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Argumentum

UPLOAD

Generaţia 2000 - 2010 la Galaţi

Nu ştiu cât suntem de conştienţi. Conştienţi de faptul că suntem
mereu între timpuri, între spaţii. Între tăceri şi sunete.

Că suntem contemporani atât cu Homer, Shakespeare, Eminescu,
Einstein, dar şi cu Hawking sau Steve Jobs.

Literar, e greu de zguduit lumea aceasta din temelii. E greu să schimbi
ceva, cu adevărat antologic, într-o lume a antologiilor.

Această antologie este un pas, printre atâţia paşi. Pe Strada
Domnească, stradă simbol a culturii gălăţene, unde îşi au sediile două
dintre cenaclurile care au contribuit la cristalizarea unei generaţii pe care
noi o numim neinspirat 2000-2010 (ce frumos ar fi să fie generaţia
domnească!): este vorba de CUBUL CRITIC OBLIO, continuator al
altor cenacluri, care acum activează la Centrul Cultural Dunărea de Jos,
şi cel mai vechi cenaclu în activitate din Galaţi, NODURI ŞI SEMNE,
de curând intrat sub egida Uniunii Scriitorilor.

Cei mai tineri dintre scriitorii gălăţeni, care încă nu sunt membri ai
Uniunii Scriitorilor din România, merită o carte a generaţiei lor, mărturie
atât a valorii lor cât şi a continuităţii literare în acest colţ al României.
Cei selectaţi să facă parte din antologie poartă girul unor marcanţi membri
ai Uniunii Scriitorilor din România, filiala locală şi nu numai, aceşti
membri fiind activi şi în cadrul cenaclurilor menţionate mai sus, mulţi
dintre tinerii condeieri fiind premiaţi la importante concursuri literare
din ţară.

Prin acest proiect editorial, care vine în întâmpinarea aşteptărilor şi
dorinţelor noii generaţii, Centrul Cultural Dunărea de Jos nădăjduieşte
să aducă un inevitabil aer proaspăt în atmosfera aproape clasicizată a
literaturii gălăţene şi române, propunând la nivel local, dar şi naţional

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


C
uv

in
te

 N
oi

 p
e 

D
om

ne
as

că
6

nume noi dar şi unele aproape consacrate, dar care n-au avut posibilitatea
să publice (încă) în volum sau, chiar dacă au publicat, au publicat după
ce s-a început lucrul la această carte.

Alte amănunte „istorice” puteţi găsi şi în postfaţa semnată de
Andrei Velea, cel care omite cu modestie să scrie că de moderarea
cenaclului Cubul Critic Oblio, lângă subsemnatul, s-a ocupat şi dumnealui.

Pe lângă numele pe care le veţi întâlni în acest volum, puteau la fel
de bine să fie prezenţi şi Simona Apostol Vartolomei, Mirela Burhuc,
Florin Chitic, Gelu Ghemiş, Monica Harhas, Alma Nicole, Cristina Sava,
Răzvan SânAndrei, Radu Vartolomei sau mai noii remarcaţi Andrei Florea,
Radu Ioan Dragomir, Paul Berenştain. Şi, probabil, mulţi alţii... Poate un
al doilea volum va îndrepta această nedreptate cauzată doar de anumite
condiţii materiale, crize de comunicare, iar nu spirituale.

Ideal ar fi ca literatura să fie şi ea (un) touchscreen, să facă parte din
tehnologia multi-touch.

Şi parte din ea va ajunge să fie astfel. În acelaşi timp vor supravieţui
însă şi dinozaurii, şi rinocerii, lebedele, unicornii, şi lebedele şi maimuţele
literaturii. Spiritual, religios chiar, aşa ceva nu poate deranja. Prea mult.
Universul acesta (şi cele paralele, probabil), cu toate galaxiile şi toate
găurile sale/lor negre, are/au loc pentru noi toţi. Iar istoricii şi criticii
literari îşi vor face datoria. Cândva... Fie ca unii dintre aceşti tineri să fie
la fel de controversaţi ca şi Homer sau Shakespeare!

