picioarele cu îndemânare
şi mâinile sus, hai sus, la vedere!
Dă din şolduri cu multă cutezare
şi joacă-ţi mândra cu plăcere!
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Scena timpului

30.05.2012; 19.45

Atingerile

Dansul ne apropie spre îmbrăţişare,
te prind de mijloc şi de mână,
ne legănăm ca-n poezie:
dezlegăm hotare
şi tu îmi eşti zână...

Dansul ne împinge către cuvântare,
ne mână de la spate să ne apropiem,
ne legănăm ca-n poezie:
iubim incitare
şi aşteptăm un semn...

Dansul ne poartă prin adorare,
mă apropii de tine şi te iau în braţe,
ne legănăm ca-n poezie:
ciocnim pahare
şi unim instanţe...

Dansul însoţeşte a noastră sărutare,
prin atingeri de trupuri dezbrăcate,
ne legănăm ca-n poezie:
ne cunoaştem pe buze
şi ele-s încântate...

Ne cunoaştem pe buze
în ritmuri gustate,
ne cunoaştem pe buze
în ritmuri înfocate,
ne cunoaştem pe buze
prin clipe îmbrăţişate,
ne cunoaştem pe buze
prin vise sărutate...
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Radu Lucian Alexandru

30.05.2012; 20.00

Secundele

Se duc şi vin şi iarăşi pleacă,
se duc mereu aşa cum vin, 
se duc în clipa în care vin, 
se duc cu grabă şi iar vin,
se duc şi vin...

Seduc privirea ce-o reţin,
seduc mereu şi beau un vin,
seduc şi gustul cel de vin,
seduc şi mustul ce nu-i vin,
seduc un vin...

Se duc şi vin şi iarăşi pleacă,
se duc mereu aşa cum vin, 
se duc în clipa în care vin, 
se duc cu grabă şi iar vin,
se duc şi vin...
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Scena timpului

30.05.2012; 21.10

Secretele

Un om a trecut odată pe lângă un secret:
era mic, amărât şi foarte şiret.
L-a luat acasă, i-a dat să mănânce,
l-a crescut şi l-a poftit să-l încurce...
Şi fiindcă a insistat 
până l-a urmă l-a dezlegat...

Secretul acesta îl cunoaşte doar el
şi nu îl poate spune nimănui...
Deşi el vrea să-l spună oricui
şi-l spune mereu la oricine
vrea să-l asculte prea-bine...
Deocamdată însă 
misterul nu s-a mai dus la nimeni
şi stă doar în sine...

Se pare că cei ce-l ascultă de aproape
nu ajung nicicum să-l cunoască prin fapte,
nu vor să-l trăiască în a lor conştiinţă
sau nu pot să-l cuprindă cu a lor fiinţă...

Deşi nu se ascunde, el nici nu se arată
decât voinţei de o întrebare mişcată
cu fermitate să-şi răspundă în sine,
orice despre oricine, orice despre oricare,
adică să-şi răspundă, cu adevărat,
la o simplă întrebare, la orice întrebare...
Oricare...

Secretul acesta se poate cunoaşte
doar de omul care se renaşte...
Secretul acesta nu-l poţi însă spune
pentru că nu are nume,
pentru că nu se poate destăinui prin vorbe înşiruite
răspunsul infinit, trăit total, dincolo de cuvinte...
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Radu Lucian Alexandru

30.05.2012; 21.57

Trăirile

Trăirile pot fi dorite
spre a fi simţite
şi pot fi şi trăite...

Şi chiar dacă 
pot fi povestite,
dacă nu-s trăite
ele nu-s simţite...

Cunoaşterea trăirilor
se poate atinge 
doar atunci când
universul povestirilor
se suprapune cu 
lumea trăirii lor...

Trăirile pot fi simţite
doar când sunt trăite...
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Scena timpului

30.05.2012; 22.30

Zilele

Unele zile te poartă în delectare,
unele zile sunt doar spre a fi;
unele zile au gust de cântare,
unele zile sunt doar stihii;
unele zile au sens şi înălţare,
unele zile sunt poezii...

Unele zile sunt repede uitate,
altele sunt izvor de amintiri.
Unele zile sunt descurajante,
altele sunt neuitate întâlniri.

