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Prefață

Ființa între neliniște și meditație

E toamnă târzie, o vreme capricioasă, iar eu sunt ocupat
cu lumina cuvintelor din ultima carte a poetului Ion Bogdan.
Oare câtă lumină poate fi într-o carte postumă? Mare parte
din ea fiind scrisă cu un an înaintea sfârșitului. Dar nu o
toamnă ca asta îmi poate schimba imaginea de aproape o ju-
mătate de veac de când ne cunoșteam cu Ion Bogdan (Dumi-
tru Iuga). Nici vorbă! Dacă poetul este un căutător de
profunzimi, omul curent era exhuberanța întruchipată. A avut
o viață cu gesturi largi, un spirit neliniștit, dar căutător de
prieteni și un fin cunoscător al folclorului maramureșean.
Pentru care avea un respect de altar. Nu de puține ori îl ve-
deam trăind ritualic măreția versului popular. Venit pe lume
la Săliștea de Sus, într-o vreme în care spiritul lucid căuta îm-
păcarea contrariilor, a purtat toată viața cu el așezarea temei-
nică și atenta cumpănire, dar ne oferea ca un semn al revoltei
interioare, starea de spontaneitate controlată. Care se oprea la
poarta meditației lirice. În lumea aspră a literaturii contempo-
rane, Ion Bogdan și-a lustruit toate încălțările pentru a trece
cu demnitate prin colbul istoriei. Cu Ion Bogdan ne-am trăit
tinerețea în numele Poeziei. A credinței în ea. În subteran am
oficiat și ceremoniile libertății care ni se potriveau. Am gustat
din emoțiile tânărului scriitor: viața de cenaclu, publicarea în
presa literară, în antologii județene. O prietenie care devenea
riguroasă când venea vorba despre Poezie. Ne-am format în
respect pentru versul eminescian, iscodiți de metafizica lui
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Blaga, trăiam vibrația plumbului bacovian, ori deslușeam
enigma oului dogmatic barbian. Mai aproape de noi, ne-am
oglindit în necuvintele lui Nichita Stănescu. Între timp
scriam. Doream să scriem ca noi, nu ca alții. Îi citeam pe
marii poeți nu să scriem ca ei, ci să ne găsim drumul nostru.
Sufeream frumos de orgolioasa individualizare. Ion Bogdan a
arătat interes pentru modernizarea liricii sale, ceea ce l-a
făcut pe un comentator să afirme: „Poezia lui Ion Bogdan
este în întregime modernă. Este un demers artistic exemplar,
care nu trebuie nicicum ocolit de cititorul care se respectă”
(Adrian Bucurescu).

Volumul de față, Exercițiile ființei, continuă tensiunea li-
rică din cărțile anterioare, aducând în plus o adiere a maturi-
tății crepusculare. Putem desprinde câteva din coordonatele
liricii lui Ion Bogdan, rezemate pe recuperarea echilibrului
interior care a deprins miracolul muririi. De aici un fel de res-
taurare a unei viziuni în care sunt celebrate sindrofiile naturii.
Mi-am amintit de un comentariu la volumul de debut, Cerb
alb: „Alegându-și aproape toate elementele din lumea vege-
tală a nordului montan, lăsând să se vadă simpatia pentru
desăvârșita ordine a naturii, Ion Bogdan nu scrie totuși paste-
luri, ochiul său rămâne mereu întors în sine. O astfel de situa-
ție mă face să cred că stările de calmă trăire sunt la poet
moduri ale unei aventuri lirice în profunzime” (Laurențiu
Ulici).

Exercițiile ființei încearcă să recupereze simboluri ale
unei lumi dispărute. Un timp sacru, arhetipul duminical al va-
lorii rurale. Este printre puținii autori care și-au apropiat flu-
xul versului popular, făcând adeseori o fericită logodnă cu
propria lui poezie. Dacă s-a spus că Ion Bogdan este un poet
al Maramureșului nu este greșit, dar el nu are nimic provin-
cial. Aici este doar un spațiu din care metafora decolează spre
poezia rafinată. Ni se relevă și în acest volum un poet al cura-
jului expresiei. Mai ales unde detaliile istoriei exprimă eveni-
mente radicale. Foarte puțini comentatori au sesizat că Ion
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Bogdan avea (are în poezie) multe texte aluzive, care au trezit
emoții în mediile timpului trecut. Chiar în mediile literare. A
demonstrat că nu i-au fost străine nici nuanțele pamfletare,
descriind atitudini social-politice. A știut să guste din limbajul
esopic având capacitatea de a observa și semnele mărunte,
dar esențiale, ale rostirii de sine. Remarc și în acest volum
forța metaforei simple de a coagula. Poate mulți vor fi sur-
prinși că pun în seama sensibilității lui și un gust din mesajele
avangardismului, acela care spune că un poet nu poate trăi
decât solidar cu poeții de lângă el. Aici rămâne măreața efigia
spirituală a lui Mihai Olos, un avangardist de profesie. Cu
care a făcut un tandem cultural curajos, care a fost luat în
seamă. 

Imaginile luate din folclorul Nordului nu sunt nici în
acest volum un reflex tradițional, ci mai ales un capriciu de
estet. Ion Bogdan a încercat să reconstruiască un cosmos ar-
haic lovit de desacralizare, să caute Centrul lumii dacă se
poate în acest Nord. Multe dintre poemele lui recuperează lu-
cruri apuse, pentru a desena Centrul ordinii vechi. Ceea ce
adaugă un plus de lirism prin tomnatice rezerve ale aducerii
aminte. Înainte de a fi și un autor al spectacolului anotimpuri-
lor, în constelații simbolice a universului tradițional, Ion Bog-
dan este și un poet al regăsirii. Prin versuri îndrăznețe, prin
asocieri imprevizibile, unele poeme s-ar putea crede că stau
sub spectrul unui dicteu automat. Dimpotrivă, poemul este o
construcție după chipul și asemănarea harului, totul se supune
unei discipline poetice. Și acest volum, Exercițiile ființei –
cum spuneam elaborat în mare parte anul trecut (2016), dove-
dește că poetul are știința unei tehnici poetice originale. M-a
dus cu gândul la poezia ludică a lui Emil Botta, care și-a asu-
mat spectrul melodic al culturii noastre populare arhaice, cu
nuanțe tragice. Ca poetul „Întunecatului April”, și la Ion Bog-
dan cadrul are austeritatea statuară a singurătății. De-a lungul
carierei sale lirice, poetul s-a bucurat de aprecieri critice rele-
vante. Unele dintre ele le-am amintit. Altele însoțesc volumul
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la care ne referim. Decupez câteva pentru întregirea imaginii
acestui poet dăruit versului. Ion Papuc vorbește despre adevă-
ratul Iuga, „care este un om vechi, chiar străvechi. Poartă cu
sine ca pe o sublimă povoară șlefuirea unei distincții de rară
noblețe. Un voievod maramureșean rătăcit peste multe vea-
curi până în zilele noastre”. Ilie Dan: „Într-un limbaj frust și
cu elanuri lirice bine temperate, poetul trăiește nu cu frenezie
și dulceață sentimentală, ci ca expresie concentrată a clipei
(carpe diem!) hotărnicită de zbucium și flacăra arzândă dar și
cu contopirea cu miezul orizontului cosmic”. A. I. Brumaru
crede că „Ion Bogdan este un poet exemplar – întărit de cu-
noștințe filosofice și etno/hermeneutice – al locului și ființării
românești”. Augustin Cozmuța: „Deosebit de acută la Ion
Bogdan este percepția imensității spațiului și timpului față de
care existența omului nu poate fi decât efemeră. Sentimentul
care se comunică aparține stărilor de spirit elegiace, nu însă
în tonalitate minoră de romanță, ci de dor nestins, care înalță
ființa în adevărata sa demnitate”. Cu ani în urmă scriam că
„Ion Bogdan a fost o explozie lirică în Maramureș (alături de
bunul său prieten Simion Șuștic), atrăgând încă de la început
atenția criticii. Al. Piru îl socotea un elev al lui Lucian Blaga
de la care vine ideea de a sacraliza natura”. 

Volumul „Exercițiile ființei” conține substanța lirică con-
vingătoare care a generat aceste aprecieri. Cele cinci capitole
ale cărții – gând; între ani; eu sunt poetul;neam pe acest pă-
mânt și poeme de toate zilele – continuă inteligența și subtili-
tatea metafizică care vizează tocmai istoria reală a ființei
văzută prin ocheanul cuvintelor. Socotesc acest volum tocmai
exerciții pentru neliniște și meditație. Neapărat într-un decor
al insistentelor întrebări. Tocmai despre ființă și despre așeza-
rea ei în lume. Ceva între liniște și tăcere. Între gravitate și
simplitate. Între puritate și inocență. Un blând răzvrătit al
poeziei, cum l-a definit un comentator. Spuneam că și-a apro-
priat spectrul melodic al versului popular de propria lui poe-
zie, ceva din farmecul îngemănării. Cum este și în acest
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Octombrie 2016: „..ziua de azi / cum se preface că trece / și
se și petrece / peste dealuri și munți / precum ceața care în-
chide / vederea înspre / frumoasele frunze ale toameni / !
Cum cad / cum cad de frumos! / Care frunză cade jos / Nu
mai suie unde-o fost / Care frunză cade-n vale / Nu mai suie
pe stâlpare”. Da, un volum în care ființa este așezată cu răgaz
și meditație în preajma metaforelor tainice, undeva între
amiază și amurg.

Gheorghe Pârja
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baba  de  6  martie
pentru  Anamaria  Iuga, zodia  Peștilor

- zii  Pește!
- Pește!
- Lipește!!

dau  o  lipitură  de  palmă
peste  palma  ta

abia  te  naști  acum
în  zodia  Peștilor

este  un  dar
de  care  nu  ai  habar

nici  nu  ai  cum
pre  lungul  drum
al  apelor  neînturnătoare

apele  veșnic  ducătoare

- zii  Pește!
- Pește!
- LiPește!

6  martie  2014
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fine  de  mai

astăzi  am  dorit
daurit  versul  să  îl  scriu

a  venit  umbra  cuvântului
a  devenit
ceea  ce  nu  era  și  este
străvechea  lumii
străbună  poveste
cum  la  poalele  munților
se  așază  ceață  de  vreme  bună
ceață  străbună
sau  pe  crestele  agreste
de  vreme  rea

? care  vreme  ne  ia  cu  ea ?
Ieși, rău, din  pârău,
Că-i  mai  rău  fără  de  rău !
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vine  toamna

cum  vine  vine  toamna
Doamna

nu  are
rămăstiri  în  vine

nu  are
nu  are  nici  o  vină
este  o  Doamnă

Doamnă  Toamnă
vino
să  bem  vinul
veninul  acestei  vieți
! bieții  de  noi!

! să  îl  bem
până  în  lumea  de  apoi !
1  oct. 2015
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toamnă  în  septembrie

1
aștept  să  vină  Soarele  în  zariște
să  mă  răsfețe  cu  îmbrățișarea
a  razelor  Domniei  Sale  îmbrățișare

prea  puține  ploi  au  fost  în  august
s-a  uscat  până  și  rădăcina  ierbii
dar
au  venit  dintr-odată  ploi  de  toamnă
parcă  suntem  în  octombrie
sau  aproape  de  Sâmedru  când
se  osâmbresc  păcurarii

turmele  de  nori  se  agață
de  albastrul  acestui  cer  de  deasupra
dedesubt  sunt  eu
o  lume  întreagă
și  o  salcie  plângătoare  care
își  desfoaie  crengile  încă  pline  
de  frunză

așa  îmi  vine  câteodată
să  tragăn  o  doină  din  frunză
să  o  știu  trăgăna  cum  nu  a  fost
și  nici  nu  va  fi  niciodată

să  o  tragăn
să  o  leagăn
cum  se  leagănă  frunza
când  vine  vine  vine 
vântul  de  toamnă
4  sept. 2013
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2
mă  leagăn  pe  picioare
ca  o  frunză  în  vântul
de  peste  Pământ

dulce  legănare
fără  asemănare

inima  mea  nu  se  amână

pare  că  ea  este  stăpână
de  demult
peste  această  fărâmă  de  lut

de  foarte  demult

de  la  începutul  lumii

chiar  mai  dedemult

de  când  nici  nu  era  
țărâna

a  noastră  stăpână
deplină
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Fine  de  Iulie

1.

nu  începe  vântul  încă
se  preface  că  este
poveste  care  se  veșnicește
zglobiu
mereu  zglobiu
în  lumea  de  azi
în  care  trebuie  să  fiu

brazii  din  munte
se  mută  semeți
în  gândul  pe  care
îl  bănuiesc  și  nu
îl  mai  știu

a  plecat  neaplecat
neînduplecat
la  margine  de  sat

la  marginea  de  lume
lume  fără  de  nume  

? lume  lume  și  iar  lume
oare  cine  ți-a  pus  nume ?
Marți, 30  iulie  2013

2

nori  și  ceață  de  dimineață
în  toate  punctele  cardinale  ale  lumii

ale  humii
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avem  o  viață  care
pe  fiecare
ne  învață
cum  să  nu  fim
în  acest
preconceput  destin

în  trecerea
și  petrecerea
din  zoriorii  de dimineață

vom  fi  imberbi
asemenea  ierbii
stăpânind  fără  greață
a  lumii  petrecere

pre  marea  trecere
miercuri, 31  iulie  2013

3

vine  un  găun

se  așază  pe  floare
doar  în  picioare

este  zburătăcitor  ca  o  clipită
din  aripile  sale  risipită

crezut-am  că  va  sta  mai  mult

! uite
a  și  trecut
a  și  zburat
către  tărâmul  celălalt !
miercuri, 31  iulie  2013
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Gândiri  pentru  Limba  Română

”Patria  mea  este  Limba  Română”:
NICHITA  STĂNESCU  la  ”Lecția  de  
Poezie”, Săliștea  de  Sus, 1980

1

pre  limba  mea
încă  netăiată
vine  verbul  îndată
să  spună  
cu  presupusă  și
preasuspusă  spunere
cu  nesupunere
tot  ceea  ce  este

tot  ceea  ce  este
a  mai  fost

cu  rost  și
fără  de  rost

numai  atâta  suntem
cât  rostul  nostru
ne  mai  închipuiește

ne  mai  rostește
ca  rostul  rostului  de  la  teară
teara
adică  războiul  de  țesut
sau  poate  tiara  războinicului
prădătorului
care  își  adună  cuvintele
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vocale  consoane
într-o  armată
de  propoziții
de  fraze  breze
într-o  foarte  mare
îngăimare

într-o  mare  mai  mare

acolo  se  împacă
se  îmbucă 
se  aprind
se  prind
cu  o  bumbușcă
și  se  împușcă
vocalele  și  consoanele  toate

sunt  pacifist

m-am  pierdut
fără  a  mai  gândi  nimic
în  cel  mare
Oceanul  Pacific

încep  să  mă  joc
cu  focul
cu  Numărătoarea
cea  Mare

cu  jocul
silabisit
strâmbălit
îngămăit
să  iasă
prin  a  vremii  leasă
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”Pa-ce,
Pa-ce,
În-tre  do-uă  do-bi-toa-ce
Do-bi-to-cul  cel  mai  ma-re
Ești  chiar  tu!” sau  
Ești  tu !

întotdeauna  iese
pre  vrerea  numărătorului
orbit  de  numărare
de  Numărătoarea  Mare

hai

ai  ai  ai

să  descântăm
să  imaginăm  un  descântec

limba  este  ca  un  brâu
brâu, brâuțul  meu,
fă-te  șarpe,
șarpe  laur - balaur
cu  solzii  de  aur

de  aur  este  Cuvântul

te  cuprinde
te  decuprinde
ca  un  rîu
cu  unde  limpezi  de  vară

dintotdeauna
pentru  totdeauna

22

ION BOGDAN - exerciţiile fiinţei



ca  o  povară
benefică  povară
în  vara
pe  care  nimbul  limbii
nu  o  nici  strică

strălimba
limba
nu  are  frică
de  nimică

există
rezistă
ca  o  poveste
am  fost  ș-om  si
atâta  cât
Pământul  
și  Soarele
în  inima  noastră
va  locui

va  locui
26  august  2013

2

a  venit  ploaia

în  fine  se  îndoaie
se  înmoaie
și  se  înfoaie  crengile
de  salcie  plângăcioasă
din  fața  blocului  treimiist
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ca  un  obroc
pus  și  presupus  ochilor  mei
privirii  care  mi-o  ascund
de  mine  însumi
de  celălalt  EU  care
nici  nu  mai  sunt

de  acel  care
era  și  nu  e
”a  fost când  nu  era,
azi  îl  vedem  și  nu  e”

nu  e
nu  este
nici  nu  a  fost  vreodată

”Uite-o !
o  vezi  și  nu-i !”

! ce  scânteie
este  acea  lume  de  dincolo !

vine  să  mă  ieie

scânteind
prin  acest  univers

viu  în  acest  univers
precum  într-un  vers
26  august  2013
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3

se  tânguie
nemângâiată
limba  română

ca  o  frunză  de
salcie  plângătoare
în  ploaie
de  fine  de  august
bătută  de  ploaie
de  vânt

cu  crengile  la  pământ
se  tânguie  limba
ca  o  frunză
nemângâiată

limba  nu  este  decât
o  frunză

chiar  seamănă

nu  se  mângâie
nu  se  răzgâie
nu  se  ogoaie
nici  în  ploaie
nici  în  vântul
dedesubt  de  pământ

întru  sine  s-a  întors

toarce  caier  negru
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este
ca  umbra  unui  zbor

înalt
peste  această  zi  albă
dăinuind

dăinuind

doinind  o  hoare
o  doină
peste  aceste  plaiuri  solare
28  august 2013

4

limba
este  cea  care  îmblă
prin  Ceriu

și  prin  ceriul  gurii

limba  rostește
și  rostuiește
ceea  ce  este
ceea  ce  nu  este
ceea  ce  nu  va  fi

mai  mult
ceea  ce  va  fi

azi
clopotul  breaz
de  bronz
bate  în  dungă
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are  limbă  lungă

nu  este  limba  mea
nu  poate  să  îl  ajungă

este  rivuluție
pe  și  împotriva  limbii

nimbul  acestei  lumi
lumește  se  stinge

? cine  îl  atinge ?

? cine
întru-o  doară
poate  să  îl  doară ?

