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PITAGORA

Argument sau singurătatea
piciorului de lemn cu frunzele albastre
Senza7ia de îndepărtare și singurătate era tot mai
p u t e r n i c ă ș i s u n t m e r e u a c e l e aș i c h e m ă ri
prelungi sfâșietoare glasuri de sirenă realită7i atât
de înșelătoare și nu-7i vine să crezi te ciupești de
obraz dureros și tot nu te trezești și acea durere
ciudată a membrului fantomă piciorul pierdut
într-o vară obeză călcat de un tractor și el piciorul
cum spuneam acum îmi ascultă gândurile pe furiș
stă la marginea visurilor din nop7ile treze plânge
sau își n u m ă r ă p a ș i i p e d r u m u l pe care l-a
străbătut cândva dintre un vis și un altul din
copilărie în moarte dintr-o dragoste trecută în alta
viitoare apoi ascunde semnele printre ierburile
u s c a t e d e departe se aude de fiecare dată
murmurul degetelor lui parcă răpăiau a ploaie pe
acoperișuri doar acel vrăjitor care descântă pe
furiș orașul îi mai îmblânzește durerea îi crește
aripi în călcâi apoi trupului meu îi coase la subsuori
fluturi de hârtie uite cum se simte revolta piciorului
până în vârful unghiilor pătate cu scrum întuneric
și nemurire dar nu mai zic nimic mo7ăi cu singurătatea
lui în bra7e și el se sălbăticește la nesfârșit sau îi recit
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versuri din noua mea carte până la ultimul fum de
7igară ca o păpușă mecanică stricată și se face
noapte pe șest nu ar trebui să-mi pară rău că sunt
blocat în casă pe stradă mereu au trecut aceleași
femei iar în cimitire erau aceleași persoane
înmormântate doar popii sunt mereu al7ii
în care mi-am pierdut piciorul drept la zaruri l-am
pariat pentru o nenorocită de zi în care să-mi fii
mireasă m-au dus în spatele casei printre tufișuri de
zmeur și au trecut cu roata tractorului peste mine
până când piciorul s-a desprins m-am trezit a doua
zi în spital îndopat cu tramadol pentoxi retard
ketoprofen ceva codeină și stanozozol ochii îmi
străluceau ca la feline și ziua ajuns acasă peste o lună
până și mâinile au refuzat să mă mai doară stăteam
toată ziua pe prispă și ciopleam în lemn de salcâm
piciorul meu nou din când în când mai reușesc să-mi
trec palmele peste privirea ta dar nu am mai sim7it
nimic ah, mâinile mele nesim7itoare cum se lasă
seara încep să se destrame și tot ce au cioplit se
transformă în scrum nimic nu compensează
pierderea subită a identităţii nu mai recunosc decât
acele spa7ii rele ale memoriei pline de venin și
blesteme ciocane de sânge îmi bat în tâmplă îmi vine
să urlu dar nu mai am glas
mă afund și mă sufoc în triste7ea ochilor tăi ca întro ninsoare apoi într-un avânt muncitoresc î7i beau
lumina pe furiș doar urletul îmi mai răzbate din
înserare în luminiș, cine sunt eu?
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Banshee*, piciorul de lemn și fereastra

m-am obișnuit ca după o noapte plină de dureri, de
pierderi iremediabile de amintiri și de ascultat în
buclă Whiskey Lullaby până când uitam de mine și
să nu am timp să mă feresc, ca să urmeze perioade
scurte de luciditate senină ca după moarte sau
revenirea pentru o clipă a bărbatului care am fost
apoi cădeam în mine brusc ca în transă sau cum urca
din mine un iz puternic de putred sau halucinam cu
zeci de fantasme învârtindu-se ame7itor în fa7a
ochilor mei și cum priveam înspăimântat goana lor
nebună apoi urma prăbușirea mea, haotică și
continuă și aerul de sub mine nu opunea nicio
rezisten7ă și nu aveam de ce să mă prind nu-i așa că
î7i vine să-mi plângi de milă să-7i lovești capul de
întuneric sau să-mi iei piciorul de lemn și să-l arunci
în fereastră și să se facă frig și bine apoi să te rătăcești
în cea7a din privirea mea umbrită de atâta așteptare
și drumul avea maluri abrupte ca un râu ploile
timpului săpaseră în el șan7uri adânci și de câte ori
î7i dădeau lacrimile sau ningea drumul se facea
fluviu și vâltoarea lui te arunca la picioarele mele de
furie î7i înfigeai din7ii în umărul meu și carnea ofta
prelung și de fiecare dată curgea sânge și uite cum
s-a făcut moarte fără tine dragostea mea timpul nu
mi-a mai ajuns și cât de nevolnic mi-a devenit trupul
și cât de absurd îmi e gândul scoboram adânc în
mine aici aveam ascunsă o amintire cu tine când
î7i sorbeam din privire frica umedă și cum îmi
puneam un pahar cu vin fetească neagră din care
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sorbeam încet și cu teamă să nu mă revolt și să sfâșii
cerul și el să te strivească într-o clipă și să te facă tot
una cu mâlul cu scorbura adâncă de câte ori trec spre
baie mă văd în oglindă și de fiecare dată mă
îngrozesc nu mă mai vedeam, trupul deja era
dezgolit de carne, de mine și de vise cu plânsul în
ochi moartea îmi bate acum în ușă bule de spaime
ies la suprafa7ă într-o învălmășeală roșie inundă
locul și o mie de îngeri jupui7i de piele de har și de
aripi sunt azvârli7i în câmpie apoi mă scufund în
somnul alb și fără vise în care tu femeia de sânge eu
bărbatul de foc tu jumătatea mea eu doar umbra ta
părăsită peste care treceau călcâiele tale ca niște
șenile de tancuri sau peste care alunecau razele
soarelui de diminea7ă și ne vindecau rănile sau hai
să ne aducem aminte cum ne 7ineam în bra7e și ne
legănam ca niște copii supăra7i dar ne era bine
până când ne-am despăr7it crezând că nu e nimeni
de vină iar lumina de apus ne întuneca min7ile și
sufletul eu nu mai sunt umbra ta tu nu mai ești
femeia din sângele meu și dintr-odată am devenit
doi străini acri și singuri
mă adun nerăbdător dintre pere7i îmi vine să fug
drumul nu-mi mai e prieten de mult ca o nălucă
albăstrie trupul meu din care mă desprind cu
bucurie și fără teamă și te caut în cer printre îngerii
verzi cu ochii albaștri și cu fes de lână
* Banshee spirit feminin (zână) din mitologia irlandeză care anun*ă
moartea unui membru al familiei
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Fusul divin sau raclaj nereușit

tot timpul mi-a fost frică să nu mă prăbușesc din vis
și să mă zdrobesc de dușumea la picioarele patului
probabil că ăsta e și motivul pentru care de ani buni
nu mai dorm mă usuc de oboseală și umblu prin
casă abulic de parcă plutesc mi s-au săpat șan7uri
adânci de oboseală pe frunte în ele am pus 7ărână și
am plantat pomi fructiferi de obicei stau toată
noaptea cu ochii lipi7i de tavan mâinile împăturesc
cu migală întunericul să nu facă pliuri sau săream
repede pe umbra mea să nu o locuiască cineva
alteori săpam cu unghiile în lemnul piciorului
scorburi adânci sau tunele lungi care îmi străbăteau
amintirea piciorului fantomă care a fost falnic și din
carne și sânge curios este faptul că oricât aș fi săpat
în picior diminea7a nu se mai cunoaștea nimic odată
chiar a înmugurit lemnul și a înflorit floarea o mai
am și acum e ascunsă sub pleoapa ochiului stâng
altădată am vrut să-l retez exact de la șold dar din7ii
fierăstrăului au alunecat ca pe fier și s-au tocit a
doua zi fierăstrăul l-am pus în vitrina din odaia de
oaspe7i unde am strâns tot felul de lucruri ciudate
care mi-au bântuit via7a aici e și fusul pe care mama
l-a folosit când a vrut să mă dea afară dar i-a apărut
Maica Domnului cu mine în bra7e și maică-mea s-a
speriat cumplit și-a făcut cruce apoi a nins
când m-am născut pe fus a apărut chipul meu
gravat cu foc și fir de lumină mama a pus fusul la
icoană unde stă și acum
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Incantatoriu și nimic despre picior
dintr-odată aşternuturile mele au fost cuprinse de
o adevărată frenezie îmi dădeau senza7ia că s-au
prins ca într-o horă apoi și patul a început să
tremure m-am ascuns în cel mai întunecos col7
și-mi clăn7ăneau fără rost măselele uneori vii și îmi
reproșezi că nu mai po7i să-7i reazemi via7a și
fruntea de sufletul meu și că nu mai ai încredere în
mine că nu mai sunt cel care a fost că nu are rost
să-7i trăiești via7a cu mine în gând să mănânci să
dormi sau să privești cerul cu mine în minte și că î7i
e din ce în ce mai greu să-mi vorbești că î7i sunt
dorin7ele toate sugrumate de plâns și neputin7ă ca
un vârtej ame7itor se învârt în jurul tău amintirile
cu noi zborurile noastre înalte și mereu primăvara
cu luna ei mai sau cum zbârnăiau de ciudă lucrurile
sau căr7ile scrise de mine parcă prea multă
incertitudine și prea sub7ire e linia care desparte
durerea de fericire și nici nu mai știi de ce am ochii
umezi m-am închis ermetic în uimirea și taina mea
te privesc cu stupefacţie ca un copil venit prima
dată în lume grădina mea e populată de arbori
bizari și bule colorate de aer umplu cerul și lumea
uite există fără lumina mea doar întunericul mai
are pre7 se vinde cu gramul la col7uri de stradă pe
șest ne închidem singuri în propriile noastre sublime
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închisori utilate cu wireless de mare viteză înconjura7i de inutile ziduri sub cerul vechi apoi buzele
mele î7i biciuiesc carnea îndesat î7i e pielea toată
numai rană peticită cu săruturi mortale ca un fior
sângele tău îngroșat de vreme se sub7iază ca un fior
Doamne ca un fior și cât de înalte î7i sunt flăcările
și cât de fierbinte a devenit jocul iar eu cu o mie de
guri cu o mie și una de buze te cotropesc secundă
cu secundă și tu mereu mereu împietrită de groază
cu timpul amintirile cu noi dispar de la sine devenim indiferen7i și inutili ca apoi să ne îngrășăm și să
facem gușă

