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SOLDAT ÎN RĂZBOIUL  
NEVĂZUT ȘI ALTE POEME 

(INEDIT)

Nebun, dar pe drumul cel bun

Sunt nebun, complet nebun,
în loc să-mi petrec viaţa în rugăciune
încă mai caut un bine lumesc,
deşi am văzut cât de înşelătoare e lumea
pentru că eu am avut tot binele ei stricăcios,
iar Dumnezeu mi-a ridicat povara
şi mi-a dat linişte, pace, bucurie...

Sunt nebun, cumplit nebun,
în loc să mă rog scriu aceste versuri...
Dar, după câte mi-a arătat Dumnezeu,
ar trebui să trec fiecare clipă a vieţii în genunchi.

Sunt nebun, dar ştiu că Dumnezeu mă ascultă.
Sunt zănatec, dar Domnul îmi va da vindecare.
Sunt dement: le răspund celor prin care vorbeşte
Tatăl Minciunii.

Sunt o scălâmbăială groaznică a minţii,
înaintând zvâcnit pe o creastă colţuroasă.
Dar Îngerii Domnului îmi feresc picioarele de pietre.
Dar Duhul Sfânt e în mine.
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SOLDAT ÎN RĂZBOIUL NEVĂZUT

1. Aşadar

A crezut cineva că am dat ortu’ popii?!
N-or să mă distrugă 
          douăzeci de securităţi
          dacă nu mă ucid!

ICR-iştii satanei pot să-i facă mutrei mele
        milioane de copii
şi să le pună 
   cu capu-n jos 
     pe fiecare zid!
Numai mort! 
   Numai lichidat! 
        Aţi auzit?!
Mi-aţi luat totul,
    dar...
     am scăpat de toate!
Dumnezeu mi-a dat 
    această 
        uluitoare libertate!

Aduceţi glucoză, 
    tărgi 
     şi siringi
pentru că or să leşine 
    mai mulţi securişti!

„S-A ÎNTORS IANUȘ ȘI FACE 
     CE VREA EL 
       ÎN POEZIE!
SCRIE DESPRE LEGIUNE
         ȘI DESPRE ORTODOXIE!!!”
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Dar spaima lor
      e o mare prostie!

Pentru că Dumnezeu 
     mi-a dat 
           această bucurie!
Mi-a dat să ştiu, 
         să înţeleg,
     să simt
adevărul 
        de dincolo de mormânt!

Uitaţi-vă la mâinile mele!  
              Nu sunt un om chiar aşa de boem!

Am cărat lăzi cu pâine!
           Am călătorit cât în al Odiseei poem!

Pe mine nu mă mai interesează
            „să îmi trăiesc viaţa”!
Știu exact ce ar trebui să-mi doresc!

Dumnezeu mă va prinde, 
             îmi va curăţa faţa
şi mă va învăţa să iubesc!

Nu sunt un dement,
    cum zic mulţi că aş fi!

Nu îmi fac între versuri 
          portrete pustii!

Caut să mă rup 
      dintre aceste gânduri fără putere!

Caut salvarea sufletului, 
            drumul la Mântuire, ştii,
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eu aş vrea, 
             de fapt, 
    să dau 
     în minţile unor copii!
Scritori, 
      scriitoare,
    prefăcuţi
          sau zurlii...,
vă rog,
    nu vă duceţi
    pe cele pustii,
ci veniţi 
     după mine!

2. Veniţi după mine!

Mă voi ruga, 
  voi crede, 
    voi şti

să mă las 
   în bătaia 
     inimii!

Să fac următorul pas
    de pripas
către Acela
   Care te lasă fără glas!

Dar să vă spun pe unde merge cărarea:

În această viaţă
        trebuie să învăţăm 
      ascultarea!
Păcatul e marea
        care vrea să ne-nghită!
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Biserica-i corabia!
             Poftele-s dinamită!

Tot ce-i slab se sfărâmă
         în a lumii ispită!