? poate  să  moară
pre  limba  lui ?

pre  limba  nimărui
29  august  2013

5

cum  să  fie  totul
între  viață  și  moarte

? cum  să  fie
și  să  nu  fie ?

fiecare  se  înditruiește
fiecare  moare
pre  limba  lui  proprie
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fiecare  este
precum  este

de  mii  de  ani
străveche
și  aceeași  poveste
18  august  2013
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ploaia  ce  trece

”le  schimb  în  neînțelesuri  și  mai  mari”
LUCIAN  BLAGA

din  cer  vine  Cuvântul
cel  nerostit  dar  înțeles  de  toți
senzația de  ud se înfiripă dacă este  ploaie
senzația  de  secetă  când  este  soare

vine  Cuvântul
cel  pentru  noi  nerostit
oricine  îl  știe  și-îl  recunoaște
precum  privirea  unei  fete  frumoase
care  predestinarea  buzelor
nu  spune  vorbe
ci  rostește  și  rostuiește

numai  atunci  ne-am  dat  seama
de  materialitatea  inutilă  a  cuvântului
de  ceea  ce  nu  îndrăznește  să  spună
de  ceea  ce  spunând  ascunde
ori  când  nu  se  spune
dezvăluie  totul

așa  este  Cuvântul

acolo
în  Nepătruns
este  limpede
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iar  limpezimea  Sa
ajunge  și  la  noi
și  îl  cuprindem
cu  trupul  și  ființa

? mai  înțelegem  noi
ce  se  întâmplă  în  lume ?
6  septembrie  1995
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scrisoare

dragă  Doamna  mea
mi-e  tare  dor  de  tine

se  pare  că  de  când  ne  știm
m-am  obișnuit  să  te  știu
lângă  mine  mereu
să  mă  las  curgerii  lente
a  acestui  timp  căruia  nu  încerc
să-i  găsesc  neverosimilitatea
să  i-o  ghicesc  mai  bine  zis
și  să  cred  că  totul  e  deja
deplin  în  lume

gândul  meu  să  nu  fie  mai  important
decât  ființa  noastră
a  amândurora

dar
văd  că  totul  trebuie  să  fie  altfel
fără  puterea  gândului  nostru
nu  este  nimic  posibil  și  e
zadarnică  orice  clipă  în  care
nu  încercăm  să  gândim

există  în  univers  o  trecere
o  mișcare  ce  nu  poate  fi
doar  simplă  materie
materială  adică
ci  are  un  alt  sens
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are  semnificație
măreție
fără  aceasta  nimic  nu  există
și  nu  se  poate  întâmpla
în  lume  semnificativ

poate  că  de  aceea
mi-e  dor  tare  mult  de  tine  și
nu  mă  acomodez  absenței  și
noaptea  și  ziua  nu  mai  este
decât  un  gând  pentru  cineva
care-i  atât  de  îndepărtată

de  ce  s-au  aprins  stelele  verii
mă  întrebi
dar
nu  se  întâmplă  nimic  în  lume
fără  să  știi  că  o  stea
se  aprinde  mereu  pentru  tine

pentru  gândul  curat
pentru  neînclinatul  trup

prădalnica  oră

strălucitoarea
1974
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Schimbarea  la  Față

”La  început  a  fost  Cuvântul”

nu  mai  sunt  cel  ce  sunt
frunza  verde  se  leagănă  în  vânt
frunza  uscată  devine  cuvânt

din  iarbă  mare  și  din  mentă
am  construit  lume  fără  nume
decentă  mi  se  pare  sunătoarea
ca  într-un  vers  rostindu-și  provocarea

însă  prin  timp  un  snop  de  romaniță
îmi  iese-n  cale  în  poartă  și  mă-nvață
că  doar  Cuvântul  e  de  mare  viță

doar  El  exprimă  
Schimbarea  universului  la  Față
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se  duce  vara

cum  trece  vara  ca  un  gând  frumos
ce-își  caută  un  drum  sau  un  alt  spațiu
în  care  să  chiar  fie  veșnic  neîntors
dintru  al  Soarelui  cel  arzător  nesațiu

se  trece  vara  dar  sorii  se  vor  stinge
în  sufletul  acest  atât  de  doritor
suntem  ca  într-un  vis

iar  cine  îl  atinge
rămâne  mângâiat  de  necuprinsul  dor
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între ani



 



decembrie  2016

1.

a  nins

a  nins

toată  noaptea
dimineața  toată

trebuie  să  facem  pârtie

din  salcia  plângătoare
s-a  rupt  o  creangă
subt  greutatea  albă

albă

albă  ca  și  anii  noștri
răspurtați  pe  umeri

? mai  știi  să  îi  numeri ?
2  decembrie  2016

2.

s-a  ogoit  ninsoarea

de  pe  balcon  privesc
cum  se  fac  pârtii

scriu  pe  zăpadă
hârtii  albe
cărări
care  duc  spre  nicăieri
2  decembrie  2016
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3.

se  moaie  vremea

nori  negri  și  molateci
trec  peste  pământul
fără  de  vânt

lumea  iese  afară
fac  pârtii  prin  zăpada
molatecă

o  calcă  în  picioare
în  lopeți
în  mături

o  dau  în  lături
cu  tot  ce  au  la  îndemână

nu  o  amână
de  azi  pe  ieri
de  ieri  pe  mâine

și  se  arădică  dealurile
fără  să  fie  luate  în  seamă
cu  codrii  de  aramă
în  lumina  cea  nevăzută
a  soarelui  care  apune
fără  să  ne  spună
nici  un  biet  cuvânt

l-a  și  suflat  vântul
în  avântul  său
înspre  necuprins
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4.

a  dat  o  fulguială
matinală

zburătăceau  fulgii  de  nea
ca  și  nimenea

erau
se  dădeau  importanți

peste  lumea  noastră
veneau  să  se  așeze
în  glastra  cerului  albastră
să  o  facă  albă
codalbă

să  și  fie  totul  în  lume
preacurat  de  alb

mi-i  somn
vino
o  vino
somnule  dalb

visurile  sunt  mai
adeverite
decât  adevărul
3  decembrie  2016

5.

s-a  limpezit  zarea
abia  după  Răsărit

s-a  făcut  Soare
s-a  prefăcut  mare
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din  zare  în  zare  umblând
pre  acest  vremelnic  Pământ
3  decembrie  2016

6.

fulguie

fulguie

întreaga  viață
este  ca  un  fulg

care  fulguie

încă  mai  fulguie
3  decembrie  2016

7.

încă  se  mai  zbate
pe  umeri
pe  spate
un  fulg  de  nea

este
și  nu  este
ca  o  sclipire  de  stea
3  decembrie  2016

8.

de  dimineața  fără  ceață
s-a  liniștit  salcia  plângăreață

? ce  se  mai  mișcă
în  acest  Univers ?
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poate
răspoate
să  ne  pătrundă
neliniștea
dintr-un  vers

un  unic
irepetabil  Univers
4  decembrie  2016

9.

un  gând
zboară  ca  un  fulg  de  nea

fulgurându-și  clipa

asemene  cu
un  fulg  trecător
veșnicind  vecia

veci-vicom  nu  va  mai  fi

se  va  rămăsti
în  zarea  cea  mare
printre  clopoțelele
acestui  univers

asemene
ca  într-un  vers  pierdut

de  foarte  demult
17  decembrie  2016
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10.

adunate
cuvintele
se  împart
deodată
la  9

pare  că  au
haină  nouă

pare  că  chiar  sunt

peste  lume  rămâne
un  singur  cuvânt

asemenea
unui  descânt
17  decembrie  2016

11.

a  fugit  un  gând

repede

repede

? cine
de  el
poate  să  se  mai  lepede ?
17  decembrie  2016
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Crăciun  2016

1.

fulguie  frumos
pertinent

fulguie

ce  dimineață  frumoasă
de  Crăciun

se  așează  alb  pe  alb
se  naște  colinda
florile  dalbe
25  decembrie  2016

2.

se  trece/petrece
an  după  an

se  îmbumbă
un  an  cu  altul

se  îmburdă  peste  mine
peste  tine

și  rămânem  în  tihnă
în  tina  cea  de  toate  zilele

zii-le
în  tihna  nopții
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asemene
cu  o  noapte  de  tină

? ce  ar  mai  putea  să  fie
o  puternică  odihnă ?

! o  eternă
hodină
nehodinită

aproape
ca  o  clipită
sclipind  în  acest  univers

poate  doar  într-un  vers !
31  decembrie  2016

3.

printr-un  vers
se  naște  un  univers

4.

a  nins  frumos

a  nins  peste
”lumea  lui  pește”

? care  lume ?
! nu  i-am  pus  eu  nume !
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5.

cât  de  frumoasă
ni  se  arată
lumea  trăită
numai  câteodată

”o, lume, ce  frumoasă  ești !”

6.

un  cuvânt  viscolește
mai  mult  decât
viscolul

atâta  ne-a  mai  rămas

viscolul  gol
crivățul  dinspre  est

el  este
și  și  nu  mai  este

precum
un  vânt/fuieș
dinspre  răsăritul  de  Soare
Soare, Soare,
Sfinte  Domn  Mare
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ploaie  de  noiembrie

1.

în  această  lume  totul  este
premeditat

se  caută  soarta
sorții

se  caută

caută

totul  rămâne  o  întâmplare
a  soartei  pe  care
o  avem  prin  lume
fiecare
fiecine  și  și
oricare

afară  plouă  serios
bruma  de  Brumar
încă  nu  a  venit
s-a  risipit  în  alte  spații

? care  sunt  relațiile
cu  iarna  care  vine ?
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2.

plouă

plouă

atât  de  plouat  sunt
pre  acest  lut  de  pământ

plouă
plouă  peste  această  lume
? cine  i-a  dat  nume ?

3.
zodia  Scorpiei

pentru  10  noiembrie  2016

plouă  mărunt
burează  în  burg  repezit
lângă  munții  albiți
de  zăpadă
de  ceață

dar  nu  e  dimineață
este  iar  seară
ploița  nu  se  oprește
se  opintește  să  fie  stăpână
peste  a  soarelui  lumină

este  ca  un  gând  plăpând
de  nescris
de  nedescris

Scorpia  vremurilor  a  venit
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pe  neghicit
pe  nechibzuit
este  scrisă  în  zodie
ca  o  rodie  rămasă  netăiată
neturburată  de  mine
de  nimeni
în  această  lume  procletă

? unde  sunt  zorii  frumoși  de  toamnă ?

? unde sunt
unde  sunt
Doamnă  bună  a  mea ?

! i-a  luat  Scorpia
cu  ea !

4.

vine
vine
ziua  Scorpionului

se  și  arată
neapărat
și  apărată
de  sine

o  zi
! mai  zii
până  mă  voi  trezi
în  această  zodie !
? cine  voi  mai  fi ?
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mă  și  întrerumpe
mă  rumpe
Scorpia  cea  Mare

dar  totul
nu  are  nici  o  asemănare
cu  Scorpia  cea  Mare
6  noiembrie  2016

5.

Scorpia  a  fost  astăzi  blândă

nu  era  bolândă
așa  trebuie  să  se  poarte
din  poartă  în  poartă

? cine  în  această  lume  ne  poartă ?

! este  o  poveste  prea  mare
în  lumea  fără  de  asemănare
cea  infinit  de  mică
în  Galaxia  Lirei
unde  se  învârte
fără  să  se  încurce

la  răscruce  de  zodia  Racului
a  venit
și  s-a  și  zărit
zodia  Scorpionului

un  rac  mai  mare
și  și  fără  asemănare
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în  lume  seamăn  nu  are

trec  și  se  petrec  norii
peste  deasupra  de  Pământ

toate  sunt  precum  sunt

atâtea  sunt  câte  sunt

6.

în  zarea  zării  cerului
se  arată
asemeni  unui  spion
un  Scorpion

el  are  verin  vrednic

din  senin  te  gremțează
te  mușcă
mai  rău  ca  o  pușcă

el  vrea  să  spună  că  este
cel  din  poveste
ca  un  cuvânt  spus  în  deșert
în  Sahara  vieților  noastre
sub  albastre  zările  cerului
întotdeauna  zărite
în  zorii  de  ziuă

zoriori  de  ziuă  se  arată
peste  soarele  abia  zărit
la  răsărit
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7.

în  zece  noiembrie
vine  ziua  de naștere
a  Mariei  Georgeta

lângă  Igniș
se  naște  moțul  Igna
de  zece  noiembrie
este  fiica  sa

ca  un  dat  predestinat
să  fie

să  fie
în  această  lume

să  fie
și  să  răsfie
ca  un  dat
predestinat  a  fi

? câte
oare  câte  vor  mai  fi
clipele
ce  își  zburătăcesc
ca  niște  frunze  de  toamnă
aripele ?

asemene  unui  gând
plăpând
în  lumea  de  azi
încă  fără  de  brazi
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prag  de  toamnă

e  toamnă
nu  merg  pe  câmp
să  văd  ceea  ce  este

văd  oraşul
preamult  colorat
ca  în  poveste

eu  nu  sunt  decât
un  biet  privitor
în  această  lume
care  mai  este
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octombrie  2016

1.

cad  frunzele
ca  o  funză  se duce  toamna

vine  bruma
cea  de  octombrie
Brumărelul

cât  de  repede  vine
se  răpede  la  mine
la  tine
la  tot  ceea  ce  îi  vine
la  îndemână

mă  mână  răceala
mă  duce  de  mână
ca  pe  un  copil
încă  necumințit

toamna  este  o  doamnă
care  ne-a  mințit
că  va  fi  caldă
de  la  răsărit
până  la  asfințit
5  octombrie  2016

2.

mi  s-a  rătăcit  pe  umăr  o  frunză
o  frunză  de  nuc
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? unde  să  mă  ascund
unde  să  mă  duc
să  fug  de  recea  brumă
de  octombrie ?

? câtă  simbrie  îmi  cere
Brumărelul ?

cu  vrere
fără  de  vrere
se  risipește  toamna
covor  arămiu
îmi  face  sub  tălpile  mele
bătătorite  de  atâta  drum
de  atâtea  cărări

! mă  voi  ascunde
în  nicăieri !
6  octombrie  2016

3.

Care  frunză  cade  jos
Nu  mai  suie  unde-o  fost,
Care  frunză  cade-n  vale
Nu  mai  suie  pe  stâlpare

începe  să  cadă  frunza
este  octombrie
este  răcoros
este  firoscos
este  că  este
mai  de  demult  poveste
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Brumărelul  vine  repede
se  iuțește  cu  vânt
peste  Pământ

ca  un  balaur  vine
cu  tot  avântul  Vântul
cel  dinspre  iarnă  înditruit

dar  nu  că  vine
a  și  venit
ca  un  laur  balaur
neașteptat

! credeam  că  a  adormit !

4.

? cine  vine  la  fereastra  mea ?

? cine ?

iată-l  că  vine
neinvitat

? este  vântul
de  pe  deasupra  Pământului ?

se  încumetă
pre  umbleta  lui
să  îmi  bată  în  fereastră
! o  glastră  de  flori
s-a  și  speriat
a  decăzut  cu  glastra  ei !
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! ei
ei
hei !
7  octombrie  2016

5.

a  încărunțit  Ignișul
Ignișul  cel  de  Foc

m-a  ajuns  cu  albul  său  imaculat
cel  de  zăpadă
pe care  primăvara
îl  înverzește

la  mine  pe  tâmplă
nu  vine  nimeni
să  îmi  dea  negreața
părului  meu

mă  lasă  albit
până  în  veșnicie

! măi
să  fie !

eu  sunt  asemene  mie
! atât  cât  va  fi  să  fie !
7  octombrie  2016

6.

zi  de  octombrie
în  ziua  de  8
oct-ombrie
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un  soare  cu  dinți
se  apropie  de  noi
nu  este  cel
din  arșița  altor  vremi

? de  ce  te  temi
de  soare ?

! mi  se  pare
că  a  venit
neavenit
prea  devreme !

? nu  se  teme
de  prea  repedea  devenire
întru  sine ?

fără  de  sine  vântul
de  octombrie
este  acoperiș  Pământului
8  octombrie  2016

7.

poemul  7  este  scris
proscris
în  ziua  de  8

s-a  răscopt  metafora
metonimia

? cui  îi  este  hia
hia  de  ea
de  metaforă ?
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mi  se  împiedică
mi  se  încurcă  cuvintele

au  și  devenit  frunze
frunze  de  toamnă  care  cad
și  și  recad
în  cada  Timpului
al  anotimpului
care
își  petrece
străvezia  zi

zorită  în  zare

a  nimărui

a  lui  oricare
8  octombrie  2016

8.

este  deja  octo-mbrie

ca  un  dat
predestinat

este  și  soare  cu  dinți
din  moși-strămoși
părinți  părelnici  în  lume

? ce  nume  avem
în  această  lume ?
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o  frunză  decade
peste  toamna  frumoasă
și  firoscoasă
peste  ceea  ce  mai  suntem

Leagănă-se  frunza-n  vânt,
Eu  mă  leangăn  pe  pământ;
Se  leagănă  frunza-n  soare,
Eu  mă  leangăn  pe  pticioare

8  octombrie  2016

9.

astăzi
opt  octombrie
soarele  s-a  posomorât

i  s-a  făcut  foarte
foarte  urât
de  această  lume
încă  verde  ca  un  rât
cu  iarbă

și  se  întreabă
? asta-i  treabă ?
8  octombrie  2016

10.

un  gând  zboară
și  se  așterne  subt  tălpi
ca  o  frunză  de  octombrie

culeg  nuci  din  nucul
de  lângă  bloc
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e  casa  noastră
la  etajul  2
și  cad  nucile  răscoapte
de  vară
din  prima  vară
devenită  astăzi  toamnă

! ce  doamnă  este !
nici  nu  se  prevestește
peste  timpul
anotimp  tâmp

s-a  și  făcut  târziu
în  această  lume  fără  de  nume

? cine  mai  poate  să  fie
în  această  lume
dedemult ?

! atât  de  trârzie !
8  octombrie  2016

11.

abia  aștept
ca  un  înțelept
să  ajung  la  poemul  13

număr  norocos

până  vine  îl  cos
în  silabe  și  ritm

îl  rostuiesc
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? oare
astăzi
mai  sunt ?

? mai  trăiesc ?
8  octombrie  2016

12.

? pagina  caietului  albit  de  timp
mai  poate  să  rabde
un  cuvânt  nespus ?

cel  nesuspus
cel  de  nespus

gândul  vine  și  cade
asemeni  unei  frunze
de  toamnă
de  pagina  albă

nu  este  de  la  Albița
la  Prut
ne-am  temut  de  noi
de  noi  înșine
de  fietecine
de  toți
de  tonții  de  ruși
nerușinați

așa  cum  au  venit  în  Crimeea
neaveniți
și  și  nechemați
de  Tătari  de  Kazari
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de  Imperiul  Kazar  existând
700  de  ani
trecuți  la  Mozaism

? Și  cine  mai  sunt ?

