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Ionuþ Caragea (n. 12.04.1975, Constanþa) este poet, prozator, eseist, critic, editor, promotor cultural. A publicat în jur de 30 de volume în limbile
românã, francezã ºi spaniolã, apãrute în þarã ºi în strãinãtate, în ediþii tipãrite sau electronice. Debuteazã în 2006 cu volumul de poezii Delirium Tremens,
urmat de M-am nãscut pe Google (2007), Donator universal (2007), Analfabetism literar (2008), Guru amnezic (2009), Poezii de dragoste (2010),
Suflet de zilier (2011), Umbra lucidã (2016) etc. Acestora li se adaugã cãrþi de aforisme, de spiritualitate, science-fiction etc. Între 2003-2011, a trãit în
Montreal, Canada, devenind cetãþean canadian în 2008. Aici, împreunã cu poetul Adrian Erbiceanu a fondat, în 2008, Asociaþia Scriitorilor de Limba
Românã din Québec ºi editura ASLRQ. Tot împreunã cu Adrian Erbiceanu ºi Dumitru Scorþanu realizeazã prima antologie a scriitorilor români din
provincia Québec. În 2012 se întoarce în þarã ºi se stabileºte la Oradea, publicând în acelaºi an cartea Patria la care mã întorc. Poezia fostului sportiv de
performanþã, mai exact, rugbist, izvorãºte dintr-un talent nativ autentic. El scrie cu inima dar ºi cu mintea. Efluviile sentimentale sunt bine supravegheate
ºi disciplinate de logicã, de o raþiune în stare de veghe continuã, de o conºtiinþã civicã în alertã. Versurile sale au în egalã mãsurã sensibilitate ºi forþã,
inteligenþã ºi curaj. Restul e viaþã trãitã la temperatura marilor caractere. (Victoria Milescu)

Ionut, Caragea
Umbra cu ochii albaºtri
aº fi vrut sã fii
mai bun cu mine, tatã
sã mã-nveþi ce înseamnã sufletul
sentimentele
aº fi vrut, dar nu te condamn
ai fost la rândul tãu
un suflet orfan
care ºi-a cãutat de unul singur
drumul în viaþã
acum eºti doar o umbrã
cu ochii albaºtri
care mi se aratã în vis
atât a mai rãmas din tine
un cer infinit închis
în doi ochi albaºtri
nici mâinile tale titanice
nici pieptul puternic
pe care adormeam ascultându-þi
bãtãile atât de liniºtitoare ale inimii
crezând cã nu vei muri niciodatã
nici vocea asprã ºi scurtã
de neînfricat lider
care acum mi se pare
prima notã din simfonia neterminatã
a transformãrii mele
cât mi-aº dori tatã
sã te vãd întorcându-te
la ora 17 de la serviciu
sã mai caut bomboane
prin buzunarele hainelor tale
sã-þi aduc o canã cu apã la pat
sã mã iei din nou la grãdinã
sã muncim pãmântul ºi sã ne bucurãm
de roadele sale
cât mi-aº dori sã strigi iarãºi
pe terenul de rugbi
încurajându-mã sã marc un eseu
cât mi-aº dori sã-mi citeºti poemele
sã-mi cunoºti femeia pe care o iubesc
ºi sã-mi þii în braþe fetiþa
cu ochi albaºtri
nimic nu a fost în zadar
privind ochii copilului meu
mã gândesc la toate sentimentele
ºi la sufletul pe care n-ai reuºit
sã le transpui în cele mai
blânde cuvinte
dar poate cã tocmai acesta
este paradoxul poeziei mele
eu sunt continuarea a tot ce
nu ai reuºit tu sã faci
aºa cum copilul meu este
continuarea a tot ce
nu voi reuºi eu sã fac
ochii noºtri albaºtri
ne vor aduce mereu aminte
unde am fost, unde suntem
unde am rãmas
ºi unde vom ajunge
sã ne întâlnim cerurile
o nouã viaþã cu umbra
s-au spus multe poveºti
pe acest pãmânt

despre poet ºi umbra sa
dar pânã acum
nimeni nu ºi-a imaginat
cã ei vor trãi o nouã viaþã
într-o carte de poezii

Poezie cu cifru

Autobiografie

nemurirea este o poezie cu cifru
codul îl ºtie doar
sufletul meu

dupã ce veþi termina de citit
ºi veþi închide coperþile acestei cãrþi
sã nu fiþi triºti, sã nu plângeþi
poetul ºi umbra sa vor fi
mereu fericiþi

eu tot încerc sã-l aflu
pe ghicite prin poemele mele
îmi storc mintea de idei ºi de sensuri
dar codul îl ºtie doar
sufletul meu

sunt osul de peºte
înfipt în gâtlejul
infernului
ºi fluturele captiv
în plasa de pãianjen
a cerului nopþii

vã rog doar sã vã gândiþi mai mult
la umbrele voastre
sã le trataþi cu respect
ºi sã le iubiþi aºa cum vã iubiþi
pe voi înºivã

apare ºi specialistul
îºi stoarce ºi el mintea
de idei ºi de sensuri
dar codul îl ºtie doar
sufletul meu

atât am avut
de zis

nu-i nimic
voi aºtepta ca sufletul meu
sã-ºi lase jos sacul de carne
pe care-l duce-n spinare ºi sã viseze
un pic cum se moare
poate îl voi trage de limbã
sau poate, cine ºtie
nu se va întoarce din vis