Tineri
  ai patriei
         mele,
          veniţi după mine!

Nu mai mergem 
           la rele!

Vă conduc 
           spre tărâm de Lumină!
      Spre Pacea Eternă!
Să învingem 
   a vieţii
       capcană! 
Să înfrângem
   Răul 
    în bernă!

Vă învăţ ceva bun!

Vă dau
   din a inimii mele
            putere!

Lin suspin!
   Mângâiere!

Să pornim la drum!
               Chiar acum!
Cu durere!
           Către Înviere!
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3. Un nou început

Povestea începe ca de obicei 
    într-o tristeţe prăpăstioasă,
într-o zi în care nu prea ştiu încotro s-o apuc...

Doamne, aruncă peste viaţa mea o haină frumoasă
şi-arată-mi de unde, ce şi cum să aduc!

Iarna aceasta e lungă şi surprinzătoare
cu atâta zăpadă încât să se bucure
şi cel mai necăjit copil!

Atunci de ce tristeţea, 
      ca o ascuţitoare,
din sufletul meu muşcă,
           puţin câte puţin?!

În mine e păcatul...,
             în mine e izvorul
                  acestei nefericiri!...

Aprinde-mi, Doamne, inima cu focul
       Adevăratei Iubiri!

4. Privire înuntru

Din trupul meu,
bătut cu gheaţă
nu iese nicio
dimineaţă.

Din trupul meu
frecat cu spumă
nu iese nicio 
voie bună.
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Dar vino, Doamne,
şi-mi dă Pace,
când duhul lumii
mă desface!

Lucrează-mi, Doamne,
mult în fire
că tot ce ştiu eu
nu-i Iubire!

5. Anemona, dragostea... 
poate învinge pe pământ?

Să merg spre fata din inima mea?

Sau să stau în Braşov, suspinând după ea?...

În Braşov,
          pe nişte străzi
                pe care-a mers
       Anemona...

Cobor
  aceste
   trepte
    ale
                parcului
         Schlaffer
ca un nou
         îndrăgostit
        din Verona...

Dar de cine sunt eu îndrăgostit?

De o umbră subţiată,
    de o arătare
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care nici nu vorbeşte cu mine?!
Pe cine port eu
       în a inimii mele
            barcă legănătoare?...
...în acest
         taxiu
          paradit?!

Măicuţa Domnului, fii tu alături de mine,
coboară-te tu în inima mea,
altfel mă voi împiedica
        în această nedumerire
ca Anemona în a vorbelor za !

Voi aluneca...,
   voi aluneca...,
     voi aluneca...
precum Anemona
            pe a minţii şosea!

Ai milă de ea!
    Ai milă de mine!
Ai milă de-oraşul
          ce-mpreună ne ţine!

Pe unde scot mâinile
    din dragostea mea?!

Fătucă din Codlea,
              Anemone Latzina
                       îţi spune ceva?

Sărmana de ea...
        Sărmana de tine...

Sărmanul, 
           sărmanul de mine...
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6. Oraşele satanei ard satanic

Femei înfofolite ca tigresele     
                ies din cluburi de noapte  
            cu fumuri de tantra...

Aţi vrea să ne-mperechem
   pentru câteva avantaje
                     ca animalele din Insula Sumatra?

Această lume e tristă
      pentru că nimeni    

    nu iubeşte cu adevărat!
În măcelării şi pe stradă
        cărnuri rotunjite    

    sunt scoase la mezat...

Cine e mai tare
      să înfigă colţii!
Cine are mai multe banane?!
Cine se dă cu o maşină mai mare?!
Acel domn e chemat,   
    cu ocheade virale,
să fie...
        împlântat în organe!...

Eu vreau să stau pe un postament
şi să urlu versuri sălbatice!
În această junglă, în acest iad dement,
prefer să fiu „Clovnule!”,
                        prefer să fiu „Saltimbance!”