ochii tăi plânși îneca7i în lacrimi care nu-s orbi ochii
mei secătui7i de lumină care nici ei nu-s orbi apoi
drumul dintre noi suspendat dar care există și
trupurile noastre fără aripi cum dorm somn în
somn fără vise până murim eu îmi consumam
timpul într-o continuă plutire deasupra lucrurilor
din cameră ziare reviste ciorapi arunca7i alandala
și un avion de hârtie lovit și umilit de zidul din
mine
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Moartea înșelată și piciorul de lemn
care îmi tot tresaltă
în fiecare diminea7ă sunt pus să aleg între tine și o
altă femeie și nu știu de ce dar de fiecare dată te
prefer pe tine cum nici nu am să în7eleg de ce tot
insist să te aleg și asta mă tulbură peste măsură și nu
aș vrea să privești cu în7elegere greșită faptele mele
apoi îmi aduc aminte visul care îmi înspăimântă
somnul mereu același mereu la aceeaşi oră în visul
meu se făcea că dorm și că visez și visul meu era un
animal rău care mă trăgea cu putere în el vreau să
mă trezesc și nu pot visul din somnul din visul meu
devenea tot mai puternic mai înfricoşător dădeam
din mâini haotic mă zvârcoleam înjuram cumplit
birjărește dar cu cât încercam să mă zbat mai mult
cu atât greutatea visului din somnul din visul meu
devenea și mai grea până când nici măcar gândul
nu pot să-l mai mișc și atunci din toată fiin7a mea
izbucnea un urlet cumplit de fiară rănită și mă
trezeam tremurând ca o vargă când deschideam
ochii nu mai cunoșteam nimic din ceea ce era în jur
de fapt camera era golită de lucruri și doar patul de
sub mine era al meu apoi ușor ușor apărea mai întâi
scaunul de plastic apoi celălalt după care căr7ile
masa televizorul laptopul și tot ce a fost înainte în
plus ca un premiu apăreai și tu dădeam să te
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îmbră7ișez și mă trezeam iarăși între timp tu
îţi treceai mâna prin păr într-un gest solemn și
prindeam rădăcini în saltea îmi creșteau și ramuri și
frunze deja nu mă mai vedeam apoi urletul tău de
groază și ne trezeam de data asta amândoi eu singur
la mine tu singură la fel te sunam pe messenger ca
să te văd îmi aduc aminte că mi-ai spus că î7i este
teamă de durere și te iertam că am rămas singur și
tu mă priveai cum mă destrămam și deveneam
o umbră uneori izbucneam în râs atunci mă
rostogoleam în mine ca într-o fântână de unde mă
scoteau zânele dimine7ii de urechi abia într-un
târziu am aflat că de aici luau ele apă vie să-și spele
cu ea ochii și sânii dar deja eram mort
poate ar fi trebuit să-7i spun că m-am întors și am
învins moartea și că o pun să danseze ori de câte
ori mi se face dor de via7ă și de fiecare dată îmi scot
piciorul de lemn fiindcă tot tresaltă îl mângâi pe
lung să-l liniștesc apoi bem amândoi sticla cu vin
pitită de tine în glastra de sticlă albastră cumpărată
la Târgul de Moși apoi încercăm fiecare să sărim cât
putem de nalt doar doar vom atinge cu mâinile
cerul
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Nop1i de iarnă și un saxofon romantic
nop7ile în care câmpia mea înghi7ea cerul și era lună
plină nasturii cămăşii mi se umflau și plesneau ca
niște mici bombe și unde insectele de noapte cu
aripi de lemn ca niște avioane se roteau cu zgomot
în vestibulul strâmt apoi se prăbușeau pe scară și
ferestrele se deschideau brusc și larg spre drumurile
cerești către steaua Vela o cruce și un ochi semnul
dumnezeiesc și zeii zburători ascultam cu to7ii jazz
cântat la saxofon deși în mine atârna greu amintirea
despre o supernovă uitată în dormitor întotdeauna
dar întotdeauna mi s-a întâmplat la fel oricât am
încercat să mă păcălesc și să par altfel și important
știu că via7a mi-a fost mai mult searbădă și rea e
drept sunt un om bolnav și o durere cumplită mi-a
fost de un timp o a doua via7ă și unde î7i băteam la
fereastră deschide-mi deschide-mi urla în mine
amintirea căldurii coapsei tale adânci luna și cerul
unde î7i sunt aripile mă întrebai și eu plecam rușinat
și sub pașii mei se căscau fântâni inutile și hăul cel
mare și răul suprem și se auzea plânsetul viilor cu
strugurii uciși de prea tineri poate și pre7ul plătit
libertă7ii prea mare a fost cum și mersul târșit
printre iluzii iar în urma piciorului meu drept cresc
acum păduri de salcâmi îmi crește și pe ochi o pâclă
întunecată și mă înfioară aerul rece din fereastră și
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nu știu de ce îmi aduc aminte cum muream în
fiecare clipă trăită la tine în bra7e și nu mi se părea
corect că am fost smuls din mine și azvârlit cu
putere în rău din rău în mai rău până s-a făcut
târziu la mine în moarte și doar blestemul meu
bolborosit se mai auzea din poartă câteodată încerc
să mă reconstruiesc din coastă în coastă și niciodată
nu am în7eles de ce în loc să-mi miroasă a iarbă îmi
miroase a sânge și a coasă apoi când mai aveam
doar câteva mici detalii și terminam construc7ia
izbucneau în lume pandemii sau războaie și nu mi-a
fost ușor niciodată mai ales că soarta mă împiedica
așa cum se împiedicau cai să nu pot fugi de acasă
azi a înflorit cerul deasupra azilului de bătrâni în
care am sfârșit într-o zi după ce preotul mi-a adus
acasă două cruci de lemn cu numele noastre scrise
pe ele aici mi se pun întrebări despre agnosticism
despre existen7a îngerilor din sufletul meu despre
zborurile mele dar mai ales despre piciorul pierdut
și nu știu ce să răspund
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Teama de zbor sau joaca
de-a avionul prin curte la Obor
când eram copil am petrecut la soră-mea în
București la Obor aproape o lună aveam deja zece
ani și îmi plăcea noaptea să merg 7inându-mi
echilibrul pe șina de tramvai până am descoperit o
curte aproape ca un parc mă urcam într-un ar7ar
până în vârf și de acolo îmi dădeam drumul
încercând să zbor odată am zburat aproape o
secundă și m-am ales cu o fractură la piciorul drept
mereu am avut probleme cu el până să-l pierd acum
dacă tot am o identitate variabilă mi-am zis că ar fi
cazul să nu-mi mai fie rușine sau frică că mă voi face
de râs și nici nu ar trebui să-mi pese că îmi urcă
noroiul sau praful pe picioare până la genunchi e
drept că atunci când plouă și sunt pe drum piciorul
de lemn își dublează greutatea și abia dacă mai mișc
deși mereu mi s-a spus că sunt prea ușor că îmi curg
toate de pe mine ca și cum m-aș destrăma la prima
atingere îmi cad mâinile îmi cade capul și hainele
în dezordine nu e nimic îmi spune îngerul meu de
serviciu cu cât ești mai ușor cu atât te poartă vântul
pe umeri atunci când ești flămând cel mai ușor
lucru din lume este să levitezi am plutit de mai
multe ori în aer chiar cu sicriul în cârcă era din
scândură de salcâm să nu putrezească asta e sigur
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totuși cumva î7i este frică nici tu nu știi de ce dar
frica este puternică poate î7i este teamă de invidia
celor din jur de bolovanii care î7i vor întrerupe
ridicarea la cer și renun7i mie îmi pare că cedezi
mult prea ușor încerc să te trag de aripi și nu
reuşeam se pare că nici tu nu vrei deși știm amândoi
că ești campionul foamei cum niciodată în lume nu
a mai fost la ce îmi folosește îmi spui... cum la ce ești
un titan al flămânziei apuc să-7i spun și dintr-odată
piciorul îmi înflorește sublim și prind și eu aripi și
sigur am să zbor
tot efortul meu să zbor nu a dus la nimic și am ajuns
la concluzia că în via7ă cu cât ești mai înfometat cu
atât trebuie să fii mai folositor comunită7ii fă bine și
cumpără-7i bilet de autobuz și pleacă la serviciu în
lumea de apoi
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Păsări de noapte cu un singur tril
mi se întâmplă prea des să uit cine sunt mă simt
străin în trupul unui alt străin care la rândul lui se
simte străin dar nu mai avem timp de discu7ii un
nou big bang expansiunea universului din univers
tocmai stă să se întâmple se simte o vânzoleală de
găuri negre în sângele meu și mai curg prin el atâtea
teribile întrebări mi se răsucesc cu viteză în cap ca
un vertij sau doar e vântul cosmic care mătură cu
putere novele din calea lui apoi tot mai multe abisuri
plutesc în sângele meu și nu știu de ce doar lumina
lumânărilor mă liniștește poate și mirosul de ceară
arsă poate și cel de tămâie într-un târziu mă recunosc
învins ca un laș și mă predau doar ce te-ai trezit din
somn și abia î7i mai po7i controla tremurul mâinilor
în încercarea de a-7i liniști respira7ia am impresia că
ai visat urât te și întreb îmi răspunzi că mă visezi
cum te sfârșești în bra7ele mele într-un ultim sărut
apoi nu ne mai spunem nimic te așezi în fa7a oglinzii
și încerci să-7i scuturi întunericul din păr apoi îmi
clătești cea7a de pe ochi și mă aju7i să-mi prind
piciorul care cu fiecare noapte trecută devine tot mai
turbat tot mai înalt și urlă ciudat se agită nervos
tușește înfundat deși este mar7i ziua în care primește
ciorapi noi de lână și pantoful guban dar și cum
înfloream de cum se întuneca pe strada murdară
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din închipuirea mea sau cum izbucneam în plâns ori
de câte ori îmi aduceam aminte de neputin7a mea
sau că am îmbătrânit inutil dar deja nu mai este
problema mea mi-am pus un pahar cu apă și când să
beau paharul a explodat și apa a rămas suspendată
în aer și a șuierat ameninţător ni s-a făcut la amândoi
frică m-am sim7it îndepărtat de lucruri și m-am
neliniștit

