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Imaginarul literei

ars poetica 
şi apoi tu ai zis: să îţi cânţi aproapele ca pe 

tine însuţi.

şi încă: dacă vorbesc în limbile oamenilor 
şi ale îngerilor, iar poezie nu am, făcutu-m-am 
aramă sunătoare şi chimval răsunător. şi dacă 
am darul proorociei şi tainele toate le cunosc 
şi orice ştiinţă, şi dacă am atâta credinţă încât 
să mut şi munţii, iar poezie nu am, nimic nu 
sunt. şi de aş împărţi toată avuţia mea şi de aş 
da trupul meu să fie ars, iar poezie nu am, nimic 
nu-mi foloseşte. poezia îndelung rabdă; poezia e 
binevoitoare, poezia nu pizmuieşte, nu se laudă, 
nu se trufeşte, nu se poartă cu necuviinţă, nu ca-
ută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte 
răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură 
de adevăr; toate le suferă, toate le crede, toate le 
nădăjduieşte, toate le rabdă. poezia nu cade ni-
ciodată, cât despre prorociri – se vor desfiinţa; 
darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi.

şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădej-
dea şi poezia. iar mai mare dintre acestea este 
poezia.

lumina ta
a crede în sine
spui tu
e mai greu
ca în dumnezeu

crede-mă
cuvintele tale
sunt viaţa
cuvintele tale
sunt lumina
cuvintele tale
sunt dumnezeu

pur şi simplu
deschide geamul
şi spune
să fie
lumină

şi va fi
lumină
şi vei vedea
că lumina
ta
este bună
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mahiro takana
atunci când fetița
cu peruca
alb-neagră
concentrată
făcând mişcările
de karate
îți dă mai multă
credință
decât toate templele
lumii
atunci
poți considera că
acolo unde se adună demoni
unde mereu bate vântul
unde pământul nu rodește
unde nu e speranță
unde e minciună
şi tu eşti
viu
că şi tu
eşti
salvat
că şi tu
eşti
ales

că undeva
chiar şi
pentru tine
stă pregătit
un chimono
curat
imaculat

ivanghelia pentru tine
uneori
ea îți povestea
cum
a venit dumnezeu
pe pământ
pentru a-i salva
pe oameni

aşa zice
ivanghelia
îşi termina ea
povestea

şi iată
deja vedeai
cum dumnezeu
merge
prin piața gării
se apropie
de răscrucea
de pe strada
comsomolului
se opreşte
la umbra salciei
plângătoare
şi
curând
foarte curând
se va apropia
de poarta
voastră
şi îți va spune:
bună ziua
ivan
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