Alexandru
Gâdiuță

DRUMUL
V E R S U R I

BRAªOV, 2020

CUPRINS
.

ÎNCEPUTUL ............................................................. 7
.

EU... .......................................................................... 8
.

MICUL PRINȚ ......................................................... 9
.

COPACUL CĂLĂTOR ............................................. 10
.

ALT ÎNCEPUT .......................................................... 11
.

GOLEM ................................................................... 12
.

DECAII ..................................................................... 13
.

FĂRĂ TITLU .............................................................. 14
.

CULEGĂTORUL DE IZVOARE .............................. 15
.

IUBITA MEA DE VÂNT .......................................... 16
.

IUBIREA ................................................................... 17
.

ÎNTÂLNIREA CU DESTINUL ................................. 19
.

SPITALUL FERICIȚILOR ........................................... 21
.

TOAMNĂ ................................................................ 23
.

NU MAI E TIMP ..................................................... 25
.

GUNOIERUL STELELOR ........................................ 26
.

PICTORUL ................................................................ 27

91

.

STRĂINA .................................................................. 29
.

PLOAIA ..................................................................... 30
.

CRUCIAȚII ............................................................... 31
.

NEBUNUL ȘI ÎNGERII LUI PĂZITORI .................. 33
.

URGIA ...................................................................... 34
.

CRUCILE DIN CIMITIRE ....................................... 35
.

STEAUA MEA .......................................................... 36
.

CRUCIATUL ............................................................. 37
.

DACUL ..................................................................... 38
.

MĂ CHEAMĂ ION ............................................... 39
.

CETATEA .................................................................. 41
.

DUREREA ................................................................. 42
.

DE LA ÎNCEPUT ...................................................... 43
.

GETO-GOTUL ........................................................ 45
.

CREZ ........................................................................ 47
.

ATEISMUL ZEILOR ................................................. 48
.

AMINTIRI ................................................................ 49
.

CĂUTĂTORUL ......................................................... 50
.

RUTUL NORILOR .................................................... 51
.

FURTUNA ................................................................ 52
.

BĂTĂLIA ................................................................... 53
.

PITICII DIN GRĂDINĂ .......................................... 55
.

OCHIUL-STEA ........................................................ 57
.

LACUL ...................................................................... 58
.

ADEVĂRUL NU ESTE ÎN VII .................................. 59
92

.

IARĂȘI TOAMNĂ ................................................... 61
.

CE O FI FOST?... .................................................... 62
.

ALT FEL DE ICAR ..................................................... 63
.

MORGANA ............................................................ 65
.

CHIOȘCUL DE ZIARE ........................................... 66
.

LĂUTARUL ................................................................ 67
ÎNGERUL TRIST....................................................... 68
.

OF ............................................................................. 69
.

MAGAZINUL AMINTIRILOR PIERDUTE ............. 70
.

NIMIC NU MAI DOARE ...................................... 73
.

IMPOSIBILA UITARE .............................................. 75
.

HOINARUL ............................................................. 77
.

AR PUTEA FI ............................................................ 79
.

NISIP ........................................................................ 80
.

COPIII UNIVERSULUI ............................................ 81
.

ULTIMUL AMURG .................................................. 83
.

ȘI STELELE MOR ..................................................... 84
.

ZODIILE ................................................................... 85
PLOAIA MEA........................................................... 87
.

DRUMUL .................................................................. 88

93

ÎNCEPUTUL
Câtă frumusețe când se-nfruntau zeii
Frumoasă era lupta între lumi
Stindardele stelare clocoteau Lacteea
Universul era casă de nebuni
Când roua se-ntărea în clipe
Timpul încă-și căuta urmaș
Zorii alergau după o noapte
Pulberile se iubeau trufaș
Spiralele ademeneau planete
Să le învârtă vată pe un băț
Cu artificii pictate pe perete
Dansând într-un etern dezmăț
Atunci, într-un cotlon, m-am născut eu
Și tu și tu și tu și ei
Aripi urmașe ale primei clipe
Aripi rămase de la zei
7

EU...
La patru ani
Mi-am întrebat părinții
Eu ce eram când nu eram?
Mama s-a uitat spre cer
Tata s-a întors în mină
Eu și-acum cioplesc un băț
Cu un ochi
Plângând spre cer
Cu celălalt
Plângând în mine

8

MICUL PRINȚ
În curtea lui
Bălai într-o cămașă
Desculț în colb
Ținea o lume-n viață
Vorbea cu orătănii
În limbă neștiută
Și desena cu-n băț
O stea demult pierdută
Râdea albastru-n soare
Și soarele-i zâmbea
Știa de lumi uitate
Și soarele știa
Mai scrijelea un semn
Către un zeu orb
Râdea cu ochi albaștri
Tot scrijelind în colb
9

COPACUL CĂL ĂTOR
Călca cu grijă prin vulcani
Știind c-o să-i înfrunzească
Copac năruit din nori
Zbuciumat să încolțească
Căuta stele căzute
Să își sprijine tulpina
Să-și întindă vița-n piatră
Și să-l mângâie lumina
Pășea atent peste oceane
Să nu vălurească zidul
Din pământ înfiripat
Încă fraged, ca destinul
Ce l-a mărginit în frunze
Fără aripi, fără zbor
Numai făcător de viață
El, copacul călător
10

ALT ÎNCEPUT
Curge lava în pahare
Să bem pentru un nou pământ
Să ridicăm iarăși catedrale
În legea primului cuvânt
Vulcanele bacante cântă bete
Când mai dau cep câte unui munte
Curg flăcări și noi jucăm pietre
Cu stelele pe frunte
Curge lava până-n mare
Ne-mpietrește sub stele-nlănțuiți
Mușcând din stâncile necoapte
Păziți de șerpii din adânc fugiți
Curgă lava în pahare
Să fim copiii unui nou cuvânt
În Edenul cel neoprit de zare
Să ne iubim vulcanic
Mângâiați de vânt...
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GOLEM
Mi-s ochii din cioburi
De arsă lumină
Am soarele-n suflet
Și noaptea senină
Mă pipăie zarea
Și miroase a stele
Mă sprijină marea
Ce-mi plânge pe glezne
Mă bucură apa
Ce-mi leagă putința
Mă tulbură vântul
Spulberându-mi ființa
Doar timpul m-adună
Mă leagă-n clepsidră
Și mă ucide încet
În fărâme de clipă...
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DECAII
Mi se umpluse grădina cu decai
Înaripați și alungați de zodii
Dădeau paginile cărții de pământ
Copitele îmbălsămate-n rodii
Se tăvăleau prin iarba de zăpadă
Și nechezau ca într-un ultim rut
Risipeau stelele din coame
Și adormeau în pământul descusut
Aveau aripi albe, ceruite
Se năruise universu-n dor
Am grădina plină cu decai
Ce m-au înaripat să zbor, în locul lor
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FĂRĂ TITLU
Nu am schele pentru visuri
Nici aripi de împrumut
Nu râd la înmormântare
Nici nu plâng ce n-am avut
Nu rănesc cireș vecin
Ce mi-e frate după floare
Nici cu norii nu vorbesc
Să picure venin în soare
Nu schimb drum, nu schimb nici ape
Plămădit pe-un văl nestins
Arvunit de zeitate
Pe un pumn de stele-ntins
Mai salut câte-o cometă
Pălăria-i de hoinar
Zâmbesc florilor din suflet
Zâmbesc... fluierând amar
14

CULEGĂTORUL DE
IZVOARE
Visam de la începuturi
De când încă ardea piatra
Noaptea se spărgea-n odoare
Iar eu m-adunam să fiu
Culegătorul de izvoare
Doar așa puteam să-ți prind
Lacrima legată-n râuri
Tu acolo, eu aici
Ploaia să ne strângă-n brâuri
Visam de la începuturi
Să-nnod șapte curcubeie
Să le arunc din zare-n zare
Și la umbra lor să fiu
Culegătorul de izvoare
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IUBITA MEA DE VÂNT
Totul e pământ
Amestecat cu stele
În strigăt de comete
Fugite din mormânt
Totul e un farmec
Nătâng, un paradis
Ce mi-a scăpat din mână
Când modelam un vis
Fugeam de-a mea lumină
Mă ascundeam în vii
Și când mă găseai
Fugeam în păpădii
Păzeam între izvoare
Ascuns în picături
Doar să te văd râzând
Iubita mea de vânt
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