Probabil, orice generaţie ar trebui să aibă una dintre devize pe
aceasta: Noi putem schimba lumea! (Am vrut să scriu „Noi nu putem
schimba lumea!”, dar acel Nu nu s-a scris. Pur şi simplu!). Atunci putem
adăuga: Prea puţin.

Dar nu şi pe noi. Prea mult.

Dar poate măcar vom fi citiţi altfel, la toate nivelurile... Puţin mai
altfel. Priviţi.

De aici, de la Galaţi...
a.g.secară
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Hai să îmbătrânim împreună,
dragă

Descopăr alte unghiuri şi un alt
parfum când plimb

Pe formele-ţi inerte mişcările-mi încete

Ion Vinea

I. Adoarme-mă

„- În curând o să murim, mi-a
spus el şi s-a aşezat mai bine lângă
mine. Adică, în curând o să murim,
asta mi-a spus şi s-a aşezat mai
aproape de mine, cu mâna stângă pe
sub ceafa mea, ridicând puţin braţul,
ca să nu mă incomodeze. Mi-a spus
că în curând aveam să murim şi eu
i-am făcut loc braţului şi mi-am aşezat
cu grijă capul ca să nu-l deranjez, am
testat puţin terenul, şi deşi am judecat
că aveam să amorţim amândoi în
poziţia aia, doi moşi căutând poziţia
în care să doarmă fără să se deranjeze
unul pe altul, şi amorţind în scurt timp
şi repoziţionându-ne şi între timp
contemplând: „În curând o să murim”,
şi eu gândind: în poziţia asta, amorţiţi
şi moşi. Şi împingând uşor braţul ca
într-un puzzle uzat, cu figuri care din
obişnuinţă se mai unesc – adică, de
ce nu mi-aş ridica puţin ceafa, ca să-i
permit lui să-şi potrivească braţul, şi
eu să amorţesc mai greu, dar să mor
în curând.

- Ca să zic aşa, eu niciodată
nu m-am simţit tânăr, ca în Cazul
curios al lui Benjamin Button.

Şi pufnind apoi dispreţuitor, în
timp ce-şi ridica braţul şi eu îl
foloseam ca pe o pernă
suplimentară, de care, la o adică,
nu aveam neapărată nevoie, dar
era acolo şi oricum, oricum am fi
adormit, tot aveam să amorţim şi
moşi amândoi. Iar el declarând
aşa, în întuneric, când braţul era
fixat şi ştia că doar cu greu avea
să-l mai mişte, cel mai probabil
avea să îl uite acolo, şi dimineaţa
avea să-l caute cu mâna cealaltă,
nemaiştiind unde-l uitase, şi
declarând:

- Prost film!
Eu mă uitam la el dar era

întuneric şi degeaba m-aş fi uitat
la el, l-aş fi văzut, moş, spunând
că Benjamin Button, el nu s-a
simţit niciodată tânăr, curios dar
în orice caz, prost film. Şi eu
deodată ştiind că nu mai puteam
să adorm şi totuşi dorindu-mi să
dorm ca să fiu trează dimineaţă,
când aveau să vină copiii şi să le
pregătesc o gustare, o cafea, să
scoată  puf din ţigăr i şi să

ADRIAN HAIDU
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vorbească, şi trebuind să adorm
i-am spus:

- Dar încă n-am îmbătrânit, şi
chiar dacă am îmbătrânit – şi aici
încadrându-i palma cu propria
palmă, şi zâmbind oarecum inutil,
dar el răspunzând poate fără să
ştie zâmbetului,  simţindu-i
căldura – am îmbătrânit împreună,
dragă, şi suntem tineri.

Dar nu era de ajuns şi el
tocmai spusese că nu, el nu fusese
niciodată  tânăr,  dar  eu îi
interpretasem la propriu spusele
şi remarca mea cumva trebuia să
scoată din bătrâneţe şi din sensul
propriu totul şi să ne facă din
contră, tineri şi improprii, dar nu
era de ajuns şi asta intuiam şi eu,
şi ştiam că trebuia mai mult dar
neputând gândi mai mult,
continuând în acelaşi sens:

- Şi mai ţii minte, când nu
puteam eu să adorm, ca acum, cu
palmele aşa, şi îţi ceream să mă
adormi? Adoarme-mă, îţi ceream,
şi tu mă adormeai, cu leacul tău,
cu somniferul poveştii noastre, în
care începeai de când ne
cunoscuserăm, apoi îmbătrâneam
împreună şi ajungeam în patul
nostru.