Duminică dimineaţa bisericile larg deschise
îi cheamă pe oameni acasă.
„Ieşiţi din carnea voastră     

           puturoasă, de pe străzi,
că în Cer s-a pus masă!”,
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le strigă ele oamenilor care
ies mahumuri de sub pat...
„Dar unde-am fost azi-noapte?!...”
se întreabă unul stând în cap în dulap.

Sufletul acestuia e ca mănuşa întoarsă
care i-a căzut din buzunar într-o baltă
de lângă trotuar, dezlânată, spartă,
stropită cu noroi de fiecare roată.

Când vine zăpada ne mai bucurăm,
pentru că Domnul ne înălbeşte trotuarele.
Dar duhul morţii nu se duce din oraş.
În gânduri plutesc diavolii, banii şi poftele...

7. Intermezzo 1

Eram pe-o stradă tristă
           pe care viaţa curge
ca berea într-o crâşmă.

Mergeam încotro se îndreaptă acest poem,   
    adică unde vrea Domnul.

Ascultam în zgomotul străzii un întreg Recviem,  
             în minte-mi plutea somnul...

În drumul meu un fel de proclitar
cu talpa goală, 
    dar cu mutră de cizmar,
stătea trântit în fund 
     lângă un birt amar.
La crâşma de pe strada     

        surpată în maidan,
acest om îţi spunea, 
    pentru un ban,
un...  poem de amor contemporan.
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8. Poem de amor contemporan

Cu tine – niciodată,
cu mine – niciodată.
În Fabrica de Ceaţă
s-a mai deschis o poartă.

În Fabrica de Ură
s-a mai primit un spor.
Iubirea noastră are
valenţe de omor.
 
  Mi s-a dat femeia Cecilia.
  Am iubit-o-ntr-un hotel la Mangalia.
  Eram trişti, făr’ să ştim de Mister,
  şi priveam aiuristic pe cer.

Iubirea e bolnavă
de jale şi de dor...
Dă-mi, Doamne, două aripi
din Ceruri, ca să zbor!
    
  Femeia mea cutează
  să îşi ascundă faţa.
  Ea vede dimineaţa,
  eu nu văd dimineaţa...

În beciul necredinţei,
în tristul poligon,
am stat... – un vierme-al morţii
înfipt într-un cocon!... 
  
  Da, am lovit cu palma
  şi am lovit cu bâta,
  pân-a plătit factura
  de cablu, seniorita!...
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Eu nu-i mai fac plăcerea
acestui crunt satrap!
Durere, îţi ordon
să te dai peste cap!
  
  N-a vrut căsătorie,
  deci... naiba o s-o ţie!
  Aşa e cu femeia...
  Da’ ce-ţi explic eu ţie?!

9. Prins în trecut

Mă zbat
     în trecut
            ca un fluture-anemic
fluturând
          peste plânsul
           lui Breivik!

Cum să repar,
                Doamne,
                      ce am făcut?!
Mai poate fi totul
           ca la-nceput?!

Când o voi mai vedea
                  pe gingaşa,
             minunata,
                    fetiţa mea?!
Și Breivik
        a fost crescut
          fără tată,
                 ca ea!
Doamne,
         ai milă 
        de inima mea!
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10.  Zveruca mă mai ştie?

Zveruca mă mai ştie?
Știe că am ţinut-o pe palme
ca pe o mică bijuterie?

„Oraşe pentru mama...
oraşe pentru tata...”
În tot ce scoţi din unde
iubirea e ca piatra...

Primiţi această mărturisire isterică!
Eu am lovit-o cu pumnii pe această femeie,
deşi am ştiut de la bun început    

    că nu e uşă de biserică!...

Eu am cerşit iubire   
             şi mi s-a dat amar...
Necaz, lacrimi, amărăciune,     

             cine ar putea spune
câte s-au întâmplat?...

Doar Domnul,
   la El toate s-au măsurat.