te rătăcești mereu printre straturile amintirilor mele
ca într-o pia7ă necunoscută și plină cu oameni cu
umbre adânci și păsări de noapte cu un singur tril
cântat obsesiv la tarabele unde se vând aripi și
picioare din lemn frumos lustruite și date cu ceară
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Rătăcire sau devenirea noastră
în corpuri străine
poate cum izbucnești în râs ca și atunci când cerul e
gâdilat de nori sau de urși sau așa cum steaua
polară 7i se lipea de sâni și cum înnebuneam ori de
câte ori rupeam de pe tine rochia de scrum rochia ta
cea mai bună rochia de bal și vântul turbat care
desprinde carnea de pe tine și te dezbrăca sau mai
bine cum așteptam până când închideai ochii și mă
furișam pe sub pleoapele tale deja străvezii apoi
visam amândoi ivoriu sau verde oliv în visul din
somnul tău după care aprindeam focul în noi ca să
alungăm bruma târzie din livezi și ca să ne topim
singurătă7ile amândoi am curs împreună într-un
singur șuvoi mai multe vie7i acum scormonim în
rucsac după zilele cu ploi până când brusc parcă
te-ai smuls din somn și mi-ai făcut semn să mă
liniștesc mă apuci de mână și îmi zici, hai și te urmez
nici măcar nu mai știm unde ne aflăm stăm amândoi
întinși pe spate și privim fix la vie7ile scurse din noi
fără regret poate ne gândim că ar fi fost mai bine să
nu ne fi întâlnit și poate vie7ile noastre nu ar mai fi
avut consisten7ele lor anterioare poate fără acele
întâmplări ne-ar fi fost mai bine și totul să fi curs
plictisitor de liniar și fără durere
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ne vom strecura printre pașii străini care ne-au
străbătut și tulburat trupul poate cu aceeași frică de
a nu ne rătăci în întuneric la fel de puternică cum e
și teama de a nu ne mai trezi în zori din moartea
noastră confiden7ială de proscriși
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Zborul promis și o aripă întoarsă
cred că eram mai degrabă speriat să fiu ajutat și nici
nu puteam să fiu de acord de fapt eu ar fi trebuit să
fiu cel care să te protejeze dar m-am dovedit a fi slab
și asta nu am putut să mi-o iert am preferat să te
îndepărtez și tot timpul ăsta pierdut nu ne va fi
înapoiat niciodată sunt sigur că m-ai urât cu toată
ura de care erai în stare și eu m-am urât cel pu7in la
fel de mult ca și tine și niciodată nu am încetat să te
iubesc să î7i sărut amintirea pașilor tăi în singurătate
nici măcar nu mai pot să-7i spun cât de rău îmi pare
și nici să mai plâng am murit cu fiecare clipă departe
de tine am uitat să mai lupt apoi singurătatea mea cu
o mie de răni nu-i așa că nu mai știm să ieșim din
labirint și mereu a plouat prin acoperișul vie7ii și nea fulgerat năpastă după năpastă până am cedat și nu
am reușit niciodată să-mi dezbrac pielea bătrână și
rea mă retrăgeam rușinat în mine și îmi trăgeam
febril pielea de pe mâini pe picioare în speran7a că
voi renaște pu7in înainte de asfin7it
cel mai mult îmi e frică să nu știu ce să spun înainte
să mor că nu-mi voi găsi cuvintele și gesturile și mă
voi face de râs așa că mi-am tăiat deja aripile și
le-am prins de piciorul de lemn și îi voi da drumul
să zboare fix cu cinci minute înainte să nu mai fiu
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Universul 25 sau cum îmi mângâiam
piciorul de lemn
tocmai mi-am adus aminte de experimentul unui
om de știin7ă american antropologul John Calhoun
numit inspirat Universe 25 în încercarea de a da o
predic7ie privind viitorul umanită7ii plecând de la
șoareci oameni și șoareci sper că nu te-am plictisit
vreau să-7i mai spun doar despre apari7ia unei
categorii de șoareci numită de Calhoun „frumoșii”
și acestora le-a dispărut capacitatea reproductivă
generaţiile au fost tot mai reduse ca număr până ce
colonia a murit nicio femelă nu s-a mai putut
reproduce niciun mascul nu a mai generat urmaşi
apoi mi-am adus aminte cum Dumnezeu ne-a izgonit
din raiul de care am fost bucuroși că se întâmplă și
de care ne tot minunam și cum am bâjbâit fiecare în
singurătatea noastră buimaci și cum tot rătăceam
drumul care oricum nu ducea nicăieri și noi mereu
am avut nevoie de dragoste ca de aer plonjam
sinucigaș în amintiri cu speran7a că ne vom vindeca
sau ne amăgeam că uite cât de ferici7i am fi fost și
dădeam vina unul pe altul mai știu că te rugam să
nu mă părăsești și uită-mă azi bolnav de singur
când ne-a izgonit din Rai Dumnezeu nu ne-a smuls
aripile doar le-a lipit și ele ne împiedicau la mers
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poate și de-asta nu am alergat unul către celălalt
mie mi-au mai rămas doar căr7ile și ele mă apasă
pe piept și gâfâi și mor

lumea noastră iubito a devenit tot mai haotică tot
mai rea nu am mai fost în stare să iertăm să fim
blânzi să ne facem daruri stăteam toată ziua la
soare și îmi mângâiam piciorul de lemn primit de
pomană la o mănăstire de maici apoi luam un
pumn de sare și mă înconjuram cu pază

46

Nonsens, deșertăciune și momentul
meu de tresărire
poate doar coliziunea dintre promisiune și realitate
dar și spaima ca iluzia că exiști să nu se destrame
deși în fiecare diminea7ă arunc pe foc piciorul abia
cioplit în somn apoi mă plâng ca un copil că îmi e
greu aproape imposibil să-mi străbat drumul promis
se pare că am o plăcere vicioasă să mă autoflagelez
ca și cum Isus ar renaște în fiecare diminea7ă în
oasele mele vorbele tale sunt ca niște fluturi obosi7i
înainte de a ajunge la mine își dorm clipa lor de
existen7ă fiecare pe câte o frunză și nu e frunza lui
Cărtărescu și nici măcar nu e divină acum e
momentul în care tresar violent î7i cuprind picioarele
apoi le sărut degetele unul câte unul și picioarele 7i
se fac aripi și fâlfâie în cer câtă nebunie și mierea care
7i se prelinge pe trupul de foc și buzele deja arse mi
se lipesc de umărul tău de vină
diminea7a nu mai avem sens trupurile noastre deja
îmbătrânite două umbre rătăcite în cer doar ne
risipim ca un fum în echer

49

Corabia nebunilor poemul de încheiere
azi am să-mi cioplesc alt picior cel vechi s-a trezit la
via7ă a înmugurit te-ai mirat până și tu și asta m-a
nedumerit mai ales că erai supărată că nu-7i mai
răspund la chemări amândoi tânjim după iubire
știu deja și asta apoi uită-te la lună cum ne privește
cu un ochi și ăla în lacrimi și mi-am adus aminte de
maică-mea care cu câteva zile înainte să moară
alunga cu bastonul diavolii care nu o lăsau să
alăpteze copiii nenăscu7i scormoniţi adânc cu fusul
cum s-a spovedit și împărtășit cum s-a liniștit și a
murit în pace dar care nu a avut puterea să mă
părăsească mă întâlnesc des cu ea prin casă ca din
întâmplare mă privește blând chiar și când o simt
toată ca o dojană sau cum înflorește și se bucură de
fiecare izbândă de-a mea sau când reușesc o poezie
frumoasă 7opăie încântată ca o fetișcană îmi este
frică să-7i spun că mă trezesc dându-i bună ziua așa
din senin deși nu o văd sau cum îi simt mângâierea
pe frunte în fiecare noapte atunci când suferin7a îmi
devine teribilă și de nesuportat și apoi să mă simt
ușurat dar ce po7i să-mi spui despre mirosul de
pâine caldă aburul acela divin cum răzbate din
pere7i până în oasele mele nu-i așa iubito că am
înnebunit strâns în ghearele singurătă7ii ca într-un
forceps și mai cred că vine și îmi șoptește poeme pe
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care de fiecare dată le uit oricât de mult și de multe
ori pe nedrept am fost lovit de-a lungul anilor aș
vrea să știi că iubesc moartea și că până la urmă nu
este vina nimănui pentru eșecurile noastre