Poemul meu de azi
ºi aceastã zi va trece
o zi ca oricare alta în care
poate cel mai frumos lucru
a fost un poem despre viaþã
pe care l-am scris în ciuda
tuturor previziunilor sumbre
despre timp ºi distrugere
un poem ca un cântec suav
lângã zidurile cetãþii adormite
transmis din generaþie în generaþie
de copacii bãtrâni
prin foºnetul frunzelor
un poem ca un râu
obosit de atâta goanã prin defileuri carstice
odihnindu-se sub pletoasele sãlcii
care-i spun, printre lacrimi
povestea lor tristã de sfânta sãrbãtoare
când le-au fost rupte crengile
un poem ca un soare
care se ascunde dupã turla bisericii
când pot privi oraºul în toatã
splendoarea sa
un poem ca un Dumnezeu
care scoate stelele din jobenul nopþii
cu mâna lui nevãzutã
ºi le aruncã în calea dorinþelor mele
iar eu nu mai trebuie sã sufãr
de blând-ucigãtoarea plictisealã
un poem pe care-l va citi
ultimul om de pe Pãmânt
la revãrsatul zorilor
ºi va spune
îþi mulþumesc þie
poet al unei generaþii de orbi
cã n-ai renunþat
sã visezi la nemurire
îþi mulþumesc cã ai fost
atât de legat de viaþã
prin cuvânt
ºi în tãcerea ta
când alþii profanau
templele sacre ale sufletului
ai scris poeme de iubire
îþi mulþumesc cã nu m-ai lãsat
sã mã prãbuºesc în mine
ºi mi-ai dat puterea sã înfrunt
cu pieptul dezgolit
ºi pletele în vânt
apocalipsa

va rãmâne într-o adunare ad-hoc
încât moartea sã aibã
pe cine sã poarte ca breloc
la cheile cu care se deschid
toate porþile

Luminile noastre
erau aprinse
moartea nu are încredere
deplinã în umbre
altfel le-ar fi dat coasa
cu împrumutul
dar umbrele
n-au greºit cu nimic
au încercat sã intre în noi
ºi n-au reuºit
luminile noastre erau aprinse
ºi umbrele au rãmas
la picioare
întinse

Nu mã opresc
ar trebui sã mã opresc
sã-i dau tãcerii
ce e al tãcerii
cãci înþelepciunea nu e
ºarpele care se înghite pe sine
pânã se sufocã
cu propriile cuvinte
ºtiu asta, dar nu mã opresc
pânã când Dumnezeu
nu-mi cere el însuºi
sã mã opresc
vreau sã-i parã un pic rãu
din pricina încãpãþânãrii mele
cu toate cã s-ar putea
sã-i parã bine
ºi nu ºtiu eu de ce
oare cuvintele
se vor preface în pãsãri
ºi vor cânta la fereastra
inimii sale?
sau ele sunt doliul fericirii
pe care mi-l îngãduie sã-l port
pânã când voi muri
ºi odatã cu mine
vor muri ºi toþi oamenii?

sunt insomniacul
trist ca o lumânare stinsã
spãlându-ºi ochii însângeraþi
cu roua dimineþii
când sufletul devine
un câmp nesfârºit
de maci
sunt cartea în care
mi-am îngropat copilãria
ºi praful care se depune
pe coperþi
sunt focul inimii
ºi focul distrugerii
sunt cenuºa ºi vântul
care împrãºtie cenuºa
sunt apa vie a facerii
ºi lacrima morþii
sunt cuvântul cel dintâi
ºi cuvântul mut
sfredelind inima
ºi creierul
sunt zborul
ºi umbra
sunt teza
ºi antiteza
sunt
paradoxul

Cuvinte nepotrivite
din timp nu lipseºte nicio secundã
toate bãtãile inimii îmi sunt numãrate
clepsidra se învârte la infinit
amestecând amintirile
sunt o reciclare a trecutului meu
ºi o etichetã de expirare
a prezentului
mi se întâmplã
sã mã trezesc în pârgul viselor
cu un gust amar de viaþã în gurã
ºi niºte cuvinte
încearcã sã fie gânduri
întorcându-se în lacul de cleºtar
al întunericului
tu nu ºtiai cã nemurirea mea
era ridatã de cuvinte
nepotrivite?

Continente
sunt douã continente
între care sufletul meu cãlãtoreºte
atras de nevoia cunoaºterii
continentul alb al hârtiei
ºi continentul negru al umbrei
iar femeia, da, femeia
e continentul
în care mi-am îngropat
iubirea
ca pe un sâmbure
din care va rãsãri
nemurirea