Şi el simţind un fior de-a
lungul braţului, încercând să
riposteze, totuşi ştiind că aşa făcea
mereu, dar nevoit să riposteze, ca
să cedeze greu, şi nemaiputând
riposta:

- Dar numai eu ajungeam în
patul nostru, tu rămâneai acolo şi

adormeai în mijlocul poveştii, nu mai
apucam să  îmbătrânim sau
îmbătrâneam înainte să îmbătrânim...

- ... rămâneam tineri, ca acum,
mai spune-mi, Andrei, adoarme-mă,
ca să pregătesc dimineaţa dejunul şi
cafeaua, să vorbim cu copiii şi ei să
fumeze. Apoi amorţindu-i mâna, şi
moş:

- O să îţi spun, şi tu o să adormi
şi o să fie dejunul pregătit dimineaţă,
şi copiii or să întrebe ce mai facem,
am primit vreo veste, de sus, şi noi o
să zâmbim pentru că ei glumesc, şi
noi în ţelegem asta, iar  ei or să
fumeze.”

II. Era mereu duminică dimineaţă

Trecuse bine de orele 22 şi
Andrei avea ingrata misiune de a-i
povesti, pentru a mia una oară, la fel
de clar  şi structurat denotativ,
povestea lor de dragoste. Trebuia să
recunoască faptul că nu mai făcuse de
mult asta şi simţea un fior, deşi
coardele vocale deveniseră, de-a
lungul timpului, semivocale, iar
întunericul era din ce în ce mai greu
de suportat. Părul li se aşezase ca o
pânză de paianjen, înnodat pe alocuri
dar electrificându-le slab trupul, şi
amorţeala câştiga teren în timp ce
Andrei invoca timpul, încercând să
dezlege istoria care dormea alături,
aşteptând:

- Era mereu duminică
dimineaţă , şi pe cearceaf jucau
luminile în filmul nostru – pe
genunchiul tău, străpungând decolorat

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


9
G

alaţi 2000-2010
perdeaua, razele ne arătau clubul în
care nu ştiu cum ne-am sărutat prima
oară; ceva mai încolo, alunecând pe
coapsă, se proiecta celălalt scurt-
metraj, puţin absurd, puţin cam tragic,
în care Andrei o cucereşte; sequelul,
înspre sâni, unde o cere în căsătorie,
şi, evident, primul copil, un film
jenant jucat pe locul unde... mă rog,
se înţelege.

Întindeam mâinile curioşi şi
derulam luminile de pe genunchi, care
ne gâdilau şi ne uitam aiurea: era un
bar care se numea Crossroads şi noi
nici nu ne cunoşteam. Eram, cum să
spun, teribil de tineri, şi dacă mi-ai fi
spus atunci că aveam să îmbătrânim
împreună, dragă, l-aş fi preferat pe
fratele tău. Am avut noroc atunci, nu
mi-ai spus nimic, decât din ochi şi din
mişcări. Dansai cu mult înainte să fi
început dansul, pentru că ţi se unduia
părul şi-ţi jur că n-am văzut păr mai
al dracului!

Oblic tăiat,
şi în jurul bărbiei,

te încadra într-un anume fel,
încât cerea o mână care să-l

separe,
de chipul tău şi tot ce-l compunea.

Cu mâna chipul astfel mângâindu-l,
artă extravagantă-n armonia ei,

paşii ni se încrucişau într-un ocol,
şi muzica era,  în mintea noastră,

discobol.
Ne învârteam pe lângă ritmul ei,

în contra-timp şi sens,
căci timpul îl făceam şi-l controlam

–

preţ de-o secundă, şi o secund-o
transformam într-un minut,

dar nu era de-ajuns şi n-avea
sens, şi-atunci ne-am sărutat.