în noaptea asta a venit Dumnezeu și mi-a zis că a
venit timpul să scriu cartea aceea cartea pentru care
m-am născut și să nu mă grăbesc s-o scriu în tihnă
și să mai știu că am fost iertat și că mama mă
păzește de rău de acolo de la ea și dintr-odată mi-a
apărut deasupra capului cercul ceresc aura aceea
de foc și lumină și am redevenit copilul minune așa
cum m-am născut
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no
man’s land
și / sau

caietele roz
ale eremitului
de bună-credin1ă
și trist

Dintr-o umbră în alta
va trebui să ne împlinim unul altuia sufletele
până vor deveni pereche
apoi le vom rostogoli până se vor rotunji
după care vom trece febril
în starea de îngeri
așa cum o larvă se transformă în fluture
ca într-un joc cu icoane și demoni
unde palmele noastre
vor construi povești și castele
sau vor îmblânzi cutele cearceafului
urmele trupului tău umede
șoaptele fierbin7i ale șarpelui
și acel du-te vino dintre coapsele tale

nici nu știu cât de conștien7i am fost
în trecerea prin această lume
și nici nu știu câte existen7e
și mai ales câte oglinzi
am străbătut în devenirea noastră
în durere
se pare că prea multe pustiuri au crescut în noi
până când ne-am regăsit
prea multe drumuri prea multe veșnicii
dar sunt sigur
că abia acum trebuia să ne întâlnim
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nici un minut mai devreme
nici un minut mai târziu
altfel cum am fi știut să ne bucurăm
de rezerva de tinere7e din trupurile noastre
sau cum am fi în7eles cât de sus putem zbura
ne-am fi mul7umit să trecem comod
dintr-o rela7ie în alta
dintr-o umbră în altă umbră
până ne-am fi plictisit și am fi murit
sufoca7i de spaima timpului risipit
și cum am fi știut să ne bucurăm
de fiecare clipă
ca și cum ar fi ultima,
cu sângele tropăind nerăbdător
în carne
ca un armăsar pur sânge
nu e așa că ne reîntregim
în fiecare secundă
EU Sburătorul de mine
TU Femeia din tine, fiară sublimă?

cântarea cântărilor în timpul ce vine
apoi nemărginitul din noi,
ce zici va fi bine?
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Puiul de urs cu bască
și jiletcă mofluz și pu1in confuz
cea7a e un animal cenușiu
și abil
îmi mușcă din fugă
pulpele de aer
sau mă lovește în piept
cu pietre și vaier
tâmpla se strivește moale
de caldarâm și mor
apoi mă cuprinde frica
de subsuori
și mă poartă târâș
din moarte în altă moarte
fără niciun rost
din degete îmi atârnă
picături bolnave
de sânge
prin ochii mei căprui
cu bască și jiletcă
trece ursuz un pui
de urs
necăjit tare
mofluz și cam confuz
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și nu știu de ce dintr-odată
bra7ele mi se prefac
în păsări călătoare
cu penele asudate
și cu freza dată pe spate
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Candelă întoarsă fără niciun rost
uite cum strălucește
lumina ochilor tăi
până și în cer
sau poate sunt doar
câțiva îngeri beți
ieșiți la o țigară

în nop7ile de luni
de miercuri și joi
vântul se joacă
în părul tău blond
în celelalte zile mă chemi
să stăm nemișca7i
la marginea lumii
apoi să ne legănăm
bra7ele
ca și cum am zbura
după care ne plictisim
în propriul căscat

străine de noi
zilele devin tot mai pu7ine
știm bine asta
dar tot ne zidim
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cu aceeași îndârjire
fiecare în propriul copac
și cât mai departe
dacă se poate
unul de celălalt
până și vorbele
ne sunt bolnave
de metastaze, friguri
și teribile ciume

am păstrat în mine
câteva cuvinte
pe care să 7i le spun
înainte de moarte
dar nu le mai știu
iar mâine vine în zori
medicul șef
degrabă să ne vaccineze
anti Covid
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Despre neadaptare sau povestea
soldatului aflat în rezervă
să nu mă pierd mi-ai legat la gât
un clopot de bronz
unul de lumină
și ultimul de fier
toate aveau limbile
din piatră să sune
sublim
din carnea lor mușcată
îmi curgea prelung
peste ochi luna
mustind de întuneric

cu pieptul măcinat de rouă
pufăi ierburi aduse din Kosher Kush
și mă înal7 năuc printre nori
de dragul tău
7opăiam în jurul patului
și înfloreaiȱȬ©
creștea via7a în tine
întinereai
se mai auzeau și
șoapte 
dinspre salcâmi
ca să fim proaspe7i
repetam de zor
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în fiecare zi moartea
pe balcon

ne 7ineam de mâini și oftam
sau priveam marea cum urca la cer
dar și cum înflorea veșnicia
în pomii stingheri
sau cum plesneau pietrele în dig
de frig
din înalt cădeau pescăruși
ca lovi7i de griji
de la un timp
nu-mi mai sărută soarta
nicio femeie
trec doar umbrele
cailor bătrâni pe aleea
obosită de ploi
și revolte

în pie7ele de fum
se vând bucă7i de pământ
pe care au călcat zmei
zei sau semizei
îngeri și vrăbii
dar și niște animălu7e
mici și sublime
ascunse în mine
la oră târzie
de către Dumnezeu
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Uite cum mă pierd
de nu mă mai știu...
ești ca roua în zori
ești lacrima nop7ii
plânsul zeilor be7i
sau doar cântecul
închis
sub șapte pece7i

privirea ta căpruie
piaptănă fumul
și ninge viscolit cu griji
peste urmele pașilor tăi
trec tancuri și licurici
de ciudă
păsări pestri7e sufocă cerul
cu biscuiți

când ai plecat
am întrebat livada de tine
și de bucurie a înflorit
am întrebat și de mine
și pomii au izbucnit în plâns
noaptea își cheamă
cucuvelele înapoi
și le așează în somn
încet încet pe ramuri
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Auzi în văzduh plânsul meu cum se târăște ca șerpii
printre vălătucii de fum?
cerșind ploaie și întuneric
boabă cu boabă
lanurile de grâu se sinucid
devreme până în seceriș

ne 7inem de mână și bocim
cu zgomot
din ochi ca niște răni
se scurg amintiri
despre care
nu mai știm nimic
mă urc pe firul de întuneric
și te prind de umeri

Uite cum se întorc resemna*i în cer cu aripile smulse
și arse de ger îngerii căzu*i – duhuri rele!
amândoi am văzut
cum se face întuneric
și cum străzile încep să umble
șchiopătând
peste acoperișuri
ȱ
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de un timp nu ne mai încape strada
s-a umplut orașul de noi
cod roșu cod roșu cod roșu
repetă îngrozit poli7istul șef
și ochii mei s-au stins
lacrimă cu lacrimă
până am asurzit

Uite cum mă pierd de nu mă mai știu...
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Twin Peaks bis
cred că m-am uitat în spital
în salonul unu etajul trei
acolo unde vântul
se lovește cu putere de geam
cu aripa rănită și grea
ca un bolovan
stau chircit într-un col7
îmi este frig și-mi este teamă
din somn coșmaruri dau năvală
asupra mea
vai, ce păsări rele

toată via7a m-am crezut
viermele ucigaș
abia ieșit din mărul beteag
pe coridoare trec non stop
asistentele mov
scâr7âind groaznic din genunchi
pe sub cărucioarele lor
i se prelinge timpul
un orologiu șchiop
și lupii lunii

de ceva vreme sunt bântuit
de-o femeie cu-n buștean în bra7e
cu părul strâns în coc
și într-un pardesiu bej
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iar 7â7ele-i lovesc călcâiele în mers
și se făcea că din ele
se desprindeau arătări
cu buturugi purtate
în spate
dacă m-ai fi întrebat 7i-aș fi spus
că însuși David Lynch
mi-a deschis ușa
care oricum nu ducea nicăieri
de-atunci stau în mine
în col7ul stingher
în fiecare zi la ora unu fix
to7i cei din salon
devenim brusc ferici7i
ne 7inem de mână
și sărim într-un picior
cântând în nem7ește în cor
Mein Herz Brennt
o melodie de Rammstein
despre care nu știm nimic

supărat medicul șef
ne-a aruncat degrabă
în stradă
în orașul cu o singură fanfară
care cântă seara în parc
uneori și la gară
melodii rock și jazz
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Fluturi de sticlă

între bine și rău locul meu
aici casele nu au ferestre
nici uși nici pere7i
tot aici îmi voi chema curând
prietenii cei mai buni
ne vom vopsi sufletele
cu urme de ruj
și vom bea tot soarele
și vinul promis

am să-7i vorbesc despre
omul singuratic
și orbecăiala lui din oglindă
apoi cum o moarte înceată
și un virus perfid își arată din7ii
mai fâlfâi din mâini cât mai pot
și se face mâine
ce să-7i mai zic
am obosit cu to7ii
și ne întoarcem acasă
în corpul de oase și griji
fără umbrelă sau pix
îmi vine să vomit
și vărs cu necaz
fluturi de sticlă întuneca7i
peste pervaz
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Cumpăna

în semn de protest
îngerii și-au rupt aripile

în fiecare diminea7ă
mă târăsc în grădină
în genunchi ca într-o rugăciune
plantez roșii ardei busuioc
și păsări galbene fără noroc
de atâta oboseală
mă desprind
și mă ridic la cer
dar mă agă7 puternic
de 7ărână
și mai rămân și anul ăsta
lângă voi
fără motiv
în somnul meu plutesc
livezi cu pruni
plini de sicrie
în semn de protest
tu îmi vei umple nop7ile
și halbele de bere
cu iriși viole7i
după care
te vei arunca în furtună
ca sub ro7ile unui tren
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No man’s land
sau școala de îngeri
adică locul unde ochii tăi
înghit tot întunericul
iar mâinile noastre
sunt bântuite

aici aș putea să-7i vorbesc
o veșnicie întreagă
despre frumuse7ea durerii
sau despre păsările de fum
care se desprind
din tine ca din genune
una câte una
și se face pustiu
apoi vin meșterii nop7ii
și construiesc
trenuri zburătoare
și un pod

în zilele lucrătoare
sau în zilele de post
ne urcăm cu nerăbdare
în moartea noastrăȱ©©ȱ
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vine cerşetorul
și-mi zice să nu plâng
altfel se va întoarce
inorogul bătrân
și ne va străpunge
nemilos pe sub coaste
cu al lui corn de o7el
am obosit deja să văd
cum se sting și cad
ca secera7i
prietenii în jurul meu