13.

soare  de  octombrie  cu  dinți
știrb  la  dinții  din  față

nici  nu  a  mușcat  bine
din  mărul  Evei  cules
de  șarpele  unduind
peste
și  subt  pământ

însă
au  venit  razele  de  soare
ne-au  și  pătrânsă
până  la  rărunchi

? unde
în  care  ceruri
se  află  unchiul  Ion
fratele  mai  mare  al  tatălui  meu
cel  care  a  trăit  mai  mult
decât  ceilalți  cinci
și  o  soră ?

s-au  reîntâlnit  dincolo
dincolo  de  lumea  trecătoare
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? despre  ce
despre  cine
vorbesc  oare ?
10  octombrie  2016

14.

o  frunză  cade

decade  cum  toamna

ca  un  dat
predestinat

ce  poveste
lungă  mai  este
în  serile  de  toamnă

bine  ai  venit
ca  o  Doamnă
cu  riduri

cu  rânduri  de  frunze
pe  câmp
pe  drum

o
câte  frunze  ni  se  aștern
subt  pasul  nostru  tern

o
câte  nemaiștiute  aripi
vin  să  se  încalțe
cu  papucii  noștri
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încalte  simțim
cum  se  trece  și  toamna
Doamna  de  azi
fără  de  brazi
10  octombrie  2016

15.

am  rămas  în  ploaie
insensibil
ca  o  statuie

ploaia  era
burniță  de  octombrie

precum  un  gând  neîmplinit

precum  noi  înșine
întru  neliniștea
acestui  univers
rătăcit  într-un  vers
atâta  de  neștiut
atâta  de  necunoscut
17  octombrie  2016

16.

burează  în  burg
devreme
și  se  face  iarnă

în  suflet
nu  mai  există  vară
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a  bătrânit  s-a  zbârcit
de  atâtea  vremuri
de  atâta  timp

? în  care  anotimp
va  renaște ?

! mai  este  Timp
în  acest  anotimp !
17  octombrie  2016

17.

ziua  de  azi
cum  se  preface  că  trece

și  se  și  petrece
peste  dealuri  și  munți
precum  ceața  care  închide
vederea  înspre
frumoasele  frunze
ale  toamnei

! cum  cad
cum  cad  de  frumos !

Care  frunză  cade  jos
Nu  mai  suie  unde-o  fost,
Care  frunză  cade-n  vale
Nu  mai  suie  pe  stâlpare

17  octombrie  2016
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18.

cum  cad  frunzele

cad
și  decad
precum  în  viață

de  dimineață
te  trezești
și  cazi
în  umbra  soarelui
care  nu  se  mai  vede  azi

și
nimeni  nu  te  mai  crede
18  octombrie  2016

19

a  rămas  un  singur  vers
în  acest  Univers
19  octombrie  2016

20.

? Cum  să  mai  fii
întru  o  clipă ?

! și-a  scuturat
și-a  zburătăcit  aripa !
20  octombrie  2016
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21.

azi  deja  e  mâine

? cine  poate  să  amâne
ziua  de  ieri ?

din  parcul  cu  parcare
se  arată
arare
frunzele  care  cad
decad

Frunza  care  cade-n  vale
Nu  mai  urcă  pe  stâlpare,
Frunza  care  cade  jos
Nu  mai  suie  unde-o  fost

20  octombrie  2016

22.

cine  se  răzgândește  să  fie

? cine ?

vecinii  nici  că  se  aud  că  trăiesc
că  mai  sunt  vii

sunt  ca  via  tăiată
și  admirată  de  la  balcon

astăzi  nu  mai  este
? cine  a  tăiat-o ?
? cine ?
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nici  nu  răspunde  nimeni

nimeni
22  octombrie  2016

23.

atâta  frunză  cade

decade  toamna
se  ascunde  în  frunză

? unde  să  se  ascunză ?

s-a  sublimat  ascunzișul
în  frunzișul  acestei  lumi
orbecăind  printre  frunze
arămite  sunt  frunzele
devin  codri  de  aramă

ca  un  dat
nepredat
decât  brumei  de  noiembrie
Brumarul  de  după  Brumărel

oare  el  este  EL
oare  mai  sunt  eu
cel  brumat  de  ani

au  trecut  subt  noi  mii  de  ani
peste  noi  au  trecut  alte  mii

? mai  este  important  să  fii ?
23  octombrie  2016
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24.

vine
mâine
poimâine
Sâmedrul
ziua  răilor
când  se  osâmbresc  păcurari

stâna  se  arată  deplină
de  lapte  plină
și  de  sămătișă
de  pe  coasta  costișă

în  lume
totul  se  întâmplă  de  Sâmedru
când  cerurile  se  închid
ca  într-un  blid

dar
de  Sânjorz
se  vor  deschide  iară
ca  o  blândă
și  frumoasă  primăvară
24  octombrie  2016

25.

Sâmedru  închide  cerurile
zi  mohorâtă
urâtă
de  dimineață

mi-e  greață  să  ies  afară
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ca  și  cum  m-aș  duce
și  aș  răbduce
o  altă  țară

spre  seară  a  venit
soarele  binevenit

așa
cu  soare  mai  răbducem
ziua  de  azi
printre  plopi  și  mesteceni
și  și  brazi

ne  înviorăm
mai  avem  speranța
zilei  de  mâine

? cât  o  să  se  mai  amâne ?
26  octombrie  2016

26.

? cât  va  mai  ține  toamna ?

abia  mai  umblu
pe  trotuarele
cele  foarte  gropurate

? mai  am  oare
putere  în  picioare
în  călcâie ?

! măi
să  fie !
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vine  repede  repede
această  de  lut  glie
și  mă  cheamă

mă  cheamă

dar  nu  îmi  este  teamă
26  octombrie  2016
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septembrie  2016

1.

cade  câte  o  frunză
nu  are  unde  să  se  ascunză
în  cupola  albastră  a  cerului

cad  pe  pământ
cad  fără  de  vânt

a  și  venit  toamna
ca  o  doamnă  pripită
să  se  expună  vopsită
în  privirile  noastre
ruginite  de  așteptare
de  speranța  care  apare
cu  disperare  mare
1  septembrie  2016

2.

s-au  făcut  nefăcutele
soarele  de  toamnă
de  septembrie
în  ochi
- nu-i  fie   dedeochi ! –
soarele  vine  ca  o  speranță
a  viețuirii  pre  acest  Pământ

ca  de  Lut  este  Speranța
lasciati  ogni  speranza
voi  ch’entrati
rostea  Dante
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acum  cinci-șase  secole
era  o  Comedie  Divină

? ce  ne  va  rostui
vremea
timpul  vremelnic
care  va  să  vină ?
2  septembrie  2016

3.

A  căzut  o  frunză-n  calea  mea
dar  și  eu  am  căzut
pe  cale
pe  cărare
ca  Ion  Zubașcu
asemenea  lui  Laurențiu  Ulici
asemenea  lui  Vasile  Avram
lângă  Sfinxul  de  pe  Sărmătieș

Marea  Sarmată
făcea  acoperământ
pentru  întregul  Ardeal

Ardealul  nu  acoperă  Transilvania

dinspre  Maramureș
vin  nespușii  nesupuși
și  mai  vin  și  din  Biharia
din  Bihor  din  Arad
se  arăduiesc  cu  toții
întru  păstrarea  limbei
și  a  ceea  ce  mai  suntem
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! ceea  ce  mai  suntem !

! mă  tem
de  cât  de  puternici
suntem !
2  septembrie  2016

4.

frunzele  de  salcie
plângătoare  salcie
se  zbat
în  răzbaterea  cuvântului
de  septembrie

se  zbat
și  nu  răzbat

sunt  ca  o  frunză
care  cade
în  cada  toamnei
care  nu  are  niciunde
să  se  ascunză
fără  de  scuză

atât
de  urît
se  arată
toamna  lăudată
în  acest  anotimp

fără  de  timp
2  septembrie  2016
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5.

să  nu  mai  scrii

s-au  terminat  cuvintele
încep  să  cadă
asemeni  primelor  frunze
de  septembrie

Ce  mi-i  mie  de-o  mândruță?
Ca  la  codru  de-o  frunzuță:
Ptică  una, gălbinește,
Alta  mai  frumoasă  crește !

? ce  îmi  este  mie ?
! port  altă  pălărie
și  o  altă
aceeași  Mărie
subt  pălărie  absconsă
asemenea  sconcsului
rămas  al  nimărui

care  nici  nu  se  ascunde

! nici  nu  mai  are  unde

niciunde !
2  septembrie  2016

6.

un  singur  gând

am  ajuns
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este  sigur/nesigur
că  sunt  un  ajuns

deie  Domnul
să  fie  de  Bine
3  septembrie  2016

7.

atâtea  muște  s-au  iscat
în  acest  univers  uscat
! nici  o  mușcă
nu  mă  muscă !

în  această  lume
suntem  trecători
asemenea  unei  muște
care
nu  știe  să  muște

asemenea  unui  gând
plăpând

și  fără  de  scăpare
în  lumea  cea  mare
4  septembrie  2016

8.

privesc  Harta  Europei
nici  nu  ghicesc  ceea  ce
s-a  întâmplat  cu  ea
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nicăieri
nicăazi
nu  am  ghicit
ce  se  va  întâmpla  mâine

rămâne  singur  gândul
atât  de  singur
încât
nu  îl  mai  pot  percepe

asemenea
unui  sublim  de  singur
și  unic  inorog

cel  care  se  mai  îndrituie
să  fie

! să  fie
să  răsfie !
4  septembrie  2016

9.

este  luna  a  noua
este  septembrie

? pe  unde  se  preumblă
cei  prea  umblați  
pași  ai  mei ?

! își  aduc  aminte
de  când  nu  aveam  minte
și  întrezăream
minunile  toamnei
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minunile  colorate
ale  pădurii
ale  lumii  minunate
decisă  să  fie
necuprinsă  de  pictor

mai  mare  decât  pictura
decât
cea  mai  mare

Natura
4  septembrie  2016

10.

o
o
ooo
vine  octombrie
ca  o  revoluție
ca  o  soluție
pentru  a  fi

a  fi  altfel

o
ooooo
vine  octombrie
ca  o  dictatură

o  dictatură  nouă

o
ooooo
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oi
oi  oi
și  vai  de  noi
4  septembrie  2016

11.

o
o o o
nu  a  venit  octombrie

umbra  lui
de  Brumărel
nu  se  arată  încă

asemenea  cu  o  stâncă
septembrie
ne  apasă  pe  umeri

floare  aleasă  de  toamnă
este  septembrie

? care  să  îi  fie
firea
menirea  ei ?

! ei
ei
he-he-hei !
4  septembrie  2016
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12.

în  Septembrie
se  arată  Luna
cât  o  alună

nu  este  decât  atâta
o  aluniță
pe  obrazul  albastrului

! nici  nu  este  un  astru !
4  septembrie  2016

13.

un  soare  orb
se  arată
pe  coclaurile  Universului

este  că  nici  nu   se  vede

nici  nu  se  străvede
5  septembrie  2016

14.

? ce  înseamnă  nimicul
acel  fără  clepsidră ?

asemenea  cu  noi
în  această  clepsidră
veșnic  curgătoare

a  nisipului
5  septembrie  2016
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15.

s-a  prefăcut
septembrie

este  doar  în  poveste

asemenea  unui  gând
plăpând
să  se  asemene
cui  nici  nu  este

nici
nici  nu  va  fi

până  suntem
încă  vii

încă  vii
5  septembrie  2016

16.

nici  nu  este
Cuvântul  înditruit
de  toți  râvnit

asemenea  unui  diamant
neprețuit

cel  nevăzut  și
neprevăzut

acel  care
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nici  nu  poate  fi
decât
cu  cât
se  poate  ascunde
în  prețiozitate

este  poveste  adevărată
adeverată
în  alt  loc

deloc  nu  are  unde
5  septembrie  2016

17.

este  Septembrie

s-a  prefăcut  lumea
în  lume  bună

s-a  prefăcut  lumea
într-o  lume  nebună
5  septembrie  2016

18.

numărul  opt-spre- zece
nu  mai  trebuie  să  fie
și  să  facă/prefacă  poezie

o  poezisă  fără  număr
spuză  a  cuvântului
de  deasupra  de  umăr
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iată
nici  nu  mai  este
poezisa  se  spune
se  rostește
se  rostuiește
și  ca  într-o  poiană  
cu  flori
o  vezi  că  nu  este

! dalbă  poveste !

19.

începe  cuvântul
cu  1  lângă  9
o  lume  în  plus
fără  de  puls

vine
devine  o  lume  nouă

hai  să  o  înnoim
ca  noimele  sale
ale  Dumisale

începe  de  azi
ca  niște  falnici  brazi
o  nouă  lume

fără  de  nume
6  septembrie  2016
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august  2016

cum  florile  se  ofilesc
de  Schimbarea  la  Față

astfel  este  și  viața
se  ofilește  se  străduie
să  mai  rămână
până  mâine
până  răs-ieri

de  nicăieri  vin  nourii
bourii  cerului
încărcați
și  neînțărcați
de  deasupra  pădurii
încă  verde

nici  nu  se  străvede
de  atâta  verde

ca  un  dar

în  zadar
9  august  2016
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iulie, 2016

1

se  arată
iată
o  zi  frumoasă
prezisă  în  sinele  său

prezisă  de  abracadabra

degeaba

? cât  vom  mai  fi
ființare  în  lumea
cea  albă ?

dalbă
10  iulie  2016

2

economisește
mișelește
fiecare  cuvânt

? ce  avânt  are
un  cuvânt  oarecare
în  vecinicul  vânt ?

! are  avânt
ca  un  cuvânt
care
pe  buze  răsare
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și  și  se  întruchipează
în  lumea  mereu
mereu  trează !
10  iulie  2016

3

luna  
vine  să  răsune  în  noapte
să  se  facă
în  ceruri  stăpână

și  vrea  să  rămână
în  fiecare  noapte
de  aici  înainte
și  și  mai  departe

în  vremuri  de  restriște
în  vremuri  triste

luna ”ca  o  mămăligă”
cum  zicea  poetul
răscomunistul  poet  Beniuc

s-a  terminat  poemul

de  niciunde  am  vernit
și ”p-aicea  mă  duc”
10  iulie  2016
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4

nu  mai  am  nici  un  gând

îl  ogoi  îl  agod
mi-e  plin  pix-ul/fixul
înnoroit  în  glod

nici  nu  mai  știe
să  scrie  singur
fără  mâna  mea
la  îndemână

mă  tot  amână

! mă  tot  amână !

și  azi  a  fost  deja  ieri
ieșit  de  nicăieri

ieșit  de  niciunde

? pînă  unde

până  unde ?

? de  când ?

? până  când ?

87

ION BOGDAN - exerciţiile fiinţei



5

am  aruncat  coșul  cu  gunoi
cu  resturi
scoase  afară  să  nu  adune
muște  și  musculițe  nebune

oi  oi
câte  resturi  se  fac  în  casă
un  ospăț  al  muștelor
întru  o  țară  aleasă

ca  o  boreasă  frumoasă
cu  gânduri  bune/nebune

? cine  o  mai  știe ?

a  trecut  prin  lume
ca  o  veste/poveste
a  unei  tinereți
care  a  fost
și  nu  mai  este

nici  nu  mai  știe
că  a  fost
ca  rostul/rostirea
de  la  teara  cu  rost

fără  rost
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6

dacă  greșești  rostul
se  fac  lătunoi  în  pânza  rostită

iese  o  pânză  îmbibată
de  tot  felul  de  dâlme
de  tot  felul  de  dolmanuri
printr-o  singură
și  sigură  
bătătură

? cine  va  regăsi
aici  și  aici
bătătura
cu  strămătura
vremelnic  însumată
în  spată ?

! va  mai  fi  o  dată
odată
și  niciodată !

7

nu  mai  gândesc  la  Festivalul
-  mă  ia  valul –
Campionatului  de  Fotbal  2016

sunt  afaceri  atât  de  mari
încât  nici  nu  se  presupune
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ca  un  răzbun
după  negri  nori
care  apar  și  dispar
uneori
cât  vom  mai  fi
noi
copiii  acestei  Terre  târzii

precum  o  viață
nu  ne  este  îndeajuns

precum  o  lume
a  noastră
să  devină
o  floare  albastră
în  glastra  strâmtă
ca  un  mormânt
de  pe  acest  Pământ
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ceața

ceața  se  așează
foarte  trează
peste  lumea  din  Vale

ea  este  peste  tot

o  clipă  luminoasă
se  arată  în  acest  Univers

nouri  mari  se  discern
ca  într-un  vers
imaginat  să  fie
să  răsfie
distins
în  acest  cub  la  Lumii
al  Humii

rezumată/rezemată
într-un  singur  vers
29  iunie  2016
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ziua  lungă

1

e  lungă  ziua
”Bună  ziua”

mă  uit  la  Muta  Mare
uit  să  mă  uit  la  Muta  Mică

rămân  mut
! mutu  de  mine
am  uitat  să  mă  uit !

2

vreu
nu  vreu
o  sticlă  de  bani
pentru  trecere/petrecere

vreu  un  leu
un  leu  paraleu

? cine  mai  sunt  eu ?