Unele zile te poartă în delectare,
unele zile sunt doar spre a fi;
unele zile au gust de cântare,
unele zile sunt doar stihii;
unele zile au sens şi înălţare,
unele zile sunt poezii...

Unele zile sunt fascinante,
altele sunt doar mărginiri.
Unele zile sunt captivante,
altele sunt doar pregătiri...

Unele zile te poartă în delectare,
unele zile sunt doar spre a fi;
unele zile au gust de cântare,
unele zile sunt doar stihii;
unele zile au sens şi înălţare,
unele zile sunt poezii...
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Radu Lucian Alexandru

30.05.2012; 22.58

Nopţile

Noaptea tace liniştită
şi se culcă peste zare,
luna zboară fericită
şi se oglindeşte-n mare...

Mândra zâmbeşte dorită
şi se întinde peste mine,
lumea este amuţită
şi se ascultă doar pe sine.

Cerul însoţeşte luna
şi greierii se aud,
şoaptele îşi dau arvuna
şi-n suspine se ascund.

Clipa aceasta desfătată
trece ca un anotimp,
noaptea aceasta luminată
e icoană peste timp.

Noaptea aceasta luminată
e icoană peste timp...
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Scena timpului

30.05.2012; 23.12

Iubirile

Dezlănţuite prin sensibil
cu vraja lor nespusă,
însufleţite prin inteligibil
de vocea lor sedusă,
iubirile înnobilează,
prin amorul grăitor,
chipul care sugerează
al lumii izvor...

Chipul care sugerează
al lumii izvor...

Mărturisite la spovadă,
de sentimente împărtăşite,
destăinuite prin dovadă
de şoapte potrivite
iubirile înseninează,
prin amorul grăitor,
chipul care sugerează
al lumii izvor...

Chipul care sugerează
al lumii izvor... 

Dezvelite în secret
de dragoste ispitită,
absorbite în mod discret
de inima dezmărginită,
iubirile urmează,
prin amorul grăitor,
chipul care sugerează
al lumii izvor...

Chipul care sugerează
al lumii izvor... 
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30.05.2012; 23.26

Orele

Se grăbesc orele
să mă ţină de vorbă
cu încă o cuvântare
rostită de tine...

Se grăbesc orele
să reînceapă,
se pun pe alergare
şi se întrec cu mine...

Se grăbesc orele
către început
şi vin la cugetare
spre liman de sine...

Se grăbesc orele
prin tine, prin mine,
prin sine,
prin doruri de bine...

Se grăbesc orele
iar eu le ţin de vorbă
cu încă o cuvântare
rostită către tine...
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Scena timpului

30.05.2012; 23.36

Minutele

Dacă nu ar fi stelele
şi luna nu ar avea alternare,
ceasurile, dragele,
ar uita de a lor chemare...

Dacă nu ar fi soarele
şi pământul nu ar fi în mişcare,
ceasurile, dragele,
ar uita de a lor chemare...

Dacă nu ar fi minutele,
schimbate prin funcţionare,
ceasurile, dragele,
ar uita de a lor chemare...

Dacă nu ar fi secundele,
clipite la timp de schimbare,
ceasurile, dragele,
ar uita de a lor chemare...
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30.05.2012; 23.45

Poeziile

Desluşite numai aproximativ,
trecute prin aproximativ,
iubite doar de aproximativ,
poeziile se conturează...

Mişcate prin aproximativ,
indicate numai aproximativ,
rostite doar aproximativ
poeziile se luminează...

Mărginite de aproximativ,
vrăjite numai aproximativ,
tâlcuite doar aproximativ
poeziile se revelează...
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Scena timpului

30.05.2012; 23.57

Versurile

Inocenţa clipei legate în vers
renaşte universul.
Tinereţea clipei aruncate în sens
citeşte universul.
Iubirea clipei combinate în vers
rescrie universul.

Trecută prin foc de întâmplare,
născută sub semn de repetare,
cântarea însufleţeşte versul
şi joacă universul.

Inocenţa clipei legate în vers
renaşte universul.
Tinereţea clipei aruncate în sens
citeşte universul.
Iubirea clipei combinate în vers
rescrie universul.

Clipită prin timp de încercare,
ivită prin gest de revelare,
ritmarea eternă a versului 
e soarta universului...
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