într-o zi am adus un scaun
pe care să se așeze noaptea
și ea cu nerușinare
i-a făcut loc mor7ii
care acum se uită la mine
cum mă zidesc
în pământul moștenit
de la mama
pământul ei de zestre
care abia acum prinde sens
și deodată ca din senin
moare și moartea
de albastrul Covid
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Lumânarea din glastră
și tusea din geam
aseară
înnebunit de spaimă
îngerul mi-a bătut în geam
mi-a șoptit bâlbâit
că nimeni nu știe
cine îi mai e acum stăpân mor7ii
uite, cum seceră de-a valma
cu aceeași furie
în cer și pe pământ
apoi a înjurat cu năduf
și a fugit în noapte
bâldâbâc bâldâbâc zice Urmuz
după care se-ntoarce degrabă
în fabulele sale
mofluz
de atunci nu mi-am mai văzut
îngerul licărind în fereastră
i-am aprins o lumânare
și atât
deși mereu îmi pare
imaginea lui pângărită în geam
de bale cerești
dar niciodată nu am avut curaj
să le șterg
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acum că s-a făcut diminea7ă
tușesc și mă uit
după lumânarea din glastră
de afară se aude cum latră
câinele meu șchiop
de furie vecinul aruncă
în el cu o piatră
lumina se tulbură
și se face iar
și parcă prea repede
noapte

Dumnezeu a murit
urlă pe străzi
răspândacul primăriei cerești
bună diminea7a noapte
bine ai venit zic și eu
lângă mine orbul își plânge
ochii proscriși
așteptăm desfrunzi7i
la marginea cerului
să ne îmbrace sfin7ii
cu trupuri de carne
și cu pantofi sport
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Zidul din jurul meu Bastilia sor1ii
mai întâi am construit un zid în jurul meu
un zid înalt de piatră
şi am sperat
să te uit
dar toate pasările
care treceau peste el
purtau numele tău
pe aripi
şi mă durea
plângeam şi desenam cu creta pe zid
fiecare gând al tău
fiecare tu
am umplut zidul cu desene
şi zidul în loc să se îngroaşe
parcă se subţia
când am terminat creta
am continuat să desenez
rupând carnea de pe degete
apoi cu sângele din mine
cu dragoste și ură
cu înverşunare nebună
până când s-a ros toată vrerea
ȱ
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oasele degetelor
roase şi ele de zid
au fost luate de vânt
şi răspândite în zare
şi ele se auzeau ca un ropot
venind din depărtare
am ucis toate păsările
toţi fluturii
şi vântul l-am ucis
am blestemat toţi sfinţii
şi lumea toată am afurisit,
degeaba!

te auzeam în sânge cum urcai
spre tâmplă apoi în ochi
unde te înecam cu lacrimi
şi iar te auzeam în sânge
cum urcai spre tâmplă spre ochi
până am orbit
şi tot aşa te-am auzit în suflet
până am surzit
am urlat, am urlat în noapte
până am muţit
hei, cine știe unde m-am dus?
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Î1i făceam disperat cu mâna
din trenul accelerat
vietă7ile alea mici și drăgălașe
s-au făcut mari
le-au crescut gheare
col7i și păr
din când în când
le mai iese câte un os
prin genunchii de sânge
așa fără rost
parcă de nicăieri se aud
respira7ii greoaie
șuierătoare
și ghilotine desprinzând universul
de nove și stele
cu un singur strănut
sau doar cu o mângâiere
noi rămâneam în neant
suspenda7i
și priveam speria7i
la prietenii mor7i
sau cum înfloreau ploile în nori
și cum stăteam amândoi
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călare pe un înger
burtos
apoi hăcuiam cu unghiile cerul
doar pentru un bis
sau un dans nevrotic
în poală

ne erau frun7ile înroșite de ger
iar vântul ne bătea cu păsări
ne mai bântuia în somn
și copilul nostru mort nenăscut

parcă am fi o pădure bătrână iubito
cu durerile adunate sub ea
cu frunzele scâr7âind la fiecare
batere de vânt în geam
cu animalele flămânde
hăituind umbra mea
cu mirosul sângelui
prelins din nori
ca o zăpadă urâtă și grea
ne iubeam neștiu7i
dezbrăca7i de pielea frivolă
pe sub crâmpeie de cer
diminea7a puneam
de o revoltă printre prunii usca7i
tu erai pasăre rară
când albastră când rea
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zăpezile îmi frigeau tălpile
ori de câte ori
încercam să te văd
și mi se făcea iarnă pe sub ochi
pe balconul spitalului orb
de unde î7i făceam
cu o eșarfă mov semne de adio
de pe faleză se tot auzea
șuierul trenului accelerat
și lătratul celor doi cerberi
Ȭ

82

Locuitorii angoaselor roz
nu știu dacă 7i-am spus
dar în lumea mea se merge invers
adică în mâini
și avem to7i frun7ile julite
de pietre și de timp
când se roade carnea
după falangele degetelor
le desprindem
și le facem fluiere roz
ca apoi strânși în jurul focului
să cântăm din ele
cu bucurie și hei-rup de colhoz

- să ne auzi cum urlăm din degete a durere și ciudă!
de cum intrăm în această lume
ne dezbrăcăm în grabă
hainele lumești
altfel ne-ar arde carnea
și sângele
în goana nefirească
a cailor verzi
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cineva mi-a vorbit despre
cimitirele zburătoare din est
tu erai sceptică
și ai râs un ceas întreg
apoi am primit o invita7ie
de la marele șef
vom avea loc în fa7ă
la clasa business
sunt sigur că de acum
așa îmi voi zbura
toată moartea
și o noapte cel pu7in
cât să mă obișnuiesc
cu aerul tare de acolo
din înăl7imi
cu orbul vecin
vrăjitorul acela de cuvinte
și cu sârmă legat de mâini

Stratan spunea că a venit odată
moartea la el și i-a dat un sac
- Macină vorbe, i-ar fi zis hoașca
de atunci umblu tot timpul
cu o piuă în mâini
când obosesc
zdrobesc grâu pentru colivă
și cuvinte de duh
pe care mereu uit
unde le-am pus
84

Să ne trăi1i tovarăși

(după o idee năstrușnică din anul 1982, apoi recitată
de multe ori pe scenă în anii 83 - 84 și nu am pă*it nimic)

Prin fa7a mea trec solda7i
în pas caden7at
rap - rap rap - rap rap-rap
din ochiul drept în ochiul stâng
este armata poporului roz
de frunte îmi atârnă talanga
în spate port o pancartă mov
în suflet am chemarea
la luptă, la luptă, tovarăși
cu cântec înainte marș!

Poporul mărșăluiește în orb
spre viitoruri multe
important era să privim în fa7ă
și să nimerim pe întuneric calea
să izbutim să izbăvim
cele o mie de nop7i
sau o mie de popi cu mustă7i
un zâmbet și floarea.
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Pe străzi noroiul se revoltă
cizmele solda7ilor stropesc unsuros
din cap până în picioare
distinsele doamne cu coc
cu umbrelu7e în mână
și c-un periscop,
eu stau și privesc la progres
de sub o balustradă
și ochii îmi licăreau ca un stroboscop
apoi mă străpung miop
cu o lumânare caldă.
Fără să vreau am devenit eroul
războiului de pe uli7a mea
din orașul hotărât proletar
coșmar de femeie
drept pentru care am primit
în aplauze
un litru de gaz lampant
gândul îmi era ca de obicei
la o dulce coapsă de femeie
servită numai pentru acasă
într-o pungă de un leu.

Ce bine ne stă ca simpli oameni
be7i și în pat mereu cu o altă femeie
ame7ită de planul cincinal
aflat în erec7ie deplină, aheia!
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Somn nereușit întrerupt de vise
ca un furnicar uriaș
e în noapte
grădina mea
buruienile se așează perfect
în rânduri lungi
și duc victorioase
pe umerii frunzelor lor
razele lunii scăpate de sus
vor să mute toată lumina
sub pământ
și să crească înalte
dincolo de cer
și de vânt
vor fi cele mai mari
buruieni din univers
și nimeni nu va ști

iubita mea bate mătănii
cu fruntea de genunchii mei
până când se vor cangrena
și voi 7opăi doar în mâini
chi7ăind fericit
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apoi ea fumează o 7igară
eu beau o sticlă cu vin
și adormim fiecare
în somnul celuilalt
pe furiș
ca o statuie în devenire
poza cu noi la mănăstire
îmbătrânește brusc
pe raft printre căr7i
se mai aud și suspine
și pași în podul de cer
și păsări de ape
sau foșnet de rochii
apoi foarte clar
se aude
vocea mor7ii de sub duș
hai Pic vino la mine
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Prizonierul și descântecul de leac
tu mi-ai zis că am rămas
toată via7a
prizonier visului meu
și abia acum am în7eles
că nu l-am părăsit niciodată
că am fost
pe dinăuntrul meu
bine înfipt
și unde tot cresc
ruguri înalte
ca niște turle de biserici
focurile gheenei
spui tu
unde mă nasc în fiecare clipă
experiment nereușit
fiară
fără gheare și col7i
înspăimântată
de întunericul din proprii ochi
trezește-mă î7i zic
hai, trezește-mă!
și m-am trezit
dar am adormit la loc
instantaneu
în același vis
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ca un drum care nu duce nicăieri
înveşmântat
în aceleași haine vechi
de prizonier
cu luna prinsă ușchit la rever
încăl7at în aceiași
bocanci de cer
cu șireturi zemoase
târșâite leneș
pe calea de piatră și fier

nu ne mai descoperim demult
tu pe mine bărbat
eu pe tine femeie
și orice am face
pașii refuză să ne poarte
unul spre altul
așa că ne întoarcem
în corpurile noastre amor7ite
uitate undeva pe câmp
unde e mereu noapte
și unde rostogolesc
de-a lungul triste7ii
descântecul vechi
de dragoste și moarte