3

gând  lângă  gând
pământ  pre  pământ

? unde  sunt ?
joi, 19  mai  2016
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atâta  mă  bucur

atâta  mă  bucur  de  ceea  ce  sunt
atâta  mă  bucur  pe  acest  Pământ

pe  Igniș  soarele  se  arată
precum  o  viață  sperată
speriată  de  sine
? cine
cine  vine  
peste  dealuri
peste  această  imagine
imago  mundi ?

cu  câtă  îndrăzneală
vine  Soarele  în  Apus
nici  nu  este  presupus

Ignișul  își  potolește  lumina

a  și  apus  Soarele
s-a  și  dus
înspre  mai  Sus
întru  o  orbită  mai  mare
fără  de  semn
și  asemănare
17  mai  2016
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poem  de  aprilie

așa  se  zbate  frunza  în  april
este  frunza  cea  nouă
o  iluzie  mare
mai  mare  decât
Marea  cea  Mare

cât  de  negri  se  arată
cei  nori
cu  negreața  lor  acoperă
descoperă
întregul  munte
de  vremuri
de  demult  trecute
de  sine
de  timpuri/anotimpuri
ce  va  să  vină
fără  de  vină
fără  vinuri  din  butoaie
ce  stau  să  se  încovoaie
într-o  clipă
într-o  aripă  de  rândunele
care  se  zbenguie  în  albastru
ca  și  cum
trăind/viețuind  pe  acest  astru
nu  am  fi  datori  să  fim
să  răsfim
răsfirați întru  o  undă  de  aripă
întru  o  umbră  de  aripă
zburătăcind
peste  această  clipă  de  albastru
a  Universului
cel  din  clipirea  plopilor
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a  pleoapelor  pe  care
le  mai  avem  fiecare

s-a  opritără  vântul
avântul  lumii  și  cerului
cuvântul  a  devenit  Împărat
nici  nu  s-a  împăcat
cu  nimeni
nici  cu  trupul  său
ca  o  lumânare  de  seu

s-a  rămăstit
întru  EU
ca  un  ZEU
peste  anotimpul  cel  tâmp

așteptăm  un  alt  anotimp
14  aprilie  2016
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cais  uscat

s-au  urcat  albe  ciupercile
pe  brâncele  negre
ale  caisului
semănat  de  Floare
cum  e  numită  vecina
cu  nume  frumos

caisul  nu  a  mai  dat  în  floare
i  s-au  uscat  brațele/crengile
încrengate  spre  bine

? toate  ciupercile  lumii
de  la  cine  au  venitără ?

? de  la  cine ?

ca  un  gând  fără  opreliște
venind  de  la  mine

de  la  tine

de  la  nimeni
din  această  lume
rămasă  fără  de  nume
mai  șturlubatecă  decât  mine
și  și  ca  tine

? cine  mai  poate  să  vină
fără  de  vină ?

? cine ?
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ciuperca  imensă  a  cerului
abia  se  mai  ține

peste  timp
se  va  reface

va  fi  iarăși
și  iarăși  bine
28-29 Martie  2016
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corcodușul

s-au  posomorât  floricelele
de  pe  corcodușul  din  fața  blocului

s-au  posomorât
li  s-a  făcut  urît
de  ploaia  de  primăvară

prea  greu  să  fii  prima
trebuie  să  te  menții
ca  prima  de  pe  pieptar
din  pieptul  tău  ițindu-se
din  pieptul  tău  răsfiind

precum  o  mare  mare
răscolind  în  valul  ei
o  răscumpărare

o  alinare
23  Martie  2016
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este

este  joi

! oi  oi  oi  oi !

cum  trece  anotimpul
tâmpul

nici  o  pasăre
nu  a  răsărit  cu  aripele
pe  balconul  din  răsărit

a  zburatără
mândra-i  mândră,
cât  e  mândră,
dacă  nu
e  cioară  hâdă !
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părere

am  văzut  Luna
ea
Una
în  echinocțiul
de  primăvară

este  unica  încercare
de  a  fi
de  a  mai  fi
în  această  a  trupului
lupului
grea  încrâncenare

cât  de  rotundă
și  și  foarte  frumoasă
se  arată

pare  că  ne  este
predestinată

pare  că  nici  nu  este
decât  o  veste
peste  crestele  arămite
ale  munților
cei  cărunți  încă
peste  săhelbe
peste  
sâlhuia  stancă
22  Martie  2016
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sunt

sunt
doar  pe  acest  pământ

ca  o  vorbă
care  se  învolbură
prin  volburarea  timpului

al  anotimpului
care  se  trece/petrece
atâta  de  repede

iute
prea  iute
se  petrec  clipele

aripele  lor
sunt  ca  un  dor
de  nespus  de  greu

? cine  mai  sunt
pre  acest  Pământ ?

? cine  sunt  eu ?
Fost-am, lume, când  am  fost,
N-am  fost  mazăre  de  post.
Fost-am  și  eu-a  oarecui,
Ș-amu  nu-s  a  nimărui
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sunt (2)

sunt  aceste  clipe
aripe  în  trecerea  timpului

sunt  al  meu
mereu
al  lui
al  nimărui

? al  cui ?

nici  pe  mine  nu  mă  presimt

! o
o  o  o !
? cine
și  cum  mai  sunt ?

abia  mă  mai  mișc

îmi  simt  urdoarea  la  ochi
îmi  mai  bat  picioarele
să  meargă  pe  toate  pripoarele

Nu  mă  dau  și  nu  mă  dau
Până  pe  pticioare  stau

29  Făurar, 2016
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balcon

stau  pe  balconul  dinspre  Răsărit

mă  uit  la  lume  și
lumea  uită  de  mine

sunt  
un  biet  privitor

nemuritor  prin  ceea  ce  scriu

mă  așez  în  fotoliul
sicriu  al  clipei
privesc  orașul  furnicar

? cât  mai  am  putere  să  merg ?

a  merge – mergere
a  auzi – auzire
a  fi  prin  această  veșnică  fire

! fire-aș  să  fiu !
s-a  și  făcut  pustiu

toți
cu  tonții
s-au  dus  în  deșertul
vieții  de  mâine

? cine  poate
cine  răspoate
să  se  mai  amâne ?
10  Martie  2016
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de  dor
in  memoriam  Pătru  Godja

lucrările  lumii
a  humii
se  fac
se  prefac
prin  mâinile  cele  două
amândouă

ca  un  dat
elevat
acoperit  de  cuvintele
de  mai  dinainte
și
oi  oi  oi
de  mersul  înapoi

? cine  mai  poate  ști
cât  vom  trăi ?

suntem
ca  un  triunghi  zburător
zburdalnic  în
aripa  zburătoarelor
de  ianuarie

? când  suntem
când  mai  suntem  oare ?

zburătăcim
peste  cele  nouă  hotare
ca  dorul  cel  mare
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Ai,
Dor  și  iară  dor,
N-am  un  par  să  te  omor
Să  nu-mi  faci  atîta  dor.
Spune-mi, unde  te  găsăsc
Să  mărg  să  te  omorăsc ?

Da’  omu  de  dor  nu  moare,
Numa’ vezi  că  n-are  floare
Și  să  uscă  pă  pticioare.

6  ianuarie  2016
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ninsoare

a  nins
a  nins  din  necuprins

ziua  preazisă
prezisă  a  venit

fluturări  de  fulgi  de  zăpadă
fluturau  peste  noi
peste  voi
asemenea  unui  acoperământ
peste  Pământul
cel  rotund  și  aplecat
înspre  Nordul  neînduplecat

peste  Pământul
greoi
ca  lutul
care  va  veni  peste  voi

peste  noi
7  ianuarie  2016
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nume

numele  se  pierde  în  negura  vremii
vine  cu  pași  de  front
să  îl  înghită  viermii
ca  un  afront
la  ceea  ce  suntem
! o  clipă
întru  a  lumii  risipă !

s-a  risipit
s-a  nisipit  ora
în  clepsidra  drămuită
etern  drămuită
pe  cărarea  cea  mare
a  stelelor

? oare  sunt  stele
sau  ni  se  pare
că  sunt  doar  ele ?

vreme  îndelungă  se  arată
peste  vremea  visată
ca  un  lăstun
întru  un  limpede  răzbun
al  aripei  clipei

! uite
s-a  arătat  o  stea !

? cât  o  vom  mai  vedea ?
9  ianuarie  2016
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mers

mergerea/trecerea  prin  lume
este  doar  o  iluzie

este  vie
este  închisă  ca  într-o  colivie
a  timpului
a  anotimpului

răstimp  deplin
în  lumea  de  azi
fără  de  nume

ca  un  lăstun
nebun
care  zboară  zboară
peste  pârâu  peste  râu

rămâne
astăzi  și  mâine
doar  umbra
umbra  zborului
despicat  prin  aripa
care
fără  căutare
se  înduplecă  să  zboare

? până  când
până  când  oare ?
9  ianuarie  2016
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eu  văd

văd  lumea  cu  câmpii  și  munți
văd  cerul  cum  aduce
ploaie/ninsoare  și  vânt

iarna  aduce  fuieș
un  fel  de  tornadă
din  care  poți  să  ieși
imberb  fără  de  barbă  rasă
de  unde  să  nu  mai  iasă
nici  o  scânteie  de  gând

dar  vine  pe  rând
rând  pe  rând
se  părândă
ca  o  osânză
osândită  de  rânză
ca  într-un  vers
despre  univers

? despre  sama  cui ?

a  mea
a  ta
a  nimărui
9  ianuarie  2016
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ajun  de  Crăciun, 2015

s-a  lăsat  ceața  peste  oraș
peste  orașul  cel  laș
lasă-mă, să  te  las

s-a  așternut
ca  un  așternut
ceața
isteața
peste  lumea  fără  de  nume
peste  mine  și  tine
peste  toți

precum  o  flamă  a  ideii
s-a  așezat  pe  șezut
și  a  și  stătut
o
o  o  o  o
câtă  ceață

? când  va  veni
când
blânda  dimineață
izbăvitoare ?

? veni-va  oare ?
24  decembrie  2015
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frunze  de  iarnă

1

amiază
și  vânt  lin

salcia  plângătoare
își  leagănă  deplin
frunzele  rămase

prin  aerul  solar
își  lasă  urme  de  zbor
porumbii

îi  îmbiu  să  vină  spre  mine
la  balconul  de  bon-ton
și  de  beton
să  le  dau  firimituri
din  a  clipei  petrecere

vin
și  apoi  se  duc
înspre  salcia  cu  încă
frunze  dansând
în  vântul  cel  câtilin

nici  nu  vor  să  se  ascunză
în  clipa  de  nea
care  se  arată  și  ea
în  depărtarea  munților  albiți
de  vreme
de  necuprins  târziu
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în  acest  univers  al  iernii
se  cerne  timpul
printr-o  aleasă  sită  deasă

? cum  oare
poate  să  ne  doară
clipa  de  azi ?

uită-te
în  plopii  zvelți
se  străvede  vâscul
sub  care  te  săruți  în  prag
vâscul  e  veșnic  verde
de  Anul  Nou

ca  un  ecou
se  presimte  trecerea  vremii

se  face  soare
se  face  lună

salcia  își  plânge  frunzele
se  adună  și  se  leagănă
în  vântul
de  peste  pământ

! o
câte  sunt !

planează  peste  lutul
etern  de  trecător
asemenea  unui  veșnic  gând

gând  uluitor
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2

sunt  două  sălcii
una  la  soare
una  la  umbră

cea  umbrită  are
frunzele  verzi  încă

cea  de  la  soare
le  are  de  aur
aurare

ne  urează  amândouă
că  vine  An  Nou  și  ziua
se  mărește  cu  cât
sare  cocoșul  de  pe  prag

cu  mare  drag
se  fac  umbre  și  închipuiri
despre  ziua  de  azi
despre  nicăiri

despre  mine
despre  tine
despre  deasupra  tuturor

asemeni  unui  clinchet  de  clopoțel
fără  țel
vestind  timpul  fără  de  vină
ce  va  să  vină
29  decembrie  2015
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codrii  de  aramă

sub  înălțimile  albite
se  înalță
falnici
vajnici
codrii  de  aramă

mai  este
mai  este  timp
încă  un  anotimp
să  devenim  verzi

? nu  mă  crezi ?

a  venit
din  infinit  un  zvon
cânta  la  unison
mersul  acestei  lumi
prin  genuni

? dar  cine
să  mai  înțeleagă
această  lume ?

! întreagă !
29  decembrie  2015
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amurg  de  iarnă

se  surupă  vântul  în  
frunzele  rămase
să  se  ascundă  de  frig
de  iarna  care  se face
ca  un  covrig

nici  nu  ne-a  venit  cu  neaua
cea  albă  ca  bruma  de  azi
printre  sălbatecii
nebunatecii  brazi

când  soarele  de  iarnă  apune
cine  ne  mai  spune
câtă  nedomesticită  ardoare
mai  dăinuie
mai  doare
în  pieptul  cel  viu
al  Universului

? poate
al  nostru ?

? oare ?
30  decembrie  2015
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pod

noapte  cu  jumătate  de  lună
petrecută  peste  cerul  imens

ger  în  această  lună  de  ianuarie
de  început  de  an

despre  iubire  nu  mai  gândesc
este  ca  un  gândac  pândind
să  apuce  cu  cleștele  lumea
ca  nelumea
și  să  nu  o  lase  să  treacă
pe  podul  dintr-un  fir  de  păr

? vrea ?

! o
cum  vrea
să  ne  ia  în  răspăr !
2  ianuarie  2016
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Eu sunt poetul



 



Eu  sunt  poetul

1

a  nu  fi  viu  decât  atunci
când  îți  sosește  trupul  greoi  acasă
sleit  de  întuneric  de  munci
- în  adâncul  pământului  crește  pâinea  

frumoasă
bulgăr  de  aur

eu  sunt  Minerul/Poetul
o  altă  cuprindere  dau  acestei  lumi
pentru  a  o  înțelege  așa  cum  este
trebuie  să  trăiești  profund
mereu  între  viață  și  moarte

limpede  clipă
asemenea  stropilor  de  rouă
8  martie  1976

2

Trenul  a  plecat
a  plecat  și  tinerețea
frumoasa  mea  naivitate
fără  păcat

a  plecat  trenul
gară  după  gară  privește  după  el
sunt  ochii  celor  care
nu  rămân  defel

fiindcă  nu  pleacă
nu  ajung  nicăieri
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ei  stau  în  astăzi  în  ieri
ca  visul  de  năieri

de  nicăieri

3
e  lumea-ntreagă  doar  un  vis
de  care  chiar  că  m-am  dezis
și  poate, fără  vreo  escală,
e  pură, simplă  și  și  goală
ca-n  cripta  inimii  de  fată
bătrână
și
neiubită  niciodată.
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jurnal

1

să  fie  această  oră  începutul
lumină  poate  să  fie
toate  lucrurile  lumii  pot  să  fie  lumină
inima doar  statornicie rămâne ca  un câmp
ce  crește  ale  întunericului  iluzii
neîmplinite  cuprinderi

să  fii  asemenea  și  docil  ca  o  femeie
splendoare  și  însingurare  dăruind
bucurie  și  îngândurare
ca  firul  de  iarbă  în  Valea  Pământului

mai  în  departe  
nimeni  nu  vrea  să  cunoască
și  nu  e  teamă
nici  neîndrăzneală  nu  e
ci  e  așa  cum
fiecare  clipă  seamăn  nu  are

? să  fie  această  oră
lumina  nouă  ce  se  aprinde
precum  macii  în  câmpul  lui  iunie

să  fie  munții  doar
ca  o  minune
închipuire  ciudată ?

cum  țărmi  de  aer  s-ar  profila  înalt
înziduindu-ne  precum  o  clipă  întru  sine
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! deschide  iluzie  porțile  tale  de  aur

cuvânt  nou  se  înscrie  pe  zare !
1972

2

Poeții  sunt  inutili
Poeții  prevăd  ceea  ce
nu  se  poate  întâmpla
decât  în  vis  de  milenii

de  aceea  Poetul
rămâne  singur
milenii  întregi

de  aceea  Poetul
nu  are  decât  locul  Său
în  Univers

Poetul  prevede  ființa
Poetul  este  Singur
singurul  în  lume  care
poate  prevesti
cosmica  izbândă
1999
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poemul  ca  ruptură

1

gândul  care  va  să  vină
nu  mai  are  nici  o  vină
mântuire  clipa  noastră
iar  pândește  la  fereastră

mântuire  bântuie
universul  vântul  e
când  se-înalță  cearcăn  luna
lumină  și  totdeauna

2

dar  nu  te  mai  caut  dragoste
totul  e  ca  și  cum
din  aceeași  trudă
ar  începe  ființa

până  când  peștii  nu  vor  avea
conștiință  de  sine
și  nici  plopi  să  rămână
având  libertatea  noastră  cu  gravitate

rostit-am  cuvântul  cu  rost  deplin
rostul  unei  cântări  și  dar
când  învenin
1975
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3

dacă  ar  fi  viața  toată  să  cutreier  doar  
munții

și  apele  limpezi  s-ar  confunda  cu  
ochii-mi

munții  fără  seamăn  să  cerce  ale  lumii
coclauri

și  cântece  noi  să  însemne  clipa  de  aur

ci  numai  iubirea  mai  poate  
să  cheme

sufletul  meu  rătăcitor  
prin  vreme

cine  ești  de-ai  venit  mângâiere  să  fii
acestor  nopți  îndelungi  și  pustii
sufletul  tău  neînțeleasă  lumină
prin  mine  își  mistuie  strălucirea  deplină

ci  numai  iubirea  mai  poate  
să  cheme

sufletul  meu  prin  aspra  
asuprire  vreme

13  martie  1975
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joacă

scriu  poeme  ca  în  joacă
vin  cuvintele  vin
vin  și  au  veninul  lor

nu  te  lasă
nu  se  lasă  duse
acolo  unde  eu  vreau
acolo  unde
să  fie  nesupuse

să  nu  fie  spuse
nici  într-o  băltoacă
de  hârtie  albă
dalbă

pre  limba  mea
s-au  risipit
s-au  veștezit
s-au  ofilit

ca  gingașă  floarea
de  nalbă

asemenea  cu  o  salbă
de  cuvinte  nespuse

de  cuvinte
prea  spuse

prea  presupuse
1999
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scriere

1
? să  fim  doar  umbra  stelelor

care  cad
cu  vaier  lung
în  văi  de  întuneric ?

! câtă  lumină  poartă  clipa
scrisă  deasupra  lumii !

2
să  fie  mesteacăn  de  lumină  începutul
toate  lucrurile  pot  să  fie  lumină
inima  doar  de  argint  rămâne  ca  un
câmp  de  gheață  în  iluzia  întunericului
13  ianuarie  1988

3
mesteacăn  de  lumină  e  ora  târzie
toate  lucrurile  din  lume  s-au  rămăstit
ci  inima  doar

câmp  de  gheață  lucid
într-o  absentă  iluzie  se  răstignește

neîmplinită  îngândurare
ca  firul  de  iarbă  în  Valea  Pământului

? să  fie  adevărați  doar  munții
ca  o  minune
închipuire  ciudată ?

deschide
iluzie
aurite  porțile  tale

Cuvânt  nou  se  înscrie  pe  zare
15  ianuarie  1988
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îmblânzirea  cuvântului

imaginează-ți – îmi  spune – 
un  tablou
neașteptat  de  alb
cu  ramă  albă  nelimitată
și  tu
să  închipui  lumea

o  tăcere  de  fildeș  se  întruchipase
greoaie  cât
patru  elefanți  
susținători  ai  lumii
ai  Pământului

nu
nu  vorbim  despre  imaculat

- se  reînvioră  El  
și
un  fildeș  căzu  în  hăuri
cu  o  volută  rococo  târziu –

nu  ne  credem  în  Eden  nu
nici  cel  puțin  în  Arcadia
suntem  limitați  ca  Eurasia  de  ape
ca  nu  Titan
- neuroastenia  noastră  cea  neîndurătoare
e  un  fildeș  de  alb  elefant -

se  auzi  vibrând  spre  neant
o  altă  podoabă  prețioasă
și
un  elefant  căzu

cei  trei  elefanți  albi  pleacă
și  pământul  rămâne
ca  o  ceață
alburiu  de  înegurată

suntem – reluă  El 
pe  când  pământul  se  lăsă  într-o  rână –
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suntem  o  generație
care  și-a  risipit  energia  în
două  superrăzboaie  mondiale
avem  tenacitatea  pe  care  o  reclamă
frontierele  nenaturale  ale  lumii  de  azi
suntem  doar  o  rotiță
neînsemnată  în  marea  mașinărie
a  trecerii  lumii

imaginează-ți – adăugă  El – asemeni
Cuvântul
îl  arăți  Lumii  și
când  ți  se  pare  mai  sincer
mai  expresiv
se  poticnește  și  cade
se  avântă  înspre  neant
acest  gol  de  suflet  al  Universului
în  albă  ziua  de  azi
sunetul  pur  și  nemaivăzut  al  orei
abia  bănuit  în  teribila  sa  reîncarnare
ca  o  rază
pod  alcătuind  peste  zare

ori  doar  speranța  în  care  mai  crezi

cele  trei  pachiderme  rămase
și-au  întors
albe  și  plutitoare  ușor  aripele
ca  niște  fildeși  greoi
iar  Pământul  a   începu
să  se  rotească  necontrolat
în  abisuri

nu  te  mira – stărui  El – de
clipa  cea  repede
întru  lumina
cea  din  lăuntru  trebuie  să  tindem
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fără  nici  un  reazem  de  dinafară
așa  cum
iată
tot  înțelesul  lumii
există  în  mărul  acesta  de  lut  rotund
cu  ardoare  rostogolindu-se
împreună  cu  neșovăirea  aștrilor
spre  nicăieri  și  oriunde

albe  limite
nebănuite
are  acest  spațiu  posibil
și  e  cugetul  Tău – zise –
ce  îl  poate  necuprinde

tot  astfel  încearcă
rostește  un  sunet  și  vei  auzi
muzica  sferelor  care
demult  doar  în  inima  ta  mai  dăinuie

doar  Cuvântul  întreg  este  Zeul
care  în  noi  domnește

ca  într-un  Templu  de  Jertfă
și  Rugăciune
1988
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Noi facem  portrete

nici  nu  știm  că  de  fapt
nouă  înșine  ne  facem  portretul

Marele  Portret
al  celui  ce  nu  sunt
și  voiam  să  fiu
al  celui  din  
Visul  de  o  clipă  a  lumii

revăd  imaginea
? cine  sunt
cine  ar  trebui  să  fiu
ce  și  nu  știu  ce ?

dar  nici  nu  știu  de  ce
în  fața  timpului  trecut

în  fața  timpului  de  azi

în  urma  timpului  de  mâine

? cine  sunt
cine  mai  sunt
cine  am  fost
cine  nu  am  fost ?

e  timpul  care
nu  are  rost
decât  într-o  albastră  viață
care
învăluie  ființa
care  învăluie
chiar  neființa
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a  nu  fi  e  ușor
precum  atâtea  lumi
ce  nu  mai  sunt
nici  Imperii
nici  Împărați
nici  Domnitori  ai  Lumii

Ci  fapta  este  totuși  întru  Sine
precum  o  revelație

? cine  suntem ?

noi  suntem  doar
acei  care  am  mai  fost

noi  am  mai  fost  și  fi-vom
numai  și  numai  
pentru  că  și  suntem

e  demnitate  prin
demnitatea  față  de  Sine

de  Tine  însuți

de  Cel  Ales
să  fie
din  tătărămni

din  genune  se  naște  totul  
în  clipita  de-o  clipă
a  Lumii

stăm  în  genunchi
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așa  ni-i  și  scris

vine
vine
cum  se  cuvine
să  ne  desmierde
aripa  clipei
până  ne  și   pierdem
în  Necuprinsul  Humii
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Tăcere

de  ce  tac
de  ce  sunt  mut  ca  peștele
care  vorbește  o  altă  limbă
de  ce  atât  de  dureros  am  fost  simțită
această  lume  de  vorbă  ci  nu
și  de  cuvinte

tăcerea  spune  multe 
și  tăcerea  e  un  răspuns
acum  când  nouri  împresoară  muntele
se  pare  că  asemene  mie
nu  vor  mai  fi  limpezi
precum  în  sinele  meu  
munții  sufletului
cine  poate  să  vadă  albul  lor  curat
gândul  dintâi  fără  de  prihană

seninul  soarelui  distant  și  rece
își  petrece  săgețile  prin  inima  mea

sunt  mai  mult  decât  îndoiala  de  sine
sunt

sunt
cel  care  
se  uimește  
de  patratura  blocurilor
în  care  se  închide  fiecare
pentru  a își  face  siesta
și   a  merge  
la  robia  pântecelui  de  fiecare  zi
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sunt
cel  care  se  uită  la  lume  ca  la
un  tablou  
de  dincolo  de  memorie
de  dincolo  de  tot  ce  se  întâmplă

chiar  eu  sunt  o  întâmplare  a  conștiinței
de  mine  însumi

și  mă  robesc/vorbesc  clipei
o  bătaie  de  repede  aripă
în  umbra  ce  o  aruncă  soarele

cum  plopii  fără  de  frunze  stau  și
nici  o  mișcare  nu  se  dezvăluie

o  trecere  prin  lumea  etern  trecătoare

umbra  unui  zbor
1998
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vin  din  nord

vin  din  nord
cu  buzele  crăpate  de  pietre
de  viață

vin  limpede
așa  cum  vin  zorii  la  noi
pe  umede  trupuri  de  munți
câte-într-o  dimineață

vin  din  nord
am  rupt  toate  tăcerile  țesute  ca
de  un  paing  sub  coaja  frunții

vin  simplu
așa  cum  sunt  la  noi  pietrele
arborii  apele  munții

vin  din  nord
de  unde  horinca  de  prună
e  clară  și  viguroasă
încât  scoți  cuțitul
ca  să  ai  dreptul
de  a-i  anina  mărgelele
la  grumazul  unei  fete
cu  sânii  fierbinți
și  înciudat  de  frumoasă

vin  din  nord
cu  sânge  de  fluier  și  doine  solare
tânjind  în  trup
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neliniște  vastă  

încerc  răspunderea  acestui  secol
munții  și  cerul  acesta
pe  umăr  să  îi  duc

încerc
1968
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o  viață  de  care  nu  îmi  este  rușine

*
cum  se  arată  Luna  peste  blocuri
și  peste  cazarma  părăsită  
din  Baia  Mare
cum  se  ridică  steaua  Luceafăr
în  inima  mea

cine  suntem  și  de  ce
ca  plopii  de  subt  Lună  ne  unduim
în  limita  clipei  de  azi

dincolo  mai  îndeparte
stau  munții  stană
de  fagi  și  de  brazi

mai  încă -
stană  de  piatră

deasupra  piatra  Lunii
devine  diamant
devine  vaporoasă
roșiatică
închipuită  doar
de  privirea  noastră

de  ce  ar  trebui  să  știu  eu  totul
de  ce  ar  trebui  să  văd  eu  cu  mult
mai  mult
întotdeauna  sufletul  mi-l  va  răni
luptă  absurdă
pentru  doar  a  fi
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cum  se  eliberează  demonii  în  pustie
cum  ei  mai  sunt

cum  ei  au  fost
și  nici  nu  vor  mai  fi

cum  încă  sunt
cum  încă  lupt
precum  laptele  
din  țâța  mamei  mele  supt

rămasă  mama  fie-îi  somnul  dulce
și  chiar  iertat  de  Dumnezeu
știa  doar  noaptea  cum  poate  să  se  culce
mai  lasă  cărțile
nu-îți  scurge  ochii

și  era  lampa
o  lampă  mult  rudimentară
precum  opaițele  din  vârsta  cea  primară

dar  Luna-în  noaptea  asta-îmi  face  semn
să  îi  fac  ușure  drumul  
peste  plopi  și  blocuri
să  îi  înțeleg  cel  mers  deasupra  lumii
să  îi  înțeleg  o  față  doar
un  fel  de  ochi  de  mort  înspre  lume

mai  nu  văd  nici  o  stea
orașul
ucide  fiecare  stea din  veșnicie
printr-o  lumină  fadă  printr-o
alienare
prin  promiscuitate  prin
aceste  cuști  în  care
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ne  închidem  și  
trăim  ca  să  trăim
să  avem  libertatea  de  a  trage  vânturi
să  avem  libertatea  de  a  sta  pe  gânduri
să  avem  totul

etcaetera  etcaetera
de  a  nu  mai  fi  noi  înșine
de  a  nu  fi
egali  prin  ochii  noștri  cu
blândul  ochi  al  Lunii

***

cum  vin  pre  cer  aceste  stele  mici

e  Universul
întreg
doar  simplu
mușuroiul  de  furnici

noi  nici  furnici  nu  suntem
suntem  cum  se  pare
nălțați  pe  verticală  doar

simple  paie  cărate  în
spinările  ce  știu  să  se  supună
acestei  lumi
acestui  dat

dintotdeauna  și  în  veci  de  veci
venind  măiastră  Luna

și  mereu
mereu  mai  strălucitor  de  aproape
Luceafărul  din  inima  mea
3  august  2001
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Caiet  uitat
19  decembrie  2003

adu-mi  un  cuvânt
să  știu  că  mai  sunt

adă-mi  o  consoană
să  știu  că  sunt
consonant

de  acord

adă-mi  o  vocală
să  știu  că  nu  fac
decât  vocalize

adu-mi  orice  gândești
pentru  că  tu  nu  mai  știi  gândi

nici  pre  tine  însuți

adu-mi  ființa  mea
tinerețea
redă-mă  mie  însumi

nu  poți

fii  liniștit
toți
ajungem  acolo
unde  trebuie  să  fim

mai  mult
mai  puțin
decât  noi  înșine
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semnul  egal =
este  între  mine

dar  nu  e  cu  voi

totul  este
fără  voia  mea

pre  mulți am  să-i  popesc  și  eu

de  aceea  nu  mă  cheamă  păpescu
nici  popă  din  Ardealul
Bătrânul
nici  nu  mă  mai  cheamă  nimeni
poate  că nimeni mă  cheamă
poate  că  nimeni
nu  mă  mai  reclamă
nimeni  și  sunt
pre  acest  pământ

la  securitatea  Țării  eu
sunt  dușmanul  lor
netelevizat  
neridiosificat
neinterestru
dar  mereu  fiind
pentru  că  sunt eu
dintr-un  gând  în  alt  gând
și  nu  celălalt
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cuvântul  de  piatră

cuvântul  e  de  piatră
pe  buze  împietrește
și  rămâne  o  stancă
în  aerul  montan

neclintită  stare
sub  noptatecul  cer
imens  întuneric
bătut  în  cuie  de  argint  mișcător
înspre  alt  hău
hăulind  doar  în  inima  mea

? cum  să  te  doară
piatra  ca  de  moară  a  cuvântului
fără  rost
știut  pe  de  rost ?
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neam pe acest pământ



 



Tabloul  Neamului  Gâjenilor
din  Săliștea  de  Sus, Maramureș

am  o  fotografie  de  prin  anii  1970  și  ceva

Ioana  venea  din  America  
și  ne-a  făcut  o  poză/fotografie
s-a  adunat  aproape  întregul  neam
voia  să  își  recunoască  originile
ceara/snaga  neamului  din  care  vine

ea  era  vară  primară  cu  mine
de  pe  sora  taților  noștri

Mărie  sora  fraților  după  bunicul  Simion
a  avut  o  fată  Ioana
Mărie  s-a  remăritat  în  Ieud
a  fost  împușcată  ca  un  animal
de  către  rușii  nerușinați

Ioana  a  mers  la  mănăstire
prin  Bistrița

apoi  toți  unchii  ei  au  refuzat-o
singur, cel  mai  mic, a  primit  să  o  ajute
? cum ?  ? cu  ce ?
a  revenit  la  noi  în  neam  

vroia  doar  să  fie  cine  este
cine  a  fost  neamul  ei

Prolog  1

când  mă  uit  la  fotografia
prin  care  ne  execută  Ioana
verișoara  mea  primară
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cea  de  la  Mănăstirea  din  Bistrița
cea  care  este  
printre  cei  62  de  veri  primari
cea  de  la  fratele  său  vitreg
Ivașcu  din  Ieud
cea  din  Cleveland 
în  America

era  fiică  a  Măriei
soră  cu  tații  noștri
a  fost  împușcată  de
rușii  nerușinați
la  Ieud
în  ograda  sa

așa  rostesc  amintirile
celor  mai  bătrâni  decât  mine

Ioana  cea  mică  a  rămas
a  nimărui
dui  dui  dui  și  iară  dui

a  rămas  peste  fire
întru  ce  nu  mai  există  rostire

cât  de  greu  este  Timpul
se  așează  peste  noi  ca  Pământul
atât  de  radios  învârtindu-se
după  Soare
Soare  Domn  Mare
și  după  Lună
soră  bună

dar  să  vedem
cine  suntem
cine  mai  suntem
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Eu  de  lume  nu-s  demult
Numa  de  când  o  făcut

Dumnezeu  știe  ce  face
nu  se  preface
nu  îi  place
cum  vede  această  lume

Lume, lume  și  iar  lume,
Știu  că  nu  ți-am  pus  eu  nume

Prolog  2

cum  ar  trebui  să  fiu
să  nu  fiu  în  prea  târziu
în  prea  repede  în  clipa
care  se  repede
înspre  mine
înspre  tine

înspre  ceea  ce  nu  suntem
înspre  ceea  ce  suntem

Nu  v-oi  spune  că  m-am  dus,
Numa  mi-ț  vedea  că  nu-s

Dorurile  rău  m-or  pune
Că  nu-s  numai  umbră-n  lume;
Nu  m-or  pune, că  m-or  pus:
Numa  cât  îs  umbră-n  sus

toate  umbrele  bătătorite  sunt
ca  și  mine
bătrânit  fiind  ca  părul  platinat
albit  de  bunătatea  vieții
am  înțeles  că  așa  se  poartă
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din  poartă  în  poartă
din  prilaz  în  prilaz
de  dincolo  de  orice  necaz

Dă, Doamne, cui  ai  mai  dat,
Cel  ce  n-are-i  învățat.
Că  de-i  da  cui  n-o  avut

I  vede  ce  n-ai  văzut
De  când  Mă-Ta  Te-o  făcut

24-25  iulie  2014
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Terra  Maramorosiensis

1
Maramureșul  este  întreg  o  cetate
nestrămutată  și  fără  de  moarte
el  vine  din  Pământ  și  din  spații  înalte
Ființa-i  câte  pe  lume  sunt  le  încape

e  ca  o  mare  largă  semeț  învolburată
absoarbe-în  ea  lumina  iar  lumii  o  arată
cu-o nouă limpezime mai pură mai curată
frumoasă  cum  e  gândul  și  firea

laolaltă

o  stea  de  aur  veghează  din  vechime
lumina-i  să  o  stingă  nu  e  nimeni
căci  de  se  cearcă  totuși  ea  mai  bine
va  străluci  în  necuprins  de  inimi
1969

2
încearcă-a  fi  așa  precum  ți-e  firea
chiar  dacă  alți  tărâmi  te  înconjoară
în  crugul  grav  al  vremii
nici  o  speranță  nu  mai vrea să  doară.

de-ar  fi  să  te  cuprinzi  năuc
în  vană  zbatere  ce-o  are  azi  puterea
ce-ar  însemna  și  asta  pentru  tine ?
- un  stup  imens – tu apărându-ți  mierea.

cine  să  vină  dacă  nu  din  tine
puterea  să  pornească  fără  teamă
dar  altfel  de  putere –

prin  lume  doar  a  trece
și  a  rămâne-închis  precum

un  sâmbure  în  fruct
în  limpezimea  ce  te  cheamă.
6  februarie  1976
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Bătrânul  Nației
In  memoriam George  Pop  de  Băsești

Nu  mă  priviți  ca  pe-o  minune
A  timpului  care-îl  trăiți.
Eu  vrut-am  în  această  lume
Români  adevărați  să  fiți.