Mai întindeam, mereu
duminica dimineaţă, mâinile spre
coapsa ta – ce-i drept, mai mult
eu făceam asta, dar mă urmai şi
apărea scurt-metrajul acela, care
cred că era preferatul tău: se făcea,
habar n-am cum, că ne plimbam
pe o stradă. Vedeam mai întâi
crengile prăjite,  prin care
imaginea se strecura uşurel, şi ea
îl ţinea pe Andrei de mână, cam
neconvingător. În momentele
astea apăsam cu palma pe coapsă
şi imaginea devenea mai clară, dar
uitam ce căutasem cu mâna acolo
şi continuam, ba chiar înaintam,
zâmbind puţin, pentru că tu erai
concentrată la scurtul nostru
metraj, în care cei doi păreau să
se certe. Eu continuam lipsit de
scrupule să-mi rotesc mâna, din
ce în ce mai aproape de locul unde
voiam să ajung, având însă grijă
să nu fac gesturi prea bruşte, în
timp ce tu te vedeai acolo
spunând:

- Nu pot să fiu niciodată
sigură dacă vorbeşti serios sau nu!

Iar eu, acolo, te ţineam
de mână şi încercam să te conving
de ceva, în timp ce dincolo, în
patul nostru, îţi studiam respiraţia,
momentele în care-ţi coborai
pleoapele, şi calculam unghiul
format de ochii tăi, focalizaţi pe
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coapsă, văzându-te pe tine în
faţa Operei:

- Aş vrea să te cred dar
nu cred c-ar fi o idee bună, îmi
spuneai tu, ca un om serios.

Iar  eu zâmbeam, şi
atunci, şi duminica, şi acum. Dar
atunci mi-am curmat zâmbetul şi
ţi-am desprins iar părul de chip,
cercetând curios firele lui
cauciucate, numărându-le şi
luându-le pulsul, şi tu continuând:

- Andrei...!
Şi eu zâmbind, atunci,

pentru că ştiam că, da, de ce nu?
Şi împărtăşindu-ţi:

- Hai să îmbătrânim
împreună, dragă.

Şi te mai cuceream a
doua oară, duminica, plimbându-
mi palma îngrijorător de aproape,
şi tu cedând şi urmărind apoi
următoarea proiecţie, în care se
făcea că ne căsătoream.

III. Trezeşte-mă

Andrei ar fi continuat dar
ea adormise. Trecuse bine de
mijlocul nopţii, era vremea când
realitatea apărea umbrită, aşa că
îi veni o idee. Având în vedere că
nu era prima oară când făcea asta,
se sprijini într-un cot şi o privi preţ
de câteva minute, asigurându-se
că adormise. Adormise, respira
regulat şi îi tresăreau pleopele. Îşi
îndepărtă privirea spre tavan şi
încercă să se îndepărteze cu totul,

cât mai departe, ca să poată continua.
Oftă. Îşi întoarse privirile spre ea. Îi
venea greu. Lenjeria de pat îl înfăşura
şi îi despărţea, semiîntunericul îl
intimida şi în acelaşi timp îi dădea
ghes; un cuvânt, nu o să observe
nimeni, şi apoi totul vine de la sine,
nici nu mai contează cum. Nu e atât
de uşor. Se întoarse resemnat pe
cealaltă parte. Pe geam putea vedea
blocurile, structurate matematic,
dându-i senzaţia că ar alcătui decorul
unui film, poate chiar Rear Window,
şi el avea şansa de a  rezolva o crimă.

„Acum, bineîn ţeles, noi
suntem moşi dar povestea asta ţi-am
spus-o de atâtea ori în atâtea feluri, şi
ai mai adormit de-atâtea ori
ascultând-o, încât n-a mai rămas decât
un singur lucru de făcut. E greu totuşi,
dar tu dormi atât de plăcut, în timp ce
eu simt cum o să murim în curând, o
moarte care ar merita şi ea, de ce nu?,
povestită. Tu te-ntrebai atunci dacă
poţi sau nu să ai încredere în mine,
dar au trecut peste 50 de ani şi uite,
nu mai există întrebări. Avem doi
copii şi ei au copiii lor, şi suntem
pentru toţi un reper. Nu-i aşa că în
sinea ta, acolo, îţi spui că erai proastă
atunci, îndoindu-te? Da...