- întoarcerea în mine ratare anunțată
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Mersul pe bicicletă între tine și cer
unde vorbesc pentru prima dată
despre Covid 19
nici nu eram conștient
de ceea ce se întâmplă
mirosea peste tot a frică
iar timpul a devenit insuportabil
până când am pierdut
rostul și numărul măsurătorilor
îmi aduc aminte
doar cum încercam
să te conving să fugim
în locul acela ascuns
între corpul meu lumesc
și întuneric
și nimeni nu știe de ce
pașii mei au făcut
cărări nebănuite
între tine și cer
și chemarea cărnii
aseară
îngerul mi-a bătut în geam
cu ochii părăsi7i de lumină
înfricoșa7i și lăptoși
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mi-a șoptit bâlbâit
că nimeni nu știe
cine îi mai e stăpân mor7ii
că seceră și în cer și pe pământ
cu o frenezie cruntă
apoi a fugit înjurând
în noaptea rece și udă

abia acum mi-am adus aminte
că am mai scris strofa asta
într-un alt poem
îmi e prea lene
să modific
mai ales că s-au scris cântece
despre mersul meu victorios
pe bicicletă
tocmai la polul sud
printre pinguinii pitici
rătăci7i într-o veche chiuvetă
și nu în7eleg de ce
lumea e făcută doar din cuvinte
trecute prin tot felul
de mașinării
cu elice motor și morminte
și cu un ochi imens și căprui
crescut drept în frunte
ca un cucui
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Despre gară și căr1ile scrise în spital
cuvintele ieșeau unul câte unul
dintre rânduri
și se luminau ciudat
așa a crescut ca din perfuzii
cartea mea de versuri
scrisă în spital
apoi pierdută într-o seară
pe o bancă în parc

în fiecare zi de vineri
gara mă aștepta
să mă ducă acasă
la ora 8 și un sfert fix
ora când m-am născut
dar într-o duminică frumoasă
de toamnă
impiegatul trăgea sirena
știa că sunt prin preajmă
pășeam spre peron cu tălpile albe
zdrelite de dor
și cu crucea șiroind pe umeri
pe spinare peste ochi și în gură
cineva spunea că sunt
o mare figură
că am trimis la gară un străin
că eu sunt uitat în spital
într-un col7 de salon
ca un lucru oarecare
este doar zvon
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urlu cât pot de tare
și mă întorc acasă seme7
cu privirea rară
mă întorc în pământ și mă ar
și mă răsar seară de seară

în fiecare diminea7ă spitalul mă dispre7uia
cu flegmă și ură cam timp de un ceas
la fel se întâmpla cu to7i cei care
ne încăpă7ânam să trăim
așa, cu bolile atârnate de fiare
cică am ocupa paturile unde
foarte mul7i vor să aștepte
să le vină rândul să urce
pe scara care ducea la cer
direct din spital
la internare spitalul mai întâi ne tria
pe cei ca mine ne dădea deoparte
și noi ne adunam stingheri într-un col7
jucam fazan uneori șotron
sau ne spuneam unul altuia amintirile
să nu le uităm
alteori murmuram poezii fiecare
în dreptul lui
ca pe rugăciuni
până ne prindea diminea7a
lumina7i și senili
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Frunză verde de albastru

Parodie după Nichita Stănescu (Frunză verde de albastru)

Foaie verde frunza-n dungă
cal albastru de măiastru
zarea toată într-o pungă
dungi de brumă
peste humă
și mă doare un ochi de bubă
și-am zis verde de măiastru
și-am zis pară într-o doară
și-am zis măr către cotor
și-am zis pește peste umbră
foaie verde frunza-n frunză
pe la una pe la șapte
foaie verde foaie spartă

și-am zis om de ho7 întreg
spurcă-l doamne de deochi
curcubeu cu raza sură
să-mi trag spuza peste mură
Doamne m-ai făcut albastru
frunză verde cal măiastru
pe la una pe la șapte
foaie verde verde toată
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Destine, un cerc oblic și un avion
(de-a joaca jocului de dragul jocului la nesfârșit)

într-un târziu
vecinii mei au adormit
luna li s-a tot scurs în pahare
până s-au trezit
mor7i
în avionul portocaliu
cu trei ro7i
o aripă chioară
un cap de mort
și o vioară

de atunci vecinii
nu s-au mai dat jos
din avion
vor zbura în cerc
o moarte întreagă
via7a de apoi
într-o singură aripă
de mântuială

avion cu motor
Doamne Doamne
ia-mă și pe mine-n zbor
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Adam și Eva

(atâta zarvă în cer pentru o frunză uscată)

în singurătatea mea stă ascunsă
singurătatea ta care la rândul ei
ascunde o altă singurătate
și tot așa până ajungem la Dumnezeu
și bucata lui de lut înmuiată în apă
apoi la grija lui
de a nu mă lăsa prea mult timp singur
și flămând de spa7ii
drept pentru care
într-un moment de rătăcire
te-a creat pe tine
dintr-o coastă de-a mea
și de atunci și mai tare mă doare
când plouă, singurătatea

ne-a făcut pe amândoi mai ușori decât aerul
fără aripi și fără vreun rost
culegători de lumină și întuneric
tot 7opăind dintr-o stare în alta
dintr-un măr în alt măr
până într-o zi când degetele noastre s-au atins
și carnea ne-a luat-o razna până la delir
și dintr-odată ai început să picuri
din sâni flacări vii
mie îmi creșteau în tălpi blesteme multe
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deja ne uram de moarte
când între eternitatea promisă de el
și o îmbră7ișare așa mai aparte
ai ales să fim muritori...
mul7i nu știu că Dumnezeu
nu ne-a izgonit doar pe noi
ci și mărul și șarpele și restul lumii
acei nesătui și aprigi voaiori
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Cutia neagră
a în7eles
că vor face din noi gândaci
viermi și frig în frigidere
de bucurie
ne vom scoate din7ii
și vom râde cu gura până la urechi
unul de altul
oasele se vor sub7ia sub piele
până se vor face
linii albastre ca o plasă
înfășurată peste coaste

ne paștem de sub unghii zăpada
după care ne adunăm unul
în altul pe furiș
mie îmi urlă cumplit
în sânge câinii năprasnici
din labirint
tu î7i râzi plânsul tău trist
și în ochi ne crește
o cruce din lacrimi
mortală ca un tăiș
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copite de rouă
pe caldarâmul de sticlă
al nop7ii
apoi vine iarna pe furiș, ce zici?
sunt ca un câmp belit de zare și de miriști
apuci să-mi răspunzi
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Răsăritul soarelui
nu uita rostul tăcerii îmi zici
și nu te îndepărta prea mult de tine
ai putea fi oricând surprins
de întuneric
nici nu știu de ce ochii tăi au nins
și toate drumurile s-au întors
de unde-au pornit
urli îngrozită de frică
te agă7i cu mâinile
de frig și nu-i dai drumul
cu speran7a
că poate ești vie
și nimeni nu vine să te trezească
să-7i spună că e doar un vis urât
să râde7i împreună
după care să te afunzi și mai adânc
în somnul nostru

prins în perfuzii și feșe
în salonul trei
mi se vedea doar craniul
când cineva a venit
și mi-a șoptit conspirativ
că încă nu-i timpul
așa că m-am trezit și privesc pe furiș
răsăritul soarelui
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O zi oarecare dar nu mă mai plâng
e ziua când Dumnezeu
joacă barbut cu sfântul Pătru
îmi şopteşte conspirativ
îngerul meu
de pe umărul stâng
până la urmă
mi-am îmbră7ișat moartea
la ce bun să mai lupt
am smuls toate icoanele
încolţite în mine
şi am făcut un foc înalt
până la cer
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Nedumerire sau marină doi sau...
asistentele târâiau după ele
cărucioarele grele cu seringi
cu perfuzii pansamente sterile
și morfină
îşi fâlfâie halatele lor albe străvezii
și se preling feline
peste paturile bolnavilor
pe care-i mângâie pe frunte
și îi sărută trist
prin salon mai trece şi moartea
deschide uşa şi ne face cu mâna
n-avem timp nici stare
e sâmbătă e zi cu soare
ne îmbrăcăm pijamalele de gală
şi ieşim încolonaţi pe balcon
să privim marea primită plocon

buzele mele
î7i sărutau soarele și valurile
de pe sâni
vântul fierbinte ne răscolea carnea
ooo, ce trupuri flămânde
creșteau în noi!

am rămas cu o jumătate de răsărit în palme
și nu știu ce să fac cu el
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Împăra1ii ce1ii scăpa1i din spital
e minunat să desenăm cu creta
pe zidurile spitalului chipuri de îngeri
și pere7ii să se destrame ca un fum
sau să cadă cu zgomot
rostogolindu-se în mare
până la fund
când terminăm să desenăm
ne încolonăm pe faleză
cu asistenta șefă mo7
apoi ne pierdem voioși
printre femeile frumoase
în costume de baie roz

în fiecare noapte
ne întorceam to7i
în locul unde a fost cândva
spitalul
ne 7ineam de mână cumin7i
și așteptam ca asistenta şefă
să ne dea din bol
pastile albe de tramadol
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Despre spital nimic

„Stam singur lângă mort... și era frig...
Şi-i atîrnau aripile de plumb”
George Bacovia

cum stăteam nemișcat
în spitalul bolnav
de întuneric
sim7eam nelumina
cum mă lovea
dureros în frunte
nu mai aveam curaj
nici măcar să clipesc
ca nu cumva
să mi se închidă ochii
și să nu te mai zăresc

altfel
în nop7ile cu lună nouă
nop7ile lupului din om
descântăm ploile
de furtună și de lupi

- ce fiară este luna când i se sfârșește
ultimul pătrar!
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Despre femeie în rugăciunea ta
femeie risipă
cum îmi bântui noaptea patul
cărnurile tremurânde
cu oase fumegânde oase de foc
iar trupul îţi miroase ipocrit
a mântuire a mir
a smirnă și tămâie
înger vlăguit cu zborul în vrie

urcă-te pe cruce îmi spui şi mă urc
iar pohta ţi s-a desface ca o scoică
mă bâlbâi transpir
îmi dau și lacrimi suspin
şi vorbe multe îţi zic
la ureche şi mă împuşc
și dintr-odată îmi cresc aripi și mă duc
risipeşte-te-n mine femeie
e noaptea ta
iar mâna mea sub7ire
desenează alb
un chip suav de zână
un trup scălâmb și slut
un chip suav un trup plăpând
şi un steag al revenirii

trezeşte-te Petre moartea nu-i mireasa ta
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Gând de dimineaţă în spital
în fiecare dimineaţă
stau în faţa geamului murdar
pe un scaun
în fiecare an în spital
dimineţile sunt deosebite
sunt cumva pline de har
soarele se chinuia să răzbată
prin geam
iar razele lui abia de reușesc
să îmi încălzească faţa
ceva mai târziu
îmi va mângâia tandru
durerea și frica
și oasele amare și tâmpla

priveam stabilopozii stingheri
rezemaţi cu-n umăr de mare
valurile se spărgeau de ei
și se transformau în cristale rare
mai știi cum fulgerau pescărușii
marea învolburată
și cum se loveau
cu ciocul de cer
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în fiecare dimineaţă privesc
cu neputin7ă
cum mi se împuţinează trupul
şi cum se prelinge
timpul din clepsidră
picurând suferin7ă
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Marginile fragile
ale întunericului din noi
de-a lungul marginii fragile
ca o linie sub7ire
care desparte întunericul de lumină
unde nefilimii acei uriași înseta7i
de sânge
zămisli7i din femeile lui Noe și îngeri căzu7i
stau scut neobosi7i păr7ii mele de lună
ce zici, te încume7i
să treci din lumină în beznă
cu sânii înfășura7i cu vânt
biciui7i sălbatic
de părul tău blond
unde suflete violente
paznici și ele
mă împresoară ca un zid gros
și mă 7in de mână fără rost?
unde lumina e fructul întunericului
înnegrit în ochii mei căprui
pentru ziua când pașii tăi către mine
vor trebui lumina7i ca să mă poată ajunge
la fiecare călcătură
vei face câte un nod sforii de aer
să te po7i întoarce în caz că nu e lună
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apoi lupii nop7ii și mușcătura lor primară
urletul lor
îmblânzi7i în carnea mea amară
nimic la voia întâmplării doar renun7area mea
și un prunc nelumesc și soarta
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Poem de trecere
din senin te-ai apucat să baţi cuie groase în cer
până în măruntaiele norilor
chiar şi mai adânc
de care vrei să agăţi îngerii prinşi
în capcanele de fier
care au îngrozit puterea divină
sau poate un vis
în care se făcea că un şarpe venea
prin iarbă şi ţi se încolăcea pe glezne
apoi te muşca de pulpă ceva mai sus
şi zburaţi în înalt până la
pâlcul de piroane
iei şarpele îi faci un nod şi-l agăţi de un cui
iei îngerul prins atârnat de un alt cui
şi-l obligi să-ţi tragă otrava din pulpă
până când acesta se va albăstri
şi se va face nălucă

cel mai mult îmi e frică de şarpe
teama aceea ancestrală
îi strivim capul şi lăsăm trupul
să se usuce crezând că va pieri oricum
de fiecare dată din trupul uscat şi albit de soare
se va naşte o altă frică şi mai cumplită
sau va veni un câine şi îl va fura
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tu continui să baţi adânc cuie groase în cer
până în măruntaiele zilelor
şi eu mă alerg pe câmpia pustie
şi nu reușesc să mă prind niciodată...
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Respira1ie sub1ire
pe mine Dumnezeu m-a născut
dintr-o aripă de cuc şi un zeu
la marginea drumului șerpuitor și orb
unde câini fumurii alergau umbre de pruni
și corăbii de fum eșuate
sub un umăr de vânt
iartă-mă î7i spun
iartă-mi Doamne și tălpile
că se fac tot una cu potecile lumii
cu pântecul mamei încovoiat sub tăceri
cu nelumea din noi tot mai nelume
înlănţuit de lut cu cer
am uitat zborul
de mult am fost izgonit din orașul meu
umerii tăi verzi ochii mei căprui
cineva presară pietre pe drum
cineva mă priveşte
tu m-ai părăsit
sfâşiat de zei sfâşiat de prieteni
sfâşierea lumii
cerul dintâi pământul dintâi
şi e numai vânt sub tâmplă
şi este prea mult vertij
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spa7iile dintre noi se tot sub7iază
și te aud cum respiri... în gând
și cuiele î7i curg din pulpe prelung
și se face frig pe sub ușă

trag cortina pun un lacăt mare și încui
apoi arunc cheia la fluturi
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La icoana sânilor tăi ard lumânări
Experiment degeaba

î7i amintești sunt poate mii de ani de-atunci
cum culegeam întunericul în rai
din frunzele de măr dezbrăcate pe furiș
fărâmă cu fărâmă ca apoi
să zidim lumina din turn
înainte de duminica izgonirii
sau cum î7i despicai pieptul
și scoteai dintre coaste o sticlă cu vin
ascunsă acolo de-o ursitoare istea7ă
apoi te lipeai de cruce senin
sau cum creștea în tine rodul divin
și dorin7a cărnii și șoaptele târzii?
mă uit la mine și nu-mi în7eleg neputin7a
să pot să te port pe bra7e
aștept să bată vântul să te ia pe umeri
nici nu mai știu cine sunt
beau pahar după pahar din noapte
și nu reușesc decât să evadez din mine
ca pe o ușă deschisă o clipă și atât
a mai rămas din trupul meu
doar umbra grea și aspră
bătătorită de grele și lungi ploi
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ochii ne-au fost arși ca pedeapsă
cu 7ur7uri de ghea7ă și un piron
de doi îngeri bărboși amândoi cu mască
și de-atâta furie mușcam amândoi
nervos din pere7i
din care în fiecare noapte
se strecurau în lume
fantome cu paltoane verzi

hai să ne mai luăm de mâini
și să zburăm aiurea goi
până când aripile vor obosi
și se vor frânge în încercarea noastră
să ne zburăm zborul zbor
7inându-ne în bra7e
la icoana sânilor tăi ard lumânări
au ars și ochii mei cândva
și atunci sângele mi s-a îngroșat
fierbinte a urcat în priviri
și s-a făcut pasăre măiastră
apoi se făcea vină și rană totodată
se sim7ea în aer fierbin7eala coapsei
și mirosea a reavăn mirosea a tu
e timpul iubito să te întorci acasă
de unde ai plecat subit
chiar înainte de a te naște
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Cântic amar de a... e... e... e... i... a

„A... e... i... o... u... ă... /Dacă continuă, /Mă sinucid!”

Noiembrie - George Topârceanu

a… e… e… e… i… a
î7i defrișam neghiob prosia*
iubește-mă zic buzele-7i sublime
mă încerca un dor nebun de tine
cu gura strâmbă 7i-am deshumat sărutul
tot încercând de zor inputul
î7i defrișam neghiob prosia
aeeeia
a… e… e… e… i… a
în zile șchioape î7i pliveam prosia
eu sunt tot singur fiară în izmene
plângând de dorul tău anadiomene
și soarta ștreangul ei îl strânge
și ochiul meu de-a pururi te plânge
în zile șchioape î7i pliveam prosia
aeeeia

_________________________________________
*PROSIE ~I f. pop. Teren agricol cultivat pentru prima dată
după ce a fost lăsat un anumit timp pârloagă.
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Capcana din cer sau tributul plătit
întunericului din noi
ai venit într-o noapte pe furiș
și mi-ai frânt zborul de fluture
apoi m-ai închis
într-o cușcă de lemn
7i-ai adus un fotoliu
și în fiecare diminea7ă
îi schimbai locul
încercând să vezi lucrurile
și din alte perspective
până într-o noapte
când a venit un înger
și m-a scos din cușcă
în loc să fug
te-am furat din somn
și te-am ascuns în păsări
cu aripi mari
ca niște fâșii de lumină
să nu poată s-ajungă
niciun străin la tine

dormim fiecare în somnul celuilalt
și încercăm să visăm către cer
tu femeie ascunsă în pasări
eu doar prizonierul tău
amândoi rătăci7i în casa din nori
fără uși fără ferestre
și cu pere7ii goi
118

Înserare

î7i aduci aminte cum pășeam
în tine sfios și stângaci
și mersul îmi era bâlbâit împiedicat
și cum de sub pleoape îmi 7âșnea
din ce în ce mai pu7ină lumină
și mă durea și mă închideam în mine
înspăimântat?
îmi amintesc de cum eram cotropit
fără speran7ă de pielea ta
de ploaia de stele
de artificiile ce înfloreau
în privirea ta în privirea mea
și cum întineream brusc amândoi
noi, două biete suflete... pereche
tot mai des
și parcă tot mai de aproape
se aude foșnetul prunilor din cer
și tare curând îmi va fi frig
îmi va fi ger
nu-i așa că doar atât ne mai dorim
să nu murim singuri?
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ca într-o ceremonie cu umbre
vântul se învârtoșează nebun
la răscruce
pe câmp trec batalioane de cuci
și cai înnebuni7i de sete

trenul de noapte vine spre mine
ca o nălucă și nu mă mai feresc
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Despre triste1e
trist mai sunt iubito
când vii
și tai din mine
hălci de lumină
fără să mă întrebi
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Cu picioarele strânse sub bra1
mai știi sufletul meu?
7i-am zidit în el o biserică
așa cum m-am priceput
cu turnurile pitice și strâmbe
dar pline de har și lumină
de iubire și via7ă
și tare îmi e frică să nu vină în iarnă
vrăbii să o strice
de un timp
locuim amândoi în aceeași soartă
înzidi7i într-o lume abstractă
și nu am știut
nimic despre întemeietor
ziditorul nostru
cel de peste toate
a descălecat deodată
între două războaie
în locul ăsta 7ara nimănui
unde miroase acru a renun7are
din senin într-o zi
m-ai invitat să intru în trupul tău
era târziu era și frig
122

la noi pe stradă
mi-ai dat un pahar cu vin
apoi am făcut dragoste
o noapte întreagă
până când cineva
a bătut cu furie în perete
aerul din cameră
se umflase prostește
și am izbucnit în râs
amândoi
apoi ne-am 7inut în bra7e
via7a de apoi

respira7ia noastră ne sfâșie carnea
iar întunericul
ne redesenează din milă
pe amândoi
oscior cu oscior
după care vom arde încet
până la ultimul strop de lumină
și vom cădea la7i
cu picioarele strânse sub bra7

123

Caniculară

hai să facem un vapor
sus pe deal
apoi un pom
urcă vara pe balcon
iar prin ierburi şi livezi
rătăci7i doi huhurezi

umbră grea pe fund de sac
luna prăvălită-n ape
cu picioarele-n ceardac
și cu 7â7ele cocoașe
cine pac în pat desfac
mii de versuri și o cană
uite o stea cu o banană
și buton de tinichea
cu breton cu păr și lesă
dulcea mea dragă contesă
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Teasc
unde ne stoarcem îngerii
pentru firimitura de sublim
și unde doar vinul bun
alungă amărăciunea
iar apa din fântâni
ca șerpii
pe sub pietre își pierde urma
de-atâta fericire
ni s-au strepezit din7ii
într-un târziu ne lipim
ca niște ab7ibilduri
pe geamul din fereastră

nici nu am cui să mă plâng
îmi trag veșnicia peste oase
și-adorm
cerul e plin de capcane
întinse în noapte
de demonii cu roșii bandane
între timp tu îmi pui
degetul pe rană
din ea picură
pic cu pic
subtila otravă
125

a venit vremea î7i zic
să ne facem cuci
prea plictisită tu te arunci
goală
în lume și cu fruntea sus
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Femeia colosală
numai tu puteai avea
acele gesturi de femeie
zămislită din sânge
din foc și din carne
mustind a taină în bra7ele crucii
cel mai mult te iubeam
atunci când î7i aruncai șuvi7a blondă
peste umăr
sau când sânii î7i zvâcneau
și-7i săltau odată cu pașii
apoi mușcata din fereastră
pe care o mângâiai
ori de câte ori
treceai din capod în pielea albastră

noi bărba7ii discutam
despre geniul nemuririi ce se sim7ea
din mișcările tale
despre pleoapele ochilor tăi
căprui și pustii
sau despre spa7iul locuit
de coapsele tale
o adevărată revolu7ie
127

a dorin7elor noastre de masculi flămânzi
beam bere și oftam fiecare în parte
apoi adormeam
cu fruntea lipită de masă
și visam color
cămașa ta de noapte
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Prelungirea drumului de nicăieri
drumul nostru
îl 7inem strâns
sub tălpi
tu înfiptă la un capăt al lui
la celălalt încerc eu
speran7a și timpul
ne-atârnă de călcâie
fâl fâl aripa nop7ii
pasăre mare și cenușie

ne-am cunoscut
exact înainte să pierim
abia am mai avut timp
de o privire
și ne-am aruncat
cumin7i
în vâltoarea mor7ii
fâl fâl aripa nop7ii
pasăre mare și rea
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Nedumerire degeaba
m-am gândit să-7i dăruiesc
toate zilele rămase
apoi imediat m-am întrebat
dacă tot nu mai sunt
ce vei face cu ele?
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Nu din întâmplare
nu din întâmplare se scurge lumina
încet încet din ochi în pământ
si nu degeaba în mine arde un rug
întunecat și crud
sunt un om înspăimântat
şi nu din viciu
crește neputin7a în mine nu
nimic nu se mai revoltă în trup
în suflet
deja mi-e sufletul corupt
de rugăciune
nu mai rodesc sunt sterp

în fiecare diminea7ă
ne întoarcem ca pe ceas unul pe altul
și ne facem vânt într-un nou început
firesc pasul nu ne mai este dans
ne răzvrătim în parc ceva mai mult de-o oră
apoi ne închidem iar în noi
și continuăm să murim
de unde am rămas
mai știi cum dormeam în mlaștini
și sângeram apusul înspre casă
și cum fulgerau mor7ii din pământul magic
și urletul cumplit cum se căsca în noapte
cât mai adânc mai adânc și tragic
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Străinul
pe când eram copil
într-o noapte
un străin ne-a bătut în poartă
era toamnă abia împlinisem patru ani
ai mei i-au dat să mănânce ceva
pâine cu brânză și o ceapă
apoi l-au culcat cu mine în pat
în camera mea mică
și cu tavanul foarte jos
nu aveam lampă
era o candelă e aprinsă mereu
privită de afară 7i se părea că
fereastra era în flăcări
și umbre lungi dăn7uiau de zor
și bântuiau dudul din fa7a casei
lângă fântână la geam
parcă a spaimă
câinele a început să urle
sfâșietor la lună
cum nu a mai urlat vreodată
toată noaptea nu am dormit
îi priveam somnul străinului
cum zgâlţâia patul și casa
mă înfricoșa
când s-a făcut diminea7ă
străinul i-a luat lui tata căru7a
132

caii și pe mine sub bra7
de atunci nu mai știu nimic
despre ai mei
dar nici despre mine
ochii mi-au ars în plâns
până am orbit

anii s-au scurs precum clipele
până m-am stins
abia atunci a venit un înger
m-a luat de mână și m-a dus
înapoi acasă la părin7ii mei
era liniște și sim7eam
ca și cum chiar am ajuns la ei
mă așteptau nemișca7i
în fotografia veche înrămată
din ochi încă le picurau
lacrimi uscate
am plâns și eu

mult mai târziu am aflat
că străinul mi-a fost dat
și că rostul lui a fost
să scrie pe sufletul meu stihuri
cu litere reci așa cum a scris
când s-a înăl7at
pe o aripă de curcubeu poetul
și tot atunci am aflat
că pe străin îl chema…
Nichita
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Candoarea prunilor cu frunze albastre
deodată e un foşnet ciudat
în prunii sălbatici
adunaţi în pâlcuri
la marginea oraşului
frunzele ţâşnesc din muguri
deja ruginii
și se înalţă puţin
atât cât să creadă
că au învăţat să zboare
după care încet încet
se aștern în tomberoane
şi se albăstresc

oraşul deja e albastru
enorm monoton
luăm frunză cu frunză
şi le vopsim curcubeu
oricum e haos pe străzi
noi cei din spital orbisem
și de atâta speran7ă
ne aruncam entuziaşti de pe acoperiș
unul după altul
134

trec spitalele municipale în zbor
huruind şi ele albastru
bulevardele s-au urcat deja în pod
băncile din parcuri
s-au închis la culoare
poliţiştii de pază îşi împing
chipiul pe ceafă
și oftează
mormăim în biserici
greu la icoane
doar câte un cuc îşi mai caută
puii rătăciţi prin cotloane
noroc că prunilor
le-au plecat frunzele
haihui în cer
într-un ritual senil și vioi
ca un zbicer
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Păsări de aer sau școala de zbor
voi scrie în acest poem
doar despre noi
copiii triști ai nop7ii
mai ales despre
cum mărșăluiam năuci
prin 7ara nimănui
ca niște stranii arătări
apărute din vis
poate aveam trupuri de abur
sau poate doar de fum
și cum săpam în sare
ultimul nostru drum
de-a lungul șoselei de piatră
ce drum
apoi dormim pe rând
în ochiul meu stâng
și numai după o oră
ne facem păsări
și zburăm în cercuri largi
peste orașul nostru
aflat în moarte cerebrală
în fiecare diminea7ă
vii de departe
și îmbrăcată în verde
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alteori în mov candriu
într-o mână ai o sticlă cu vin
în cealaltă un mop
îmi pui mai întâi
un pahar mare cu vin
apoi te-apuci cu furie
să ștergi apăsat cu mopul
urmele femeilor
care au locuit un timp
în mine

îmi mângâi tâmpla încet încet
și suspini adânc
suspin și eu ca un ecou
și-așa ne trece vremea
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Cântec de-a surda
de un timp se tot vorbea
pe stradă de mine
l-am văzut cu mâinile
atârnându-i greu din umăr,
zicea o umbră subtil despre mine,
trist rătăcit speriat de lume
cu ploaia șiroindu-i
pe frunte pe gură
cu mersul nesigur
de om rănit răpus
târât de păr de învingătorii
îmbrăca7i în straie de gumă
și coifuri de lână
în urma lor rămâne
doar cea7ă fum și ură
cui îi pasă zic,
cui?
l-am zărit cum azvârlea
cu piciorul de lemn în lună
cum dănţuia într-un picior
cu ochii arzându-i privirea
privire locuită de păsări aiurea
și cum pe fruntea lui
alergau solda7i
călare pe cai de lemn
138

mai cădea câte unul
ca din somn
și se spărgea cu zgomot
în 7ărână

mai trec și trenuri lungi de umbră
și batalioane de corbi
fluierând în furtună
crivă7ul rupe din mine urme
treci și tu iubito strada pe urmă
ca o nălucă
apoi îmi îngrămădești în ochi
cu furie lumină
senza7ia de tine
mi s-a lipit în cerul gurii
î7i simt respira7ia
cum urcă pe mine
îmi e cald și îmi este bine
am și uitat
că am rămas singur
atât de aproape de moarte
departe de lume

e trupul lui știu sigur
s-a sinucis într-o diminea7ă
deja a pășit în uitare
acolo unde se întretaie
lumina cu umbra
șoptește ferit strada de mine întruna
139

Încheiere de carte
de mă vei căuta
mă vei găsi în locul ascuns
în satul meu
în casa părintească
pipăind cu ochii
întunericul lumii
unde grădina e plină
de umbre de pomi
așezate una lângă alta
ca niște solda7i gnomi

în spatele lor
oasele mele vor prinde
rădăcini
și din ele vor crește
lăstari puternici
care se vor împleti
și se vor face zid
să-mi apere moartea

unde plouă întruna
cu ochii mei căprui
peste amintirea sânilor tăi
purpurii
140
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