Iubite  Bade, azi  îți  scriu:
Glasul  meu
într-o  străină  gură  pare
că  glasul  meu  a  rămas
se  tânguie
știe  că  nu  este  el
știe  că
nu  spune  ceea  ce  rostește

cum  pe  muchia  universului
vine  soarele
și
puțini  sunt  cei
care  îl  văd
care  îl  prevăd

cum  frunza  ce  cade  e  versul
nu  va  urca  pe  stâlpare  așa  
cum  a  fost
ci
prin  rădăcină
prin  sângele
prin  seva  lemnului
va  reînfrunzi
3  ianuarie  1992
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pe  acest  pământ

Prolog

pătrunde  lumină  modernă  cu  fast
și  drapele  multicolore
împodobește  iluzia  unei  aripi  de  aur
în  aurii  aurore
domnind  peste  spațiul  ce  ne  lipsește
1975
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planeta

ce  verde  și  frumos  e  azi  Pământul
cu  zâmbete  și  jocuri  de  copii
o  stea  se-apleacă  fruntea  să-i  sărute
în  zboru-i  nins  de-albastre  veșnicii.

o  pasăre  se-aude  lin  prin  aer
cum  aripi  mari  și  albe  își  desface
ea  poartă  visul  nostru -al  tuturora,
de  libertate  cântece  și  pace.

este  atât  de  mai  frumos  în  lume
când  soarele  se-înalță  gând  curat
e  cântecul  cel  ce  mereu  ne  spune
de  bucuria  visului  netulburat.
1989
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zariște

se  închide  seara  peste  Gutâi
se  închide  totul  în  viața  mea
? eu  cine  sunt ?

nu  mă  mângâi
decât  cu  alter  ego sâmbure  de  stea

? de  ce  acolo  sus  în  pajiștea  de  stele
ca  umbre  mari  de  viață  parcă  sunt ?
eu  nu  îs  ce  par – ci  dintruiele
se-apropie  din  totul  spre  Cuvânt

? de  ce  mai  sunt  de  ce  mai  sunt ?
începe  în  față  muntele  absurd
? de  ce  e  munte  de  ce  este
de  ce  mai  e – ca  o  poveste

preaspusă/presupusă în clipa  cea  de  azi ? 
! Cosmos  adânc prin  ace lungi  de  brazi !
2001
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Creasta  Cocoșului

vai
ce  frumos  este  muntele

vai
ce  frumos

vaietul  ajunge  de  sus
până  înspre  jos

vai  ce  frumoasă  e  Creasta
cine  vede  clipita
cine  vede  lumea  asta

Medius  Mons  este  la  poale
molâie  dealuri  se  înfoaie
cu  labirinturi  fără  orizont

deasupra  tuturora  stau
ca  în  front
Apostolii  de  pe  Gutâi

credință  să  mai  porți
și  poartă  înspre  ce  mângâi

? e  lumea – viața  doar  părere ?

furnici – ființe  vin  să  ceară
tot  ce  se  poate  să  nu  piară

modern
se  face
fără  vaier
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cât  fecalezi  e  o  uzină
a  trupului
a  lupului  ce  vrea  mai  mult
decât  s-a  dat
decât  a  fost
în  astă  lume  fără  rost

? ce-i  rostul  dacă  se  rostește ?

bube  la  gură  ai  de  rostuiește
de  împotriva  celor  mici
deopotrivă  celor  inamici
cu  semn  al  burții  distinctive
atletic  semn  al  clipei  ce-o  trăim

viața  vine  să  dea  semne
nu  știm  că  noi  suntem  însemne
și  mari  puteri  ce-în  lumea  asta
se-asemuie  cu  Creasta
Creasta  Cocoșului  atât  de  dură
impertinentă  fără  de  măsură
con  de  vulcan
vulcan  de  suflet  mare
Apostolii  cei  patru  îi  stau  în  apărare

mai  de  aproape  
la  Piatra  Rea
îl  blestemă  cea  Stâncă  de  Femeie

? dar  unde-i  sufletul
în  care   îmi  am  lăcașul ?

? e  sufletul  meu  munte
e  sufletul  meu  gândul
cel  mare  despre  Lume ?
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imaginez  un  Axis  Mundi
o  poartă  dinspre  Maramureș
imaginez  o  Poartă
care  mă  poartă  înspre
acel  illo  tempore  înspre
viitorul  care
deja  este  trecut
deja  s-a  petrecut

descântecul  este  mai  mare
decât  cântecul

spinarea  balaurului
sunt  munții  mei
cei  depărtați  în  aproape
de  dincolo  de  ape
de  dincolo  de  vis
noi  suntem
puterea  noastră  este  ca  în  poveste
puterea  sufletului  devine
mai  mult  decâ  realitate

puterea  visului
e  mai  mult  decât  toate

trecători  sunt  munții
cărunțeala  lor  este  la  noi
mijlocul  frunții  verdeața  lor
este  la  noi
de  a  vârstei  prezumții

eu  sunt  deja  trecător
? cine   sunt ?
spinările  dealurilor
curg  întru  jos  dacă  ești  dedesubt
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dacă  le  privești  de  departe
spinările  dealurilor  universul  împarte
ca  într-o  nemaivăzută  împărăție
care  nu  va  fi  fost
și  nu  va  fi  fost  să  fie
ciob  de  noroc  în  Univers
în  Galaxie

? cine  ne-am  fost
din  care  neam ?

! și  cine-a  fi
să  fie !
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Valea  Rîului, august  2003

apa  noastră  cea  de  toate  zilele
se  numește  Valea  Rîului
pre  altă  limbă  Vasăr

cu  susurul  ei  ne  spălăm  vasele
oasele
sufletul  nostru  de  necrezut  și  pur

cățelul  cel  mic  al  Pământului
vine  să  se  gudure
lângă  picioare  se  scarpină
ca  de  un  brad
cu  verde  răcoare
cu  mâinile  ramuri  străvezii
în  oglinda  apei  veșnic  trecătoare

”nu  te  lua  după  apă”
doar  soarele  este  mereu  rotitor
inima  mea  îl  poartă
invincibilă  rază  asemenea  cuvântului
ce-își  taie
cu  brazii  alături
dâre  prelungi  în  spaima
întunecată  a  lumii

noapte  a  Universului

de  piatră

de  nestrămutat
august, 2003
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En  Chef

1
este  mic
este  rămas  de  Marea  Sarmată
are  și  un  sfinx  care  întreabă  fix
este  fixarea  ochilor
înspre  Steaua  Polară

într-o  doară
mai  trăim  fără  aur
fără  de  bani
ca  niște  ființe  care
ființează  și  finanțează
lumea  aceasta

?  ce  ai  vrea  să  știi ?

nu  suntem  decât  niște  copii
copii  ale  celor  ce  au  fost

? mai  are  lumea
lumea  aceasta
un  rost ?

Cafe  domestique
nu  este  lângă  Hotel  Majestic

în  Metropola  Bărăganului
a  câmpiei  fără  de  munți
încărunțiți  prin  augusta
vrere  a  Timpului

nu  este  nici  la  marginea  Provinciei
numită  București
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cea  mai  bucuros  aglomerată
și  algoritmică

! degeaba  se  mai  înalță
SFINXUL
din  Muntele  Sărmătieș !
2002

2
De-ar  fi  doar  lumea
lumea  aceasta  unde  pentru  o  clipă

locuiești  cu  întreg  sufletul
care  nu  îți  mai  aparține
ci  totul  este  dincolo  de  tine
dincolo  de  singurateca  și
gurateca  bucurie

1998
3

Patria  este  bogată  dacă  
fiecare  locuitor  al  său  are  bunăstare
Vino  cu  noi
pentru  bunăstarea  Patriei
Nu  aveți  altă  ALTERNATIVĂ
Gândim  numai  binele  PATRIEI
Bunăstarea  mea
a  ta
a  lui
a  noastră
a  voastră
a  tuturor

a  României
1998
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poeme de toate zilele



 



poeme  de  toate  zilele

vine  eternitatea  când  nu  te  aștepți
bate  la  poartă  la  uși  la  ferești

! - nu  sunt  acasă  nu  sunt !
sufletul  meu  a  plecat

mă  vaiet  mă  cânt
cu  lacrămi  grele  ca  brujii  de  pământ
care  se-aud  din  adâncuri  crescând

? cine  ești
ce  mai  vrei  de  la  mine ?
ți-am  dat  totul  știi  bine

ochii – mereu  închiși  îmi  vor  fi
buzele – cu  șapte  lăcate

le-am  pecetluit
fruntea-mi  se  înalță  rece  și  pală

așa  cum  ai  vrut
până  și  inima

uite
a  tăcut

? cine  ești
ce  mai  vrei
nu-i  îndeajuns ?

! nu  mai  sunt  acasă !
! nu !
m-am  ascuns
într-un  gând  ce  nu  moare

! într-un  vis !

va  rămâne  într-o  Lume
de  Necuprins
martie  1989
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zilele  Babei

e  martie  zilele  Babei
și  a  nins  a  nins
fulgii  de  zăpadă  s-au  prelins
în  suflet
în  părul  meu  alb

? de  unde
și  de  ce  vine  atâta  zăpadă

de  unde  atâta  alb
atâta  singurătate
în  Univers
în  sufletul  meu ?

mereu  mă  întreb

mereu
1999

164

ION BOGDAN - exerciţiile fiinţei



cais  înflorit

dedesubtul  etajului  doi
orășenizat  în  bloc
a  înflorit  caisul
cel  singuruț  printre  merii  japonezi
mai  numeroși
mai  necomestibili  decât
merii  cei  românești
care  fac  și  mere  de  mâncat
mere  bune
nu  ca  mărunțelele  japoneizante
care  nu  sunt  rele
puse  ca  murătură

? cine  a  rîs  de  noi
și  a  plantat  doar  meri
de  lângă  Oceanul  Pacific ?

? cine  mai  sunt  eu  când
acăț  mărțișorul  în  cais ?
și  rostesc  în  loc  de  porumbrel
de  porumbrar/spin

Cais  mândru  înflorit
Eu  să  fiu  floare-înflorită
De  toată  lumea  iubit

și  las  mărțișorul  în  caisul
cel  mândru  înflorit

să  se  împlinească  gândul  meu

ca  de  dincolo  de  lume
dincolo  de  stele  și  galaxii
să  se  știe
că  încă  suntem  vii
8  martie  2014
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cine  vine

este  trecut  de  miezul  nopții

este  vreme  de  somn
Mare-i  noaptea  și  nu  dorm,
Ce  s-a  face  bdetul  somn?
Da  l-oi  pune  somn  pe  somn
Și-nt-o  noapte  tăt  îl  dorm,
Și  l-oi  pune  tăt  p-olaltă
Și  tăt  l-oi  durni  odată.

este  vreme  a  gândului
a  versului  din  acest  Univers

este  un  vers  unic

este  năstrușnic

în  noaptea  cea  mare  a  lumii
în  noaptea  de  lut
a  Pământului
suntem  robii  humii

? cine  vine  să  ne  spele
de  toate  relele ?

Ieși, rău, din  pârâu
Că-i  mai  rău  fără  de  rău!

? de  ce  strigi
de  ce  te  îngriji ?

Taci, urâte, nu  strîga
Că-s  aici  și  te-oi  scăpa !

8  martie  2014
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vară

vine  amurgul  să  dea  limpezime
albastrului 
iar
muntele  se  înalță  părtinitor
ca  într-un  basm  străvechi
despre  vremuri
de  care  nimeni
nu  își  mai  aduce
aminte

trăim  în  clipa  ce  ni  s-a  dat
ca  o  flamură  și
poartă  înspre  același
liman

când  și  când  câte
o  bucurie  asemenea  soarelui
doar  în  amurg  reușind  să
străbată  să
alunge  ploile
nefiresc   de  lungi  ale
verii
care  se  duce
dulce  speranță  pentru
ziua  de  mâine  pentru
noaptea  ce  
nesimțit
universul  înlănțuie
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cumpăna  veacului
se  înclină  spre
Gaeticus  Polus
stâlp  de  aur
deasupra  lumii

timpuri  imemoriale  înalță

? și  încumeta-se-va
cine  
să  le  discearnă ?

ziua  de  mâine  iată
a  și  început
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Marile  Poeme

*
te  caut  și  cuvântul  nu  e
cum  gestul  devenit  statuie

O, Tuilleries, Tuilleries
Și  podul  Alexandru  Trei

De  curge  Sena-înseninată
E  poarta  lumii  descuiată, 
Acolo  lângă  Notre-Dame
Repausat-a  Moș  Adam.

spirala  lumii  ne  cuprinde
ne  prinde
în  axa  ceea  laxă

ne  prinde

ne  prea   cuprinde
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Paști

seară  de  reculegere  seară
care  adastă  în  sufletul  nostru
ca  o  floare  de   cireș  strălucitoare
în  razele  de  seară  ale  amiezii

vine  miezul  nopții  vine  Învierea
sufletul  nostru  încă  viu  așteaptă
lumina  credinței
cu  nerăbdare  așteaptă  lumina
cea  dintâi   cea
mai  mult  decât  lucitoare

ea  vine  și  ne  caută  ea  vine
și  noi  nu  trebuie  să  facem  altceva
decât  să  știm  să  o  primim
precum  o  veste  preafrumoasă
în  inima  noastră  clădindu-și  lăcaș

locul  luminii  este  împlinit
doar  în  spiritul  nostru  pe  care
îl  purtăm  dintotdeauna  în  noi

este  însăși  ființa
este  speranța
este  raza  de  soare  atât  de
strălucitoare  peste  lutul
acestui  timp  care  suntem
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este  ființarea  noastră
în  reculegerea  de  seară
de  miez  de  noapte

spunem  este

spunem
să  fie  lumină

ea  chiar  este
27  aprilie  2008
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depersonalizare

vino  iubito
e  atât  de  frumoasă  lumea  când
îți  rezemi  tâmplele  de  pieptul  meu  și
te  mângâi

simt  parcă  plenitudinea
acestui  anotimp  și  uit
mersul  rectiliniu  al  soarelui
de  grija  zilei  de  azi
de  mâine
de  felia  de  pâine  pentru  care
fac  patruzecișicinci  de  minute  coadă
la  UNIC-ul  magazin  deschis  în  cartier

nimeni  în  lume  nu-îi  asemenea  ție
cea  mai  frumoasă

? cine  ar  putea  ca  tine  să  fie
în  această  lume  suprapopulată ?
13  mai  1975

ION BOGDAN - exerciţiile fiinţei

172



poem  târziu  cu  Bacovia

fereastra  o  cum  scârțâie  într-una
doar  vântul  se  aude  și  se  vede
perdelele  se  mișcă  ? cine-ar  crede
că  e de  vină  vântul  cel de Sud și  Luna ?

Bacovia  e  încă  viu  și-îl  port
în  suflet  ca  o  rană  neștiută
un  câmp  de  flori  e  inima  durută
? rămâne-va în lume de-ar fi gândul mort ?
Bacău, 19.05.2000
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Luna

taie-mi  Luna  răsteie  albe  decojite
printre  stâlpările  brazilor  de  seară
noaptea  se  face  de  un  stânjen  își  strânge
liliachii  aripile  de  neagră  înflăcărare
de  nesăbuită  uniformizare  a  Lumii
în  Valea  Pământului  
sălbatic  de  civilizată

nici  o  altă  lumină  nu  pâlpâie  să
încurajeze  destinul
să  își  strecoare  îndoiala  cea  măreață
în  scorbura  subțirelnică  a  sufletului  nostru
mereu  orb  ca  un  sorb  de  valuri
pre  valuri  călcând

nu  știm  nimic
doar  umbra  unui  gând  se  arată
undă  de  speranță
spre  care
iată
speriată  și  mută
se  mai  încumetă  Luna
august, 2003
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foc

pălălaie  pălălaie
peste  pălălăi  pălălăi

se  face  vâlvătaie
se  fac  vâlvătăi

să  vină  Vâlva  Muntelui
Vâlva  Băii
Vâlva  Văii
călare  pe  solovârv
pe  sovârv  învărgat
snagă  de  bărbat
de  dragoste  împresurat

cine  poate  să  ieie
această  clipă  scânteie
ce  o  vezi

! uite
nu  e !

minune  sticlitoare
neostoit  trecătoare

un  răstimp
din  alt  râvnit  anotimp

o  vrere
din  alte  vremi

? de  ce  te  temi ?

! fără  să  știi
le  chemi !
august,  2003
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risipă

risipă  în  trup
risipă  în  oase
risipă  în  suflet
și  prinoase
aduse  în  darul  în  zadar
destăinuit  și  risipit

risipă  în  cuvânt
ce  trece  ca  și  vântul  unduios

risipă  în  bradul  cel  frumos  de  înalt
în  lumea  albă  și  și
în  tărâmul  celălalt

risipă  cât  nisipul  mării
cât  nisipul  de  stele
ca  pietre  scumpe  în  ruptul  serii
în  larga  galaxiei  cale

subt  ierburi  piatra  însă  crește
din  colț  în  colț  ne  încolțește

tăria-i  mare 
se  înfiripă

și  chiar  nisip  se  face  într-o  clipă
de  aprigă

și  dor  de-a  fi  numai  risipă
august, 2003
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genunchiul

mă  duc  să  îmi  împachetez  
în  ceară  genunchiul
! ceara  lui  de  genunchi !

din  romantic  am  devenit  reumatic
nu  a  știut  niciodată  
să  se  plece  în  fața  nimănui
nu  a  făcut  niciodată
genoflexiuni  politice
nici  de  partid

într-o  vreme  vrut-au  să  îl  îndoaie
însă  genunchiul  nu  s-a  supus
știa  doar  că  atunci  când  
se  arată  curcubeul
trebuie  să  mergi  în  coate  și
în  gerunte  până  acolo  de  unde  
bea  apă  și
vei  găsi  o  comoară
ori  de  prea  multe  păcate
să  înconjori  în  coate  și  în  gerunte
Mănăstirea  cea  veche  de  la  Moisei
pentru  iertarea  păcatelor

genunchiul  meu  nu  știe  să  stea  aplecat
de  aceea  începe  să  doară
! ceara  lui !
îl  împachetez  în  ceară  fierbinte

se  mai  duce  să  vadă  cearcănul  Lunii
ca  de  ceară

? ce  și  cine  ar  putea  să  ne  ceară
să  îngenunchem
iar  și  iară ?
august, 2003
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aproape  cred

cred  că  am  trecut  prin  marile
visuri  ale  lumii

poate  că  numai  eu  visam
poate  că  numai  eu  eram

cel  înditruit  să  împlinească
vrerea  timpului  meu

cel  limitat  de  trup
trecătorul  meu  trup

dar  nici  trup  nu  mai  am
eu  îi  sunt  fratele  geamăn

eu  îi  port  în  această  lume  ființa
greșelnica  sa  virtute  de  a  fi

? unde  ești  liniște
mare  dragoste  supremă

în  inima  mea  când  o  să  vii
când  o  să  vii ?

departele  e  atât  de  aproape
ca  o  albie  în  care

apa  se  duce  și  nu  mai  întoarnă  
nicicând

nu  e  ca  Soarele
Zeul  puternic

să  tot  revină  mai  pur  și
mai  tânăr  în  fiecare  zi
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se  luptă  cu  noaptea
marele  Întuneric  în  care
nimic  nu  are  umbră

nici  arborii
nici  casele  nici
pierdutul  Cer  într-o
umbră  de  spaimă

cea  mare

unde  se  așterne  
implacabil
fără  început  și  fără  sfârșit
sonor  covor  de  negri  greieri
1991
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dorm

dorm  în  patul  în  care  dormea
Poetul  și  Prietenul  Ion  Mureșan
- s-a  petrecut  acum  doi  ani
sau  un  an –
în  salonul  lung  mobilat  decent
și  El  și  Eu  ne  simțim  inspirați
aici  este  conul  de  umbră  pe  care
îl  aruncă  Luna  în  mișcarea-i  exactă
în  oglindirea  apei  sunătoare
în  brazii  ce  ne  apără  de  relele  toate

ce  lung  e  salonul
și  patul  ce  strâmt
ne  constrânge  să  fim  numai  cât
înșine  noi
ne  trezim  dimineața  mai  noi  decât  ieri
mai  vioi
încât  putem  merge  pe  Valea  Vaserului  pe  jos
și  20  de  kilometri
cu  sprinteneală  și  cu
îmbietoarele  fântânele  cu  apă  rece
din  fântânelele/ciuroaie  de  lângă
îngust  și  augustă  calea  ferată

din  somnul  nostru  pleacă  visele  toate
din  scrisul  nostru  pleacă  silabele
literele
vocalele  și  consoanele
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m-a  și  oprit  una  în  drum
zicea  că  este  plină  de  sare
pe  obraz  pe  buric – i  l-am  și  pipăit –
dar  pentru  ea  era  în  zadar
i-am  și  spus  că  mâine  mă  duc
până  la  Valea  Babii

ea  era  babă  tânără
prietenul  meu  Poetul  nu  a  venit
am  rămas  singur l’etranger
și  nici  nu  m-am  dus

era  departe
mult  prea  departe
sus
prea  sus
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mon  ami

prietenul  meu  a  prins  un  pește
din  fostul  poluat  Novăț

? cine  l-a  învățat  să  aibă  undiță
să  umble  prin  undele  apei  poluate
cu  uraniu  cu  de  toate
cu  craniul  său  sticlind  de  aur ?
mai  bine  ar  merge  pe  Novicior
că   îi  încă  fecior  și  imberb
ca  un  pui  de  cerb

mreana  ori  păstrăvul  i-a  scăpat
s-a  dus  și  s-a  culcat  și  în  vis
mai  mulți  pești  și  peștioaice  a  prins

s-a  trezit  tânăr  și  brav  răstigni
pe  propria-i  idee
o  Fee
care  e  zâna  cea  bună  a  pădurii
care  încântă/descântă  împotriva  urii

doar  drăgosteaua  cea  plantă
îl  mai  salvează

silaba  dintru  cuvinte  stă  trează
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osteneală

e  oboseala  apei  de  a  curge
continuu  continuu
e  oboseala  cuvântului  de  a  fi
continuu  continuu

e  oboseala  Soarelui
în  fiecare  dimineață

e  oboseala  Lunii
în  fiecare  seară

e  truda  zilnică  de  a  fi
e  lătratul  câinilor  noaptea
e  jocul  crengilor  în  vântul  de  august
e  susurul  apelor  întregii  planete

este
tot  ceea  ce  este
vajnică  și  eternă  poveste

! vai
vai
ce  ușor  este
să  nici  nu  fii !
2005
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fără  colinde

n-au  mai  venit  colindători  suntem
la  etajul  doi
nu  avem  neamuri  copiii  sunt  mari
nici  nu  se  mai  colindă
de  ieri  dar  și  de  azi
ei  mai  repejor  zic

Colindă, colindă,
Bagă  capra-n  tindă
Și-i  dă  fân  să  roadă
Și-o  pupă  sub  coadă

ferice  era  de  cei  care
știu  colinda  de  aceia
care  se  pot  bucura  de  faptă
de  adevăratele  povești
ale  Crăciunului

Domnului, Doamne
Nu  au  venit  colindători
cum  să  umble  la  străini
noi  suntem  străini
suntem  singuri
precum  copilăria  noastră  înstrăinată
însingurată

Dintr-a  mamii  mele  viță
Numai  eu  mi-s  singuriță
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pagini  albe

câte  pagini  albe
câte  pagini  nescrise
sunt  foi  care  cad  din  arbori
au  fost  flori
au  fost  muguri
astăzi  nu  mai  au  izbândă
e  iarnă
e  ger
vine  din  cer
pre  acest  pământ

vine  din  pământ
către  cer  se  suie

? cum  să  mă  mai  înalț
până  la  EL ?
1997
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Fur  de  stele

Cerul  noaptea  îl  cutreier,
Stele  mici  ca  boabele,
Stele  mici – podoabele
Luna  cându-i  secere.

Treier  stele  rotilate,
Luna  când  e  jumătate,
Stele  cât  frunza  și-arina,
Luna  când  este  deplină.

Eu  nopți  multe  treierai
Și  bogății  adunai,
Când  să  le  bag  la  șerpar
De  departe, un  pândar
Apăru  așa, pe  loc,
Cu  priviri  aprinse  foc.
Lângă  mine  nu  ajunse,
Luna-ntr-o  clipă  și-ascunse
Ca  o  roată  a  ei  față.
Luceafăr  de  dimineață
Ursele  le  luă  de  mână
Și  le-adună, nu  amână.
Apoi, agale, agale
Piere  și-a  Laptelui  Cale…

Zarea  întreagă  e  stinsă,
Zic  mulțam  că  nu  m-atinse.

Cerul, ca  fur, îl  cutreier,
Noaptea  stelele  le  treier,
Parcă  sunt  o  zestre  dată,
Moștenire  preacurată.

Iată, zorii  s-au  deschis:
? Ce  pândar, viclean, m-a  prins ?
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cum

cine  și  cum  mai  poate  înțelege
în  lume  totul

și  egal  devine  iarăși
înțeleptul  și  netotul

? atunci  când  zarea  lumii
e  oglindă  de  piatră
cea  de  Sfinx
cum  am  putea  privi
în  lacrima-i  din  ochi ?

! cum  s-a  prelins !
1992
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anonimare

? cum  să  te  străduiești
să  devii  anonim
locuitor  al  acestei  lumi ?

nu  suntem  decât
animale  logice
tradus  în  orice  limbă
animale  gânditoare

ieri  și  astăzi
totul  devine  idee
poate  ar  trebui  să  fim
cum  se  numește  azi
roboți

însă  noi  reprezentăm
doar  trecerea

petrecerea  acestei  lumi

ne  trecem  
nu  însemnăm  nimic
față  de  trecerea
și  petrecerea  stelelor

? cine  de  fapt  suntem ?
1992
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curățenie

găsești  lucruri  uitate
de  care  te  leagă
uitate  deja  amintiri

găsești  însemnări  o  idee
atât  de  mult  căutată
atât  de  mult  prețuită
atât  de  demult  lăsată
pentru  a  face  loc
altei  idei

altei  uitări
1992
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de  o  vreme

de  o  vreme  stau  și  scutur
praful  nou  de  pe  lucruri  vechi

de  pe  ideile  unui  an
ale  unui  timp  și  anotimp

care  se  stinge  repede  repede
deși  ideea  a  însemnat
o  trecere  înspre  ceea  ce  sunt
și  mai  trăiește
inconștient  în  mine

în  trupul
în  inima  mea
1992

ION BOGDAN - exerciţiile fiinţei

190



simplitate

mai  mult  decât  sine
e  simplitatea

e  modul  de  a  fi  tu  însuți

rostindu-te
printr-un  șir  de  cuvinte

chiar  pare  că  ești
o  lume  ce  nu  mai  este
și  știi  că  va  fi

ci  doar  prezentul  de  care
nu  ești  mulțumit

pare  că  este
deci  trece

doar  trece
1992
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seară

înegurată  seară

dealurile  nu  se  mai  văd

nici  munții
muți  îndepărtați
sub  albicioasă
strălucirea  Lunii

? cine  mai  vine  în  lume

cine ?

atâta  singurătate
începe  să  se  nască

să  renască
28  august  2015
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ochelarii

mi-am  pierdut  ochierii  mei
în  satul-urbe  azi  Săliștea  de  Sus
de  baștină
cea  mai  frumoasă  urbe  sătească
din  această  lume

acolo  am  învățat  bunăcuviința
acolo  pășteam  mieii  imberbi
acolo  era  începutul
și  sfârșitul  lumii

cocon  fiind  mergeam  la  Biserică
mă  îndrăgostisem  prea  devreme
la  cinci-șase  ani  de  Sfânta  Maria
nu  știam  că  este  doar  o  icoană
atâta  o  doream  să  fie
și  în  viața  mea  de  pruncotan
cea  mai  frumoasă  din  lumea  mea

eram  acela  care  mai  credeam  
în  minuni
în  lumea  cea  minunat  de  frumoasă

? cine  sunt  astăzi ?
în  astă  zi
care  se  trece
se  trece
și  se  și  petrece
din  lumea  noastră  albă
întruchipată  deplin
în
lumea  cea  neagră
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de  Anul  Nou  se  pune
după  lăicerul  de  la  masă
în  camera  mare
cea  de  parade
un  caier  alb  și
unul  negru

este  o  trecere
din  lumea  albă
în  lumea  neagră

dacă  nu  îl  pui
nu  se  adeverește
ceea  ce  este
și  ce  va  fi  să  fie
în  veșnicie

am  deja  cinci  ochieri
cinci  ochelari  care  văd  totul

purtați  și  dăruiți
să  pot  vedea  în  această  lume
la  care  nu  i-am  pus  eu  nume

să  am  vedere
ca  ochiul  Marelui  Zeu

cel  al  lui  Dumnezeu

Domnul  Zeu
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ION  BOGDAN  (DUMITRU  IUGA)
(7 august 1942 - 10 septembrie 2017

Debut  literar: 1965, revista “Familia”.

Opera  tipărită: 

- “CERB  ALB”, poezii, Ed. Albatros, Buc., 1976  (Premiul  de
debut  al  editurii).
- “MILENIU  PROVIZORIU”, poezii, Ed. Cybela, Baia  Mare,
1996 (Citată  printre  cărțile  deceniului  10  al  sec. XX).
- “SPAŢIU  POSIBIL”, poezii, Colecţia “Poeţii  urbei – Poeţii
Maramureşului”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002 (Premiul  pentru
antologie  la  Festivalul  Internațional  de  Poezie, Sighetul  Mar-
mației, 2003 și  Festivalul  Internațional ”George  Coșbuc”, Bi-
strița-Năsăud, 2003).
- ”VALEA  PĂMÂNTULUI”, poezii, Colecția  ”Scriitorii  la  ei
acasă”, Ed. Dacia  XXI, Cluj-Napoca, 2010 (Premiul  pentru  poe-
zie  la  Cărțile  anului, Baia  Mare, 2011);
- ”TOTO  CIRI-BIRI”, poeme  contemporane  cu  Cerberul  Toto
Ciri-Biri, Carte  pentru  copiii  mici  și  copiii  mari, Ed. Cybela,
Baia  Mare, 2011.
- ”AMICALMENTE”, epigrame, șarje  amicale  și  catrene, Ed.
Cybela, Baia  Mare, 2011.
- ”ELEGII  DOMESTICE”, Ed. Dacia  XXI, Cluj-Napoca, 2012.
- ”ION  BOGDAN (DUMITRU  IUGA)”, Documentar  bioblio-
grafic  aniversar, Biblioteca  Județeană ”Petre  Dulfu”, Baia  Mare,
2012.
- ”POMUL  CU  JUCĂRII  PENTRU  COPII”, spectacol  pen-
tru  păpuși  inspirat  din  folclorul  copiilor, Ed. Risoprint, Cluj-Na-
poca, 2013.
- ”STUDII ȘI ALTE SCRIERI”, Ed. Cybela, Baia Mare, 2015.
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A alcătuit  și  editat  diverse  reviste, pliante, ”caiete”  și  antologii
literare (în  vremuri  când  se  cenzura  totul):

- revista  școlară  “SEMNAL“ (1969, 1970, 1971 - număr  care  a
obţinut  premiul  II  pe  ţară, după  revista  CUTEZĂTORII, din
Cartierul  Primăverii, aceasta  devenită  națională - 1974, 1994,
2008 -, apare  în  continuare).
- “George  Boitor – in  memoriam”, pliant, 1974  (interzis  de  cen-
zură).
- “Lucrările  cenaclului  Nord” - 1975 – 1978, (trecute  de  cenzură
cu  menţiunea “uz  intern”, pentru  întrunirile  cenaclului “Nord” Baia
Mare).
- “NORD  ‘75”, pagini  maramureşene (de  literatură), coordona-
tor, 1975. 
- “MĂIASTRA”, Baia  Mare, septembrie  1976 (în  colaborare  cu
Mihai  Olos)  (număr  unic, dedicat  Centenarului  Brâncuşi).
- Iniţiază, împreună  cu  Augustin  Micu, Festivalul  naţional  de
literatură Vasile  Lucaciu”, Cicârlău, 1978  (bienal, a  ajuns  până
la  ediția  a  XVII-a).
- Organizează  Întrunirile MĂIASTRA”, cu  participarea  unor
scriitori  cunoscuţi  din  ţară  şi  din  Maramureş (Nichita  Stănescu,
Ioan  Alexandru, Laurenţiu  Ulici, Augustin  Buzura, Teohar  Miha-
daş, Gheorghe  Pituţ, Petru  Poantă, Ion  Gheorghe, Marin  Sore-
scu, Ion  Iuga  etc.), 1978 – 1982.
- Pliantele “Viaţa  Românească – Măiastra - Maramureş”, “Lu-
ceafărul – Măiastra – Maramureş”, “Andrei  Mureşanu –
Măiastra – Maramureş”, “Astra –  Măiastra – Maramureş”,
“Editura  Academiei – Măiastra – Maramureş” (interzis) - 1980
– 1985, cu  ocazia  întâlnirilor  din  Maramureș  cu  scriitori: Ni-
chita  Stănescu, Gheorghe  Pituț, Ion  Gheorghe, Ioan  Alexandru,
Marin  Sorescu, Augustin  Buzura, Nicolae  Prelipceanu, Teohar
Mihadaș, Ion  Iuga, Gavril  Matei, Laurențiu  Ulici, Nicolae  Bre-
ban, Petru  Poantă, Mircea  Petean, Ioan  Moldovan, Vasile  Avram,
Adrian  Alui  Gheorghe, Adrian  Popescu, George  Țărnea, Liviu
Damian  și  Valeriu  Matei  din  Chișinău, Matei  Vișniec, Grigore
Hagiu, Ana  Blandiana, Sorin  Titel, Ion  Mureșan  etc. – dar  câte
nume  s-ar  putea  înșirui  aici !!!). În  vremuri  de  restriște  cultu-
rală  venind  să  ia  putere  și  încredere/optimism  din  Maramureș.
Desigur, alături  de  scriitorii  din  Maramureș, Satu  Mare, Sălaj,
Bistrița, Cluj, Iași, Piatra  Neamț  etc. etc.
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- “În  ochii  unui  copil  se  oglindeşte  soarele”, “Mama”, “Ca-
ietele  cenaclului  literar Lira”, cuprinzând  lucrări  ale  copiilor,
1980, 1982, 1986.
- Organizează “Lecţiile  de  poezie  de  la  Săliştea  de  Sus”,
1980-1985. Aici  au  ţinut  lecţii: Nichita  Stănescu, Ioan  Alexan-
dru, Marin  Sorescu, Ion  Gheorghe, Gheorghe  Pituţ, Ion  Iuga.
- A  sprijinit  organizarea  a  numeroase  cenacluri  literare, printre
care: “Echinox” - Ulmeni, “Andrei  Mureşanu” - Vişeu  de  Sus,
“Semnal” - Săliştea  de  Sus, “Mihai  Eminescu” - Petrova, “Lira” -
Baia  Mare, “Vasile  Lucaciu” – Cicârlău. (S-au  înființat, pe  atunci,
și  chiar  existau, 25  cenacluri  literare  în  județul  Maramureș!).
- “ANTOLOGIE  DE  FOLCLOR  din  jud.  Maramureş”,
membru  în  colegiul  de  redacţie, Baia  Mare, 1980.
- “CALENDARUL  MARAMUREŞULUI”, întocmit  în  colabo-
rare  cu  Mihai  Olos  şi  Nicoară  Timiş, Baia  Mare, 1980. (revistă
de  folclor  și  literatură).
- Sprijină  organizarea  “Colocviilor  de  poezie  contemporană”-
Borşa  şi “Colocviilor de cultură şi civilizaţie românească” -
Ieud –1981-1983, Budeşti – 1984.
- “CAIETELE  MĂIASTRA”, antologie  a  poeţilor  din  Mara-
mureş, Baia  Mare, 1982. (Alcătuire).
- “MĂIASTRA”, revistă  internaţională  de  arte (nr. 1, 2, 3/1990,
20.000  exemplare, Redactor  coordonator).
- “Akademia”, nr. 1  și  2/1991, buletin  al  ANFDUR (Asociația
Națională  a  Femeilor  cu  Diplomă  Universitară  din  România). Redactor.
- Sprijină  alcătuirea  şi  publicarea  ziarelor   ”Datina” şi “Re-
naşterea”, (în  colaborare  cu  Gheorghe  Pârja  și  ziarul ”Graiul
Maramureșului”), pentru  Maramureşul  de  dincolo  de  Tisa,
1992-1994; “Curcubeul  Timocean”, nr. 8, 10, 11, realizate  la  în-
demnul  lui  Petru  Iancu  Timoceanu  din  Bor/Valea  Timocului.
- Realizează  și  editează  revista ”Vocea  Besermenilor”, nr. 1,
1993 , Biserica  Albă, Transcarpatia – Ucraina.
- “LEAGĂN  DE  CUVÂNT”, (antologie  a  poeţilor  din  Mara-
mureşul  de  peste  Tisa, Ucraina), în colaborare cu Gheorghe
Mihai  Bârlea, 1997. (Alcătuire).
- “MEMORIA  ETHNOLOGICA”, revistă  de  patrimoniu
ethnologic  şi  memorie  culturală (nr. 1-16/2001-2005, Redactor
coordonator. În  fiecare  număr  din  cele  1566  de  pagini  reali-
zate (format  A4), sunt  cuprinse  şi  creaţii  literare  ale  scriitorilor
din  Maramureş, din  ţară  şi  din  străinătate).
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- “CALENDARUL  MARAMUREŞULUI”, revistă  de  memo-
rie  culturală, nr. 2-12/2006-2012. Redactor  coordonator. Apare
în  continuare. În  numerele  7-9/2008  se  realizează  o  antologie
a  poeţilor  din  întreg  Maramureşul  istoric (de  dincoace  și  de
dincolo  de  Tisa). 
- ”MARAMUREȘ, ȚARĂ  VECHE”, antologie  de  folclor  de
pe  Cursul  Superior  al  Tisei (vechea  Țară  a  Maramureșului  Voievodal -
de  la  Obcinele  Bucovinei  până  dincolo  de  Hust), 1672-1908, Editura
Cybela, Baia  Mare, 2008. Alcătuită  de  Dumitru  Iuga (372
pag., în  care  se  cuprind, pe  lângă  texte  inedite  din  manuscrise,
și  republicarea, pentru  prima  dată, a colecțiilor  lui  Tit  Bud  și
Alexandru  Țiplea  editate  de  Academia  Română).
- Conduce  Editura  CYBELA, (a  îngrijit  publicarea  cărţilor: Nicoale

Scheianu - “Haine  groase  şi  cărţi  de  citit”, 1995; Ştefan  Marinca - “Aşa  s-a
întâmplat  dragule  Gavriil”, 1995; Alexa  Gavril  Bâle -“Candidat  la  premiul
Nobel”, 1996; Vasile  Dragoş - “Hotare  fluide”, 1997; Vasile  Muste - “Înstela-
rea  frigului”, 1997; Ioan  Romeo  Roşiianu -“Lenjerie  pentru  Sfântul  uitat”,
1997; Ştefan  Jurcă - “Poeme  uitate, boeme  regăsite”, 1998, precum  și  alte
cărți).

- Alte  tipărituri: “Copil  isteţ” (antologie  de  poezii  pentru  copii),
1992; ”Cântări  Maicii  Domnului”, 1991; ”Icones  sur  verre –
Georgeta  Maria  Iuga”, 1995; ”Rugăciunea  Rozarului”, 1996. 
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Referințe critice
- extrase -

ION  PAPUC, ”Adevăratul  Iuga”, în ”Convorbiri  literare”, aprilie
2017
Altceva este  însă  important  în  acest  caz al  lui  Dumitru  Iuga, și
anume faptul  că, în  corelație  cu  această  preocupare  a  poetului  cu
privire  la  trecutul  a lor  săi, constat  că  el  este  un  om  vechi, chiar
străvechi. Nobilii  neamului  nostru, atâția  câți  vor  fi  fost  prin  timp, s-
au  pierdut, s-au  risipit, au  degenerat  dispărând  orice  urmă  de-a  lor.
… În  cunoștință  cu  primejdia  acestui  fenomen, familiile  princiare  își
iau  măsuri  de  precauție, de  eugenie, supraveghindu-și ferm  descen-
dențele. Fără  a  beneficia de  o  atare  preocupare  nobilii noștri  s-au
topit  demult  în  poporul  de  rând. Numai  rar, extrem  de  rar,  mai  ex-
istă  și  la  noi, prin  cine  știe  ce  minune, ca  o  excepție, câte  un  ins  cu
care  s-a  întâmplat  procesul  invers  degenerării, ins  care  este  rezultatul
unei  selecții  naturale  maxime. Dumitru  Iuga, în  toate  ale  sale, pe
chip  îndeosebi, poartă  cu  sine  ca  pe  o  sublime  povară  șlefuirea  unei
distincții  de  rară  noblețe. Un  voievod  maramureșean  rătăcit  peste
multe  veacuri  până  în  zilele noastre.

GHEORGHE  PÂRJA, ”Poesis”, în ”Graiul  Maramureșului”, 28
aprilie 2012
Ion  Bogdan  a  fost  o  explozie  lirică  în  Maramureș (alături  de  bunul
lui  prieten  Simion  Șuștic)  atrăgând  încă  de  la  început atenția  criticii.
Al. Piru  îl  socotea  un  elev  al  lui  Lucian  Blaga  de  la  care  vine
ideea  de  a  sacraliza  natura. Dar  Ion  Bogdan  a  trecut  prin  mai  multe
experiențe  poetice, toate  întruchipând  credința în  cuvânt, în  descifrarea
simbolurilor  mari  prin  care  se  recomandă  poezia  de  valoare. Este
unul  dintre  cei  care  a  luminat  multe  din  straturile  vechi  din  Mara-
mureș. Un poet  reprezentativ  pentru  lirica  actuală.

VAL  TĂLPĂLARU, ”Spațiu  posibil”, în ”Cronica”. an  XXXVIII, nr.
1532, 8  aug. 2003, p. 10
Scrise  cu  mult  timp  în  urmă... și  puse  la  index  sau  amânate  sine
die, poemele  lui  Ion  Bogdan  au  căpătat  o  încărcătură  tragică  consu-
mată  într-o  solitudine  calmă, senină: «despre  ce  să  vorbești  despre
cine/ în  această  noapte  întârziată  în  tine/ vai  s-a  făcut  primăvară  ca
o  fată/ de  neliniște  iar  ferecată». Cu  gravitate  și  simplitate  bine  do-
zate, poetul  își  proiectează  trăirile  cu  egală  măsură  spațiului  nelimitat
și  locului  țesut  împrejur  ca  un  cocon: «astăzi  am  avut  sentimentul
zădărniciei/ totul  e  limpezimea  că  ne  robim  bucuriei/ de  bună  voie/
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bucuriei  ce  ne  îndeamnă  să  fim  mai  mult  sau/ numai  cât  noi  înșine/
a  nu  dispera/ în  limitele  spațiului  ce  ni  se  oferă/ a  nu  dispera/ în  li-
mitele  ființei  crescute  cu  migală/...». O  carte  pe  care  o  primim  cu
bucurie  în  biblioteca  noastră  intimă.

ILIE  DAN, ”Spațiul  identității”, în ”Cronica”, mai  2003, p. 10
Cum  era  și  de  așteptat, ca  atâția  alți  creatori  maramureșeni, și  Ion
Bogdan  rămâne, prin  topos  și  metaforă, un  om  al  locului, seva  poe-
ziilor  sale  trăgându-se  din  folclorul, istoria  și  geografia  acestui leagăn
al  spiritualității  românești. Acestora  li  se  adaugă  și  o  modernă  sin-
taxă  poetică [...]  ea  însăși  expresie  a  unor  trăiri  autentice  și  revela-
toare  pentru  biografia  interioară  a  autorului, marcată, mai  ales, de
”minunile” naturii  și  de  misterul  omenescului  etern. Într-un  limbaj
frust  și  cu  elanuri  lirice  bine  temperate, poetul  trăiește, nu  cu  frene-
zie  și  dulceață  sentimentală, ci  ca  expresie  concentrată  a  clipei (carpe
diem!) hotărnicită  de  zbucium  și  flacără  arzândă, dar  și  de  contopirea
cu  miezul  orizontului  cosmic. Nu  întâmplător, chiar  titlul  unor  lucrări
trimite  direct  la  un  spațiu  posibil (locuri  ale viețuirii  vremelnice  a
poetului, nu  numai  ca  drumeț  pe  cărările  destinului, ci  și  ca  un  crea-
tor), care  e  al  tuturor  și  dintotdeauna, dar  care  trebuie  descoperit  cu
mintea  și, mai  ales, cu  sufletul”. 
[…]  Sensibilitatea, gândirea  și  arta  lui  Ion  Bogdan  îl  recomandă,
convingător, ca  pe  un  poet  de  real  talent  și  certă  perspectivă  în  evo-
luția  poeziei  din  Maramureș.

ANCA  MARIA  DOBRI, ”Armonie  și  perfecțiune”, în ”Gazeta  de
Transilvania, Foaie  pentru  minte, inimă  și  literatură”, 17-18  mai  2003.
Poemele  lui  Ion  Bogdan  sunt  demonstrații  ale  faptului  că  armonia  și
perfecțiunea  există, că  ne  trebuie  doar  o  minte  limpede  și  inocență
pentru  a  vedea  minunile  de  lângă  noi, cele  pe  care  natura  le  creează
în  fiecare  zi  pentru  sufletele  noastre. În  același  timp, poemele  lui  Ion
Bogdan  sunt  un  îndemn  la  puritate  și  inocență, la  întoarcerea  către
origini, către  vremuri  imemoriale: «au  obosit  ochii  și  gândul/ de  atâta
lumină  și  zare/ albă  e  ziua  albe  sunt  nopțile/ pământul  e  de  zăpadă
strălucitor/ naiv  asemeni  copiilor/ ne-am  aplecat  tâmpla  ușure/ de  ui-
mitoarea  și  grea  aripă/ a  universului/ fremătătoare»...

AMALIA  VOICU, ”Poezia  Maramureșului”, în  ”Poezia”, an  VIII,
nr. 4 (22), iarnă  2002, p. 247
La  acest  poet  distingem  o  tendință  către  universal, ea  putând  fi
bănuită  și  din  intercalările  paratextuale... 
Adept  al  relativismului, scriitorul  Ion  Bogdan  se  dovedește  a  fi  un
blând  răzvrătit  al  poeziei: «împart/ adevărul/ între/ real/ și  iluzie// nici-
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când/ realul  nu/ va  fi/ mai  adevărat  ca/ iluzia// cea/ sigur/ pre/ vesti-
toare».

A. I. BRUMARU, ”Excurs  într-un  spațiu  posibil”, în ”Gazeta  de
Transilvania, Foaie  pentru  minte, inimă  și  literatură”, 16-17  nov.
2002, p. 5
”  survenit..., în  lucrarea  lirică  a  lui  Ion  Bogdan, «descătușarea  nece-
sară» (de  care  vorbea, cu  ani  în  urmă,  regretatul  meu  prieten  Radu
Săplăcan,  remarcabilul  critic  și  poet  transilvan). «Aventura» poetului,
deopotrivă  empatică  și  reflexivă, vizează (observă  Laurențiu  Ulici,
dedat  și  el, din  păcate, neuitării) ființările  necorupte  ale «nordului
montan» (maramureșean), numai  după  petrecerea  lor  prin  catoptrica
inventivă  a  spiritului; o  aventură  în  care  poetul  urcă  la  «evocarea
naturistă»  din «profunzime», și, încă, una  în  care  locurile  privesc  și
ne  adresează  chemarea  cu  un  ochi  al  nebănuitelor, tainicelor  adân-
curi.
Așadar, un  loc, spațiu  defrișat, al  ființei; ființa  cu  etern-deschisul - și
închisul  ei, cu  neîngăduințele  și  promisiunile  ei  de  înfățișare. Poetul
zice, iată, într-o  rostire  temperat  expresionistă, necăutată  de  modele: 
«... suntem  mai  mult  prin/ gândul  nemuritor  de  simplu/ o  închipuire  a
lumii  cum  cercăm  să-o  știm// nu  căuta  în  datini  și  noile  obiceiuri/
răsfăț  și  chiar  refugiu  a  ceea  ce  nefiind  chiar  ești/ poveștile-își  ur-
mează  căi  prea  firești  acuze/ acestui  timp  și  loc  al  tău  un  spațiu/
reînturnat  în  promiscuitate  în  acel/ destin  și  întâmplare  prin  tâmpla
ta  suind/ înspre  ce  nu-i  înspre  ce  e/ înspre  ce-am  vrea  să  fim// te
reașezi  în  trup  ca  într-o  colivie/ mai  vie  decât  moartea  neostoit  pân-
dind/ să-își  facă  loc/  și  în  flacăra-i  nevie  să  te  chiar  cuprindă// e
lumea  toată  doar  însingurare/ în  univers  strălucitoare  stea/ prin  aspre
treceri  aspre  galaxii/ redobândindu-și  sinele  prin  sine// ! fii  trecerea  în
prea  realul  care  vine!».
Ion  Bogdan  e  un  poet  exemplar – întărit  de  cunoștințe  filosofice  și
etno/hermeneutice – al  locului  și  ființării  românești. 

ADRIAN  BUCURESCU, “Trei poeţi  din  Maramureş...  Dumitru
Iuga...”, în “România  liberă”, nr. 2221, 17  iulie  1997, p. 21:
Nu  ştiu  dacă  poeţii  din  Maramureş  se  au  bine  între  ei, dacă  se  cu-
nosc  şi  se  citesc  între  ei  şi  dacă  sunt  conştienţi  de  aerul  lor  poetic
asemănător. Poate  că  acel  ţinut  aspru  şi  minunat  ţine  să  nu-şi  piardă
niciodată  fiii  din  ochi, oricât  ar  încerca  ei  să se  desprindă  de  el.
Poezia  lui  Ion  Bogdan  este  în  întregime  modernă, dar  în  sunetele  ei
se  ghicesc  din  când  în  când  ţîpurituri  sau  chiote  ale  cetei  lui  Pintea
Viteazul. Este  un  demers  artistic  exemplar, care  nu  trebuie  nicicum
ocolit  de  cititorul  ce  se  respectă.
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MIHAIL  GRĂMESCU, “Poema  domestică”, în “Placebo”, nr. 21-
22/1996:
Volumul MILENIU  PROVIZORIU... cuprinde  scrierile  de  cu  douăzeci
de  ani  în  urmă  ale  unui  creator  ambiţios  în  luptă  cu  greutatea  pu-
blicării  la  noi. Dincolo  de  aura  aproape  dizidentă  a  biografiei  sale...
versurile  îl  prezintă  ca  pe  un  autor  matur, stăpân  pe  forma  de  ex-
presie  aleasă, plătind  tribut  nu  atât  alternativei  clasice (ritm, rimă), cât
unei  muzicalităţi  interioare  subtile.
Imaginile  plastice, atunci  când  nu  sunt  construcţii  semantice  experi-
mentale, urcă  din  natură  spre  metaforă: «frunza  de  fag  se  răsfaţă  în
vântul/de  iunie  capricios  şi  nostalgic» (trei  zile  de  vară). Departe  de
a  fi  un  poet «damnat», Ion  Bogdan  este  mai  mult  un  nostalgic  do-
minat  de  tragic. Totodată, există  în  acest  volum  o  obsesie  a  liniştii  şi
tăcerii, temă  Philippide-iană  amplificată  de  starea  culturii  noastre «de
epocă» într-un  leitmotiv  preluat  din  generaţie  în  generaţie: «prelungită
silabă  în  tăcerea  acestui  sistem  planetar» (rustică)...
Este  interesant  cum  o  inovaţie  ţinută  sub  obroc  20  de  ani «se  de-
gradează» - într-un  spaţiu  limitat  cum  e  ortografia, inventivitatea  fiind
şi  ea  limitată. «Noutăţile»  care  au  determinat  pe  scotocitorii  prin  ser-
tare  să  eticheteze  versurile  acestea  drept «ciudate»  apar, în  contextul
de  azi, destul  de  cuminţi. În  schimb  versuri  ca: «? oare  e  noiembrie
cel  adevărat  de/se  naşte  ca  un  zumzet  de  avioane  inamice/în  viet-
nam ?» punctează  cu  problematică  majoră, trezind  în  mine  ideea  că
toţi  cei  curajoşi  şi  înainte  au  rămas incomozi şi  acum (s.n.).

AUGUSTIN  COZMUŢA, ”Ion  Bogdan”, profil  literar, în “Graiul
Maramureşului”, 7, nr. 1732, 29  sept. 1995, p. 6:
Versul  se  constituie  în  cadenţe  solemne, de  rostire  cvasiretorică, som-
ptuoasă  aproape, cu  observaţia  necesară  că  efectele  declamatorii  ce
ar  decurge  dintr-o  asemenea  sintaxă  poetică  sunt  evitate  printr-o
voită  şi  meşteşugită  fragmentare, rupere  a  textului  creând  senzaţia
modernă  de  mişcare  abruptă  şi  sincopată. 
O  asemenea  frazare, în  schimb, nu  e  urmărită  ca  scop  în  sine. Ea
este  menită  să  realizeze, conform  firii  vizionare  a  poetului, o  cuprin-
dere  vastă  a  universului, în  care  dialogul  intim  al  individului  cu  co-
smosul  ocupă  locul  central. Deosebit  de  acută  la  Ion  Bogdan  este
percepţia  imensităţii  spaţiului  şi  timpului, faţă  de  care  existenţa  omu-
lui  nu  poate  fi  decât  efemeră.
Sentimentul  ce  se  comunică  aparţine  stărilor  de  spirit  elegiace, nu
însă  în  tonalitate  minoră  de  romanţă, ci  de  dor  nestins, care  înalţă
fiinţa  la  adevărata  sa  demnitate. Trăirea  înflăcărată  a  clipei  prezente
se  instituie  astfel  ca  remediu  superior  al  implacabilei  treceri.
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LAURENŢIU  ULICI, “Prima  verba”, vol. II, Ed. Albatros, Bucureşti,
1978, p. 45-47:
Alegându-şi  aproape  toate  elementele  din  lumea  vegetală  a  nordului
montan, lăsând  să  se  vadă  simpatia  pentru  desăvârşita  ordine  a  natu-
rii, Ion  Bogdan  nu  scrie, totuşi, pasteluri; ochiul  său  rămâne  mereu
întors  în  sine, evocarea  naturistă  având  mai  mult  un  rol  contrapun-
ctic  prin  sugestia  de  puritate  incoruptibilă, prin  vitalitatea  conţinută.
O  astfel  de  situaţie  mă  face  să  cred  că  stările  de  calmă  trăire  sunt
la  poet  moduri  ale  unei  aventuri  lirice  în  profunzime.

RADU  SĂPLĂCAN, “Jurnal  de  lectură”, [Ion  Bogdan, ”Cerb  alb”],
în “Tribuna”, an  XXI, 16  iunie  1977:
”olemnitatea  rostirii, timbrul  elegiac  capătă  o  semnificaţie  aparte  în
câteva  poeme (...) ritualizând  sentimentul  unei  ciudate  singurătăţi (...)
ce  se  dovedeşte  a  fi  autentică  şi  fertilă. Contrapunctul, sintaxa  elip-
tică  marchează  parcă  un  plus  în  favoarea  modernizării  spunerii  poe-
tice. Deşi  debutant  Ion  Bogdan  ne  pare  un  poet  format, care  merită
atenţie, mai  ales  că  după “tracul” primului  volum  urmează - la  cei
adevăraţi - “descătuşarea  necesară”.

AL. PIRU, “Sub  semnul  lui  Blaga”, în “Luceafărul”, 5  martie  1977,
reluat  în  volumul “Debuturi”, Ed. Cartea  Românească, Bucureşti,
1981, p. 153-154:
Ion  Bogdan... este... un  elev  al  lui  Lucian  Blaga  de  la  care  vine
ideea  de  a  sacraliza  natura, de  a  popula  universul  fizic  cu  zei. Din
Blaga  vin  de  asemenea  laudele  materiei  şi  spiritului, misterului  co-
smic... Versul... are  suavităţi  de  litanie.

C[ORNEL] UNGUREANU, “Prelungiri”, în “Orizont”, 28  apr. 1977:
Scriam  altădată, în  numele  unei  posibile  geografii  literare, despre
scriitorii  provinciei. Câteva  volume... permit  reluarea  dezbaterii. Deo-
camdată  ne  interesează “Cerb  alb”...; aş  distinge  în  această  carte
structura  unei  geografii  determinante: aceea  a  Nordului  românesc,
bogat  în  legende  unice. Sigur  că  mitul  central..., unul  din  cele  mai
fertile  ale  existenţei  silvestre, oferă  contexte  de  rară  densitate  poe-
tică.
Jurământ  de  credinţă  faţă  de  loc (într-o  rostire  clară, uneori  parcă
pândită  de  inerţii  întru  abstracţie) “Cerb  alb” reprezintă  debutul  unui
autor  de  autentică  înzestrare.
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