Eu mi-am dorit de mic să fiu
actor, dar n-am avut talent, trebuie să
recunosc. După aia, voiam să fac
filme pentru adulţi. Scuza mea, mă
gândesc acum, e că eram teribil de
tânăr.  Dar asta nu e o scuză ,
retrospectiv vorbind, din contră.
Trebuia să stau acum nu singur
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vorbind soţiei mele care doarme şi
spunând că voiam să fac filme pentru
adulţi când eram tânăr, ci trebuia să
le fi făcut şi acum să le povestesc, şi
la sfârşit să cadă, ca o ghilotină,
concluzia: singura mea scuză e că...
eram teribil de tânăr atunci, dar la
final lumea să zâmbească, admirativ,
Ce viaţă a avut Andrei...! Trebuia să
se fi făcut filme despre mine, un nou
caz al poporului versus Larry Flynt.

Dar nu despre asta voiam
să-ţi vorbesc.”

Aici se opri pentru că ea
respirase mai greu. Nu-şi mai simţea
acum mâna deloc dar nu luă aspectul
în seamă şi, după ce se asigură că
dormea, continuă să-i şoptească:

„Mereu am vrut să-ţi spun
povestea asta altfel, aşa cum s-a
întâmplat de fapt. Îmi era însă frică,
să nu fiu acuzat de imoralitate, eu,
care mă visam un Larry Flynt, îmi era
frică să nu mă acuze soţia – care pe
atunci, când au început toate poveştile
astea, nici măcar nu-mi era soţie – de
obscenitate sau alte porcării.” Şi se
opri iar, cercetându-i palma, care
căzuse de ceva timp din propria lui
palmă. Oftă. I se închideau ochii dar
prefera să o privească aşa, întunecată.
Căută sprijin  undeva dar avea trupul
obosit şi bătrân, şi perspectiva morţii
dormea în acelaşi pat. Se gândi că
avea drum lung de parcurs, şi avea
să-l parcurgă singur dar purtând şi
povara ei, căci pentru ea pornea:

„Când ne-am întâlnit eram
beat şi a doua zi zău că nu mai ştiam
cum şi dacă ne-am sărutat, povestea

am reconstituit-o prin martori
oculari. Îmi imaginez însă că aşa
trebuie să fi fost,

cu părul tău în condiţie
excelentă, ca de obicei,

tăiat oblic şi înconjurându-ţi
chipul,

noi dansând, anevoie,
pentru că n-are nimeni misiune

uşoară dansând cu mine,
eu glumind din când în când,

nici prea mult, nici prea tare –
nu voiam să-ţi distrag atenţia –
şi tu crezând nu ştiu ce porcării

despre mine.
Eu speculând şi sărutând.
Neîncercând mai mult, ca de

obicei în astfel de situaţii. Da, eu
aşa acţionam, singura diferenţă –
de obicei partenerele erau urâte.
Nu tu. Nu.” Se obişnuise cu
întunericul şi ea, calmă, probabil
visa. Se înarmă cu răbdare şi se
simţi totuşi bine pentru că
niciodată nu mai fusese cinic.
Avea o operaţie complicată şi
scârboasă  de dus la capăt ,
autopsie, şi încă nu ajunsese să
folosească bisturiul. Îl simţea însă,
rece şi obiectiv, şi-l vedea sclipind
în palma care acum îi era eliberată
de orice strângeri sau
constrângeri.

„A urmat după  aia
întâlnirea din faţa Operei. Mare
operă de artă ce ţi-am spus atunci!
Intuisei tu, acum babă şi murind
lângă mine, atunci îndrăzneaţă şi
propunând – hai să ne plimbăm,
dar sugerând asta, şi noi
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plimbându-ne printre copaci, şi
iarnă .  Peste câţiva ani ne
căsătoream şi  după  aia
îmbătrâneam dând naştere la un
copil, apoi la încă unul, dar atunci
erai zvăpăiată, excelentă, şi totuşi
ai intuit, - Nu pot să fiu niciodată
sigură dacă vorbeşti serios sau
nu! şi eu trebuind să răspund ceva
care să-ţi schimbe părerea, dar
neexistând aşa răspuns, spunându-
ţi ceva care să ne distragă – şi pe
măsură ce le rosteam, cuvintele,
ale dracului!, se îndeplineau, şi
îmbătrâneam împreună, dragă. În
felul următor: Hai – şi ni se
schimba statutul social, să – şi
apărea Cristina, draga noastră
Cristina, domnişoară în vârstă de
o zi, îmbătrânim – uite-l şi pe
Marius, ăsta o să ajungă mare!,
împreună – şi uită-te la
noi, dragă.”

IV. Două scurte paranteze

Închise ochii. În mâna lui
simţea rece bisturiul, şi îl ridică
oarecum curios. Deschise ochii şi
iar oftă:

„Trebuie mai întâi să fac
o scurtă paranteză, pentru că peste
câteva ore în bucătărie or să
fumeze Cristina şi  Marius
povestindu-ne minunăţii  şi
admirându-ne pentru că noi încă
ne ţinem de mână, şi care alţi moşi
mai fac asta şi câţi alţii s-au mai
iubit bătrâni, împreună?, şi noi

fiind fericiţi, cum a fost şi săptămâna
trecută şi cum o să fie săptămâna
viitoare, şi după ce o să scoată un nor
gras ca un pelican din ţigară, o să mă
invite în sufragerie, să deschidem
televizorul şi tu să stai cu fiică-ta, de
vorbă, şi noi să vedem ceva. Poate
vreun meci, cum s-a mai întâmplat, şi
eu să stau să mă gândesc iar: ăsta e al
meu, la o adică, l-am crescut şi i-am
lăsat mână liberă, am încercat numai
să-l fac în aşa fel, încât să nu fie prost,
sau dacă o fi să fie prost, să fie prost
în legea lui, dar singur. Dar fiind
nevoit să stau lângă el, şi să vedem
un meci, şi să îmi crească ochii, nevoit
fiind, când la 75 de kilometri
depărtare, un puşti de 23 de ani,
crescut de tac’su fără mână liberă, un
tată dintr-ăla, cum se făceau pe
vremuri, masiv şi mirosind a ulei
negru, cu unghii late şi fioros, cu nări
de oţel,  milităreşte tuns şi
ascunzându-şi întreaga filosofie după
nişte ochi modeşti, arcuiţi înăuntrul
lor, scurţi, şi dincolo de ei filosofia
lui măruntă dar corect întocmită,
tunându-i fiului: tu să nu fii prost! dar
altceva înţelegând prin prost, şi fiul
lui privind admirativ şi gândind cine
ştie ce bazaconii, înţelegând naiba ştie
ce, şi înscriindu-se de mic la un club
mărunt de fotbal, două cartiere
depărtare, ivindu-se acolo cu taică-su
de mână ,  care-l privea acum
încrezător, pe el, un drăcuşor de 12
ani, cu pantaloni scurţi şi picioare
subţiri, pe care se prelingea o fâşie
de sânge pentru că în noaptea aia-l
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pişcase un ţânţar şi nu găsise timp mai
bun să se scarpine decât pe drum, cu
taică-su de mână, şi rupându-şi în cele
din urmă coaja, tot scărpinând nervos
şi din cauza lui taică-su nevoit să-şi
micşoreze din când în când pasul, şi
apoi, opriţi în faţa antrenorului aşa:
taică-su, rostindu-i numele şi chiar
vorbind în numele fiului – un drăcuşor
de 12 ani în pantaloni scurţi şi nervos,
fericit că acum gata, nu îl mai mânca
dar jenat de sângele care îi colora
piciorul subţire, şi privind vinovat
înspre tată, care vorbea cu persoana
care avea să îi fie antrenor 11 ani de
aici înainte, un alt fel de tată care din
când în când îi mai spunea: tu să fii
fericit dacă ajungi în B, - şi scuipând
scurt şi subţire în spate, revenind –
că voi toţi vreţi în A, da’ şi-n B, se
plăteşte ca lumea... şi el înţelegând
şi jucând bine, şi ajungând totuşi în
A, iar  într-unul din cele mai
importante meciuri pentru Steaua,
preluând la un moment dat mingea şi
alergând aşa cu ea, pe un teren imens
cu iarbă frumoasă, pe care, la o adică,
i-ar fi plăcut mai mult să se aşeze, cu
prietena lui, focoasă şi împlinită, dar
care, când îţi era lumea mai dragă,
spunea câte-o prostie, o arunca aşa,
ca o grenadă, verde-n faţă, de era anul
trecut să dea de dracul, când i-a spus
lui taică-su că el, fiul lui adică, nu prea
seamănă cu el, şi crezând că face o
glumă bună şi că, de ce nu, îşi
permitea acum, că poate el, fiul lui
adică, poate nu era chiar fiul lui, şi
râzând, şi el gândind: Doamne maica

domnului! şi făcându-şi cruce cu
limba, dar, chiar şi aşa, tot i-ar fi
plăcut mai mult să o scoată la
picnic, aici, să aşeze păturica pe
partea din mijloc, dreapta, şi aici
gândind ca un mijlocaş dreapta ce
era, i-ar fi plăcut mai mult decât
să alerge împingând mingea cu
piciorul mereu în faţa lui, de parcă
cine ştie ce-l împingea şi pe el de
la spate, şi eu fiind aici nevoit să
casc ochii, lângă Marius, care îi
dă ăstuia un sfat pe care el însă
nu-l aude şi chiar dacă l-ar auzi,
de ce să paseze, şi gândind: ce vor
ăştia doi care aleargă din sens
opus spre mine mai-mai să le sară
inima din piept? şi trecând uşor
pe lângă ei cu tot cu minge şi
oprindu-se abia la marginea
careului mare, şi oprindu-se,
amintindu-şi că asta e plătit să
facă, să stea în mijlocul din
dreapta al terenului, să aducă
mingea aproape de poarta
adversarului şi cumva să  o
introducă acolo, şi gândindu-se că
dacă înscrie, după aia are un motiv
în plus să îi ceară prietenei, cu
toată lipsa ei de tact cu tot, să facă
naiba ştie ce prostii în noaptea aia,
prostii suplimentare, şi,
bineînţeles, salariul lui şi cota care
ar putea să-i crească, numai să
lovească mingea asta pe care o
oprise la marginea careului şi ea
cumva să nimerească poarta. Şi eu
aici trebuind să mă ridic de pe
canapea, şi să fiu încordat şi să
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urlu şi să mă treacă toţi fiorii, să
îşi arate şi timpul muşchii venoşi,
în faţa noastră, pentru că suntem
tată şi fiu şi ne uităm la un meci
de fotbal şi ne-am ridicat încordaţi
aşteptând să intre mingea într-o
poartă ,  la 75 de kilometri
depărtare, având apoi ori să îl
înjurăm ori să îl admirăm şi să îl
transformăm în următoarea stea şi
principalul subiect de conversaţie
pe fostul drăcuşor de 12 ani, acum
oprit la 23, cu o minge în faţă şi
ridicând din umeri, adică, trebuie
să facă acum ceva, aşa merg
lucrurile, nu poţi să înveţi să
controlezi o minge timp de 11 ani
şi acum să nu faci nimic, cum ar fi
o focă antrenată ca şi el, 11 ani
sau poate mai puţin, dar oricum
de la care toată lumea se aşteaptă
să  îşi arcuiască  botul lovind
mingea şi bătând apoi din palme,
cum ar fi să stea foca aia aşa, pe
gânduri, ca el acum, şi lovind-o
mingea în bărbie gândind:
Doamne maica domnului!

De ce nu pot să stau în
bucătărie cu Marius, cu cărţile pe
faţă, fără televizor ca intermediar,
fără drăcuşorul de 23 de ani pe
care nu-l cunoaştem şi care
împinge încolo şi încoace mingea,
lipsit de consecinţe, să stăm
amândoi şi fără să vorbim, despre
ce să vorbim? despre ce s-ar putea
vorbi? viaţa este aşa cum se vede,
aşa că să stăm şi să ne uităm unul
la altul, ca la un film.”

Aici iar se opri, vlăguit.
Vorbise repede şi nu-şi putuse urmări
propriile gânduri, dar vorbise încet şi
ea nu se trezise. Afară avea în scurt
timp să se lumineze. Continuă să o
studieze puţin şi, după ce căpătă
destulă încredere în sine, oftă iar scurt
şi reluă:

„Încă o paranteză şi ajung şi
la ce voiam de fapt să-ţi spun. Văd că
noaptea ţine mai mult azi şi ţine cu
mine; iar când vorbesc cu Cristina,
atunci abia născută dar azi femeie
puternică şi controlând minţile
oamenilor – căci până la urmă asta
înseamnă human resources, adică un
om care se pricepe la oameni, cum ar
veni, se vede asta prin felul în
care-mi vorbeşte. Şi data trecută, tot
lăudându-se cu soluţia ei anti-criză şi
disponibilizăr ile din Mioveni,
complicată treabă cu administrarea
resurselor umane, dar se reduce totul
la costuri şi atunci să dai mioveneni
afară pare pur şi simplu şi eficace, la
o adică, la îndemână. Şi ea pufăind
când spune asta, şi împlinită. Pufăind
de parcă aşa se duce viaţa, puf cu puf,
sus. Stau aşa şi mă întreb ce-or spune
miovenenii despre chestia asta cu
resursele umane. În Mioveni – care
nu este nici sat, nici oraş, ci o uzină
Dacia – oamenii sunt simpli ca
maşinile pe care le produc. Acolo, în
uzine, se fac şi se desfac vieţile lor,
acolo se întâlnesc, din asta trăiesc şi
tot acolo se însoară. Ba unii mai şi
nasc lângă linia de producţie, şi
copiilor li se spune ca să adoarmă că
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aşa au venit şi ei pe lume, pe banda
rulantă la care au lucrat cu toţii, uite,
ochii îi ai de la mă-ta, nasul cârn de
la mine şi curiozitatea de la
bunică-ta, stăteam toţi lângă banda
rulantă şi-ţi mai montam câte ceva.
Serile în Mioveni sunt faine, se-adună
în scara blocului tot cartierul şi dacă-
şi pun minţile la contribuţie ar putea
să construiască singuri o maşină. Cei
mai bine văzuţi sunt cei de la logistică,
ei iau softul de la muncă şi îşi
configurează singuri gadgeturi şi alte
bazaconii la maşină. Apoi se mai
sparg seminţe şi Vasile povesteşte iar
despre unul, Vlad al lui Glodeanu,
care la 13 ani i-a luat maşina lui
taică-su şi s-a plimbat cu ea toată ziua,
ştiind să conducă foarte bine, ca orice
miovenean de 13 ani. A început la un
moment dat să-l urmărească poliţia
dar  el,  ca orice miovenean,
curgându-i şofatul în sânge din tată şi
mamă în fiu şi fiică, a scăpat de
poliţişti şi a parcat maşina în faţa
blocului, ba chiar aşa de surescitat a
fost, că a zgâriat 32 de maşini până s-
o oprească pe a lui taică-su chiar în
faţa scării blocului unde se sparg
acum semin ţe rememorându-se
păţania lui Vlad al lui Glodeanu. A
scăpat însă de poliţie şi, ca orice
mioveneni cu bun simţ, vecinii nu
i-au făcut nimic, doar că trei luni de
atunci încolo Vlad al lui Glodeanu nu
s-a mai dus la şcoală şi a reparat
maşinile zgâriate, apoi le-a vopsit. Au
venit francezii şi
l-au luat cu ei să-şi termine în Franţa
studiile şi să muncească la Renault.

Cristina în schimb a disponibilizat
600 de mioveneni ca soluţie anti-
criză şi acum e promovată ca
senior human resources manager
la Dacia. Bine, că nici Marius nu
e mai prejos sau sus, toată lumea
ştie că în construcţii se fură cel mai
mult, dar să nu vorbim despre
asta.”

Făcu o nouă pauză şi se
chinui să-şi amintească despre ce
voia să vorbească, în timp ce afară
se întâmpla ceva ciudat cu
întunericul, care suferea din
pricina unei lumini ce se-ntindea
spiroidal, viermuind. Îşi aminti de
bisturiu, şi, simţindu-se la capătul
puterilor, se hotărî să-l folosească:

„Întotdeauna, ziceam, am
vