
  

Zodiac chinezesc spiritualiza(n)t



  

Zodiac chinezesc spiritualiza(n)t

O inedită colecţie de 
previziuni, 
“viziuni” 

şi 
sugestii de “eliberare” de... animăluţele ce ne înrobesc 



  

Şobolan
“Îngerul păzitor mă apără de lăcomie”

Stomacul lumii mestecă arginţi,
Învârtoşat de patima averii,
Ispita ancestrală din părinţi

Roadeşte umbre-n faptul Învierii.

Vrăjmaşul lacom mistuie în noi
Plăcerile  de animale stoarse;

[...]

Voi, Îngeri Buni,  rămaşi încremeniţi
De-nvârtoşarea inimii umane,

Uniţi-vă puterea, nimiciţi
              Vicleanului cumplitele capcane!



  

Boul... 
# “Vaca sfântă”

Pe suprafaţa marelui Pământ, 
În India, sunt animalul sfânt.

Sunt vacă venerată pentru ei: 
Hrănesc cu lapte sfinţii mei viţei.

Am uger mare, binecuvântat,
Şi pasc în voie lângă-orice palat.
Am coarnele bogate, dinţii mari

Şi nu mă vinde-n târg ca pe-armăsari.
În India, am viaţa cea mai bună –
N-au încă  virusul “ vacă nebună”!

Oriunde eu trăiesc sunt, Doamne,-o  mamă
            Tu m-ai creat s-asigur lumii hrană!



  

Tigrul jucăuş

Eu, tigrul, nu mă rog destul de des,
Dar mă supun destinului  ales,
Cât omul încă are de cules…

Am auzit şi eu de profeţie
Că pe Pământul Nou ce va să fie

Noi vom trăi în pace şi frăţie
Cu ciutele şi puii pe câmpie.

Vom fi precum am fost la început
Şi vom vedea pe Domnul nevăzut;

Nu ne vom îngriji de-a noastră hrană
Şi nu vom aştepta  din ceruri mană.



  

Tigrul jucăuş

Belşugul va fi peste noi o  ploaie 
Şi toţi ne vom hrăni din nou cu paie.

Dar pănă-atunci sunt ca şi cei din jur: 
Am viaţa mea din junglă, sunt un dur,

Exist că-mi aflu prada, nu o  fur!
Sunt fioros, câţiva m-au îmblânzit,

Atunci când m-au crescut şi m-au iubit.
Eu nu ştiu să fiu deznădăjduit,
Că m-au ţinut într-o menajerie.

Vă povestesc ce mi se-ntâmplă mie,
Când mă transformă omu-n  jucărie:

Învăţ să spun poveştile vestite,
Şi îmi imaginez că-nving ispite,

Şi toate relele sunt izgonite.
Sunt chiar serios cum sunt atâţi copii 

Când zbor, şi  îmi imaginez cum aş mai fi...



  

Iepurele sprinten

Nu sunt fricos, sunt sprinten, deci cel mai potrivit
Să mă întrec la fugă cu un ogar vestit.
Eu am auzul ager şi trupul svelt, uşor;

Cu saltul meu şi-o tumbă străbat timpul cu spor.

Sunt delicat, sunt gingaş,  auzul mi-e subtil,
Ca tot ce e sensibil, par firav şi fragil.

De-aceea lângă ouă m-aşează-n galantar...
De Paşte am de lucru: sunt spot publicitar!

Imaginea mea blândă, suavă şi senină, 
Surâde diafană din orişice vitrină...

Ai spune că-s ferice, că n-am trăit vreo dramă,
Dar sufăr… .Eu,  de Paşte, nu-s jertfă, ci reclamă!



  

Dragonul smerit
“Îngerul păzitor mă apără cu smerenie”

Genunchii mei zadarnic ostenesc,
Dacă în gânduri n-am îngenunchiat…
Nici eu să nu ştiu cât m-am închinat,
Să nu-mi fiu martor că mă nevoiesc.

Doar Îngerul, venit în preajma mea,
Să îmi îngăduie a mea-nchinare, 
Să-mi ţină-aprinsă mica lumânare,

Să ard în rugăciune ca şi ea.



  

Şarpele optimist

Eu,  şarpele, n-aş mai avea cuvânt:
Sunt blestemat, mă târâi pe Pământ!

Sunt veninos, temut, răufăcător,
Deşi, când pe-al paharului picior

Mă-ncolăcesc spre cupă, -al meu accent
Răpune-o boală cu-n medicament.

Urât, iubit, temut exist şi  eu
Şi mă încolăcesc pe caduceu. 

Pe Moise din vechime l-am  speriat 
Când şarpe s-a făcut bastonul dat. 

Unii  mă văd  subtil, agil, şiret;
Sunt talisman şi simbol înţelept.



  

Şarpele optimist

Doar Voiculescu prin  Aliodor
M-a dovedit de patimi, ca să mor!  

Ştiu că rămân pe viaţă -afurist
Că m-am lăsat de diavol ispitit.

Dar Sfântul Spiridon nu s-a temut,
M-a prefăcut în aur ca să-ajut!

De-atunci  şi eu mai îndrăznesc să sper
Că Eva şi Adam, întorşi la Cer,

Spălaţi cu jertfa lui Iisus  de- a lor cădere,
Vor duce toată lumea spre-Înviere!



  

Calul de rasă

Eu, calul, cu-eleganţa mea terestră
Am inspirat o glorie ecvestră.
Sunt imortalizat în pieţe mari,
În falnice statui de armăsari.

Purtat în lupte, am ştiut să mor 
De dragoste de ţară şi popor.
Fidel şi la ţăran şi la-mpărat,

Am tras brăzdare, plugul l-am purtat.

Când am fost trist, nevolnic, răpciugos,
Dar a crezut în mine-un Făt – Frumos,
M-am scuturat de gândul c-aş fi slab –

A fost un accident cu El – Zorab  !



  

Calul de rasă

Chiar  mi-au crescut aripi, un lipiţan
E Pegas în Parnas.  Calul troian

Mi-a folosit imaginea abil,
A compromis frumosul meu profil!

Tu, Doamne, însă m-ai predestinat  
Să am destinul cel mai  zbuciumat…

Oriunde sunt chemat, nu mă dau lipsă, 
Port  şi vestirea din Apocalipsă  !



  

Oaia de jertfă 

Sunt oaie, stau în turmă lângă miei,
Dau lapte, brânză, carne, lână, piei.

Nu-mi comentez condiţia de oaie:
Făcută sunt să dau, să mă jupoaie!

Mi-e jertfa nobilă în  orice fel,
Căci eu sacrific pentru Paşte miel.
Eu nu îmi pierd speranţa dacă mor:

Mi-e gândul la o turmă şi-un păstor!



  

Spre deosebire de... maimuţă

“Îngerul păzitor mă apără (pr)in cunoaştere” 

În anii căutărilor amare,
Cunoaşterea atâtor înţelesuri

M-a căţărat pe-un munte de eresuri,
Şi  văd de sus prăpastia...E e mare!

Mă doare-n palme colţuroasa stâncă,
Genunchii-mi sunt zdreliţi, fără putere...

Îngerul  mă salvează de cădere, 
Mă umple de iubirea lui adâncă.



  

De-aş fi... cocoş  

De-aş fi cocoşul din poveste
Să am punguţa cu doi bani,

Aş pune banii la o bancă
Să se-nmulţească peste ani.

N-aş face caz de-aşa avere, 
Doar i-am găsit mergând pe drum!

I-aş cumpăra babei o fermă,
Pe moş l-aş pune la costum.

Şi  le-aş cânta cu anvergură,
Ştiind că am pe vino-ncoace.
Aş împăca moşul cu baba,
Şi aş trezi lumea la pace!



  

Câinele la stăpân 

Eu nu urlu  la lună,  nu mă împotrivesc
La  tot ce-ai dat,  Stăpâne,  destinului câinesc!

 
Eu îmi urmez menirea, omul de pe Pământ

Este stăpân asupră-mi tot prin al Tău cuvânt.

Deci cu înţelepciune îmi leg viaţa de el,
Căci, apărându-i casa, eu Ţie-ţi sunt fidel

Şi sufăr ca un câine şi fără să cârtesc
Că ştiu, când eu fac asta, că Ţie îţi slujesc.



  

Porcul exorcizat 

Îţi mulţumesc, Părinte, de hrana ce primesc!
Ea-i sensul pentru care trăiesc şi mă-nmulţesc.

Sunt cel mai bun când clefăi şi guiţez banal,
N-am niciodat' complexe de supraponderal.

Mănânc lături modeste şi totuşi aud voci:
“Se dau mărgăritare câteodat la porci”…

Trăiesc pe lânga casă, cu turma nu mai plec,
Să nu intre satana în turmă să mă-nec.



  

Mulţumiri!

Doamnei profesoare Maria Gabor, 
care a însoţit acest “zodiac” inedit prin versuri cu tâlc, de-o 

subtilitate pe măsura profunzimii.

Versurile au fost publicate în volumul “Cuvioasele animale”, 
Ed.Agaton, 2003.
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