Doamne, nu am ştiut...
Ar fi trebuit să renunţ   
    de la început!
Sau să îndrept 
           tot ce trebuia îndreptat    

                        de la primul păcat!...

Salvează-mă Tu, Cel Preaînalt,    
         Cel Infinit,

pe mine, acest urs   
            batjocorit,    

      scuipat   
        şi rănit!
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Doamne,
    fetiţa mea e departe de mine!
                 Nu mai pot să o văd!
Ridică-mă din această nenorocire!
          Sfârşeşte-acest prăpăd!

11.  Ursul acestui circ

Sunt ursul acestui circ românesc!
Aşa e mai bine?!
        Scriu ce doriţi să scriu?!

Mi-aţi luat 
           tot ce aveam:
            să iubesc,
şi mă vreţi
            de viu
              în sicriu?!

Vreţi să mă dresaţi
               ca să vă fie bine?

Să nu se mai audă
             glasul ăsta
          mocnit?
Să stau
    în bârlog
          încolţit
             de jivine
ca şi cum
           aş fi murit?!

Eu sunt
    manifestarea
           acestui circ
      dement!
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Eu 
         NU O SĂ TAC
           NICIODATĂ!

Nu sunt un poet!
         Sunt o fabrică de armament!
Și v-am scris deja
            nota de plată!

12. Neiubirea

Lovesc un trotuar sacadat!
Doamne!
       Îţi mulţumesc!
Pe acel 
  porcuşor agresiv
care vinde pornografii la Humor
                            nu m-ai lăsat să-l bat!
Nu m-ai lăsat să răspund 
            la ură cu ură!

Cu Legea Iubirii 
         nu se dă peste gură!

Dar eu cad şi iar cad
în al neiubirii 
    păcat.

Neiubirea e a nesperanţei soră!
Necredinţa fată o ură multicoloră!

Scapă-mă din acest păcat, 
     Tu...
Cel Necuprins,
    Cel Luminos,
     Cel Minunat!
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13. Trist

Sunt atât de trist,
           imposibil de trist!...
Ce va urma 
            în această viaţă?!

Doamne, am pierdut tot
     şi nu mai văd înainte
          nicio dimineaţă!

Domnica
      şi-a schimbat numărul de mobil
ca să nu ne mai lege
    nici a vorbelor aţă...

Măgura Codlei
      nici nu 
         se uită
            la mine!...
Altcineva
         care ar putea să mă iubească
e prea departe,
       nu ţine...

Ce să mă fac? Cu ce final fericit
să închid această carte?
Tristeţea mă oboseşte!
Aş vrea să dorm
        toată viaţa!
Sunt trist 
        la modul enorm!
Mi se întunecă
    inima, faţa...
Să mai ies
         din bârlogul
         de la Humor?
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Ce-mi mai rămâne, Doamne,
     înainte să mor?
De ce
   nu vine moartea
           mai repede?
Să mai ies?
            Să las viaţa
          să se depene?

Ajută-mă, 
         Doamne!
Nu mă lăsa 
             în noaptea aceasta
             hăcuit şi mirat!

Oricât Te-aş fi supărat,
ridică-mă
        din al dorinţelor mele păcat!

14. Prin gard

Noi privim 
           lumea asta
        printr-o plasă de sârmă!
Noi privim
           realitatea
    printr-un gard
        înghimpat!
Doamne,
       dezleagă-ne TU
              din păcat!

Dă-ne nouă mângâiere,
Dă-ne nouă putere
să facem ceea ce
        Tatăl ne cere!
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Dă-ne o iubire atât de mare
încât să ne ridice cu ea către soare.

O iubire curată, nelumească, tare,
care să zboare!

15. Cineva care să zboare!

Să ne umplem de Duh 
    şi să urcăm pe nori!
Poeţii
  ar fi putut să fie
         cei mai buni aviatori!...
dar s-au stricat
         înşirând cuvinte
      fără minte!
Iar călugării
   sunt puşi
           la munci grele
ca să producă
   cât mai multe 
     lovele!

Cine să mai zboare,
           în acestă lume
            cu metehne de struţă,
la Domnul Hristos 
            şi la a Sa Măicuţă?!

Nu a zis Domnul 
        să nu ne mai necăjim atât
       cu căratul,
ci doar să-L ascultăm,
     ca pe nimeni altul?!
Nu ne-a zis că fără El
    nu putem face nimic?!
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Ascultaţi-mă un pic!
Nu ne-a zis
            să căutăm mai întâi
              Împărăţia
şi abia apoi să ne obosim
            împroşcând hârtia?

Ce e aşa de greu
       să facem odată
           ce ne-a zis Dumnezeu?!

Avem nevoie de mai mulţi aviatori!
Avem nevoie de mai multe fecioare!
Avem nevoie de rugăciuni
              care să ajungă până la nori!
Avem nevoie de sute
    de bucurii 
             neanimale!
Ca să plecăm în Infinitul Voiaj!
Către Adevăratul Soare!

16. Intermezzo 2

Despre cântăreţul
             de lângă birt
              am mai vorbit.
Stătea lângă o bere răsuflată
       ca lângă o floare
cu acordeonu’ spânzurat de gât
            vâslind prin uitare.

Era atât de bleg, 
        de fără rost şi 
          de lipsit de vlagă
încât m-am gândit să-l fac om-sendviş
şi i-am scris o pancardă:
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17. Pancarda omului-sendviş:

ȘTIINŢA E MOARTE!
ÎMPREUNAREA E MOARTE!
BANII SUNT MOARTE!
TELEVIZORUL E MOARTE!
ÎNCREDEREA ÎN SINE E MOARTE!
PSIHOLOGIA E MOARTE!
TUTUNUL E MOARTE!
ALCOOLISMUL E MOARTE!
MÂNCAREA ÎMPACHETATĂ E MOARTE!
CARDURILE SUNT MOARTE!
CODURILE NUMERICE SUNT MOARTE!
BĂNCILE SUNT MOARTE!
PORNOGRAFIA E MOARTE!
TĂCEREA E MOARTE!
DUMINICILE FĂRĂ MERS LA BISERICĂ SUNT MOARTE!
MIERCURILE ȘI VINERILE ÎN CARE NU AM POSTIT SUNT 

MOARTE!
BÂRFA E MOARTE! JUDECAREA APROAPELUI E MOARTE!
SĂ NU VREM SĂ VEDEM CUM REGELE MORŢII
LE VA LUA ÎN IAD PE ALE SALE!!!

RUGĂCIUNEA E VIAŢĂ!
SPOVEDANIA E VIAŢĂ!
LITURGHIA E VIAŢĂ!
IUBIREA DE APROAPELE E VIAŢĂ!
MILOSTENIA E VIAŢĂ!
CELE ZECE PORUNCI SUNT VIAŢĂ!
LUPTA CU STĂPÂNUL CEL NEGRU
     AL ACESTEI LUMI 
       E VIAŢĂ!
ADEVĂRUL E VIAŢĂ!
TU DE PARTEA CUI EȘTI?!

(De atunci pancarda a făcut parte 
      din fiinţa lui.
Fiecare rând 
   în a vieţii lui cruce 
      a mai fost un cui.)
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18. Ridică-mă, Doamne!

    Nu o să tac!
Tristeţea
         nu-mi poate
        pune capac!
Pustiul 
      lumescului
    îl ştiu!
O să strig
          Adevărul
    cât mai sunt viu!

Până ce Domnul
        se va milostivi
            de mine
şi mă va ridica
        în ale Sale 
     Lumine.

19. Rugăciune

Doamne, ridică-mă din viaţa mea necăjită!

Șterge din mintea, din sufletul şi din trupul meu 
                    orice ispită!

Dă-mi mie să ajung, pe un drum uşor, la mântuire,
chiar acum, fără să mai trec 
     prin al vieţii mele foc, în neştire.

Alungă pofta!
    Alungă tristeţea! 
             Alungă sărăcia!

Ia-mă acolo unde toate au primit veşnicia!
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Lasă-mă la marginea marginii Raiului, 
     pe un covor de verdeaţă,
ca pe-un căţel bezmetic, 
    să mă bucur 
         din când în când 
                 de a Ta Faţă...

20. Cu mintea la Cer

La Cer să mă uit!
Celor ce îmi tot strigă
felurite tâmpenii
să nu le mai răspund!

Mintea mea să se ducă în sus!
Viaţa mea să capete substanţă!
Toate aceste lanţuri ale lumii îs
a necuratului împleticită stanţă.

Cu mintea la Cer!
Cu gândul în sus!
Încărcat de Mister!
Să merg spre Iisus!

21. Deschideţi fereastra acestei lumi!

Deschideţi această lume     
          care îmi ascunde Soarele!

Sunt ca un beţivan rătăcind     
    pe o cale ferată!

Ca un boxeur pe care   
                 nu îl mai ţin picioarele!

Deschideţi-mi!
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Recunosc, mintea mea cea nemernică   
                 e vinovată!

Deschideţi-mi! Vreau să mă-ntorc
               cât mai degrabă
                  acasă!

Am văzut tot ce-mi poate da  
        a lumii împopoţonată mireasă!

În vaca asta răzvrătită şi grasă,
       în această zdreanţă,
    e moartea!..., e viaţa mea falsă!

Deschideţi-mi! Eu ştiu
    că nu aici îmi voi găsi jumătate!

Aş vrea pe un covor de verdeaţă    
               în Cerul prelung

să fiu lăsat  
          să plâng din belşug!

Până uit că am fost viu,  
că am trecut prin toate acestea,
că necuratul îmi ascundea mereu    

   care este cu adevărat povestea...

22. Celor care nu cred

Eu pe tavanul 
   minţii mele
L-am văzut
            cu adevărat
           pe Hristos!
Ca pe cupola
              unei biserici
              pictat frumos!
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Se auzea o muzică neauzită...

De pe cupola minţii mele
varul căzuse
               într-o clipită!

O, Doamne! 
           Marele meu Dumnezeu!
Parcă eram o Biserică eu!

Sau când m-am trezit, 
      în Lunca Prigoanei,
şi-am auzit glasul conştiinţei
       şi-apoi glasul satanei!...
Clar, 
 răspicat,
   fără dubii,
            fără să fiu beat!...
Glasul despre care îmi vorbise Părintele Stareţ exact!
Glasul conştiinţei mele!... Apoi glasul lumii!...
Sau când la Roma, într-o maşină,
              Îngerul mi-a vorbit despre iubire şi milă!

Ce vreţi mai mult?!

Ce mărturii să vă mai aduc
                      ca soldat în Războiul Nevăzut?!
Fără Dumnezeu 
         nu puteţi face 
            nimic!
Ascultaţi,
         ascultaţi ce vă zic!

(„SOLDAT ÎN RĂZBOIUL NEVĂZUT” SE SFÂRȘEȘTE AICI.)
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Versuri pentru rugăciunea minții

I. Când Blândul Iisus
ne cheamă în sus
în al Cerului puls!

Când Domnul Hristos
ne cheamă în jos
în al inimii coş!

Dar vino acum,
Stăpâne Preabun,
în al morţii ceaun!

Coboară în noi,
în acest muşuroi
de scursuri şi gunoi!

Și fă-ne cereşti
şi fă să trezeşti
Lumina din noi!

II. Doamne Iisuse Hristoase, iartă-mă...

pentru toate nopţile 
în care am adormit fără rugăciune,

pentru toate gândurile 
care m-au dus departe de Tine,

pentru toate lucrurile 
făcute fără iubire şi fără candoare,

pentru toată supărarea 
făcută Măicuţii Tale, a Cerului Floare,

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, iartă-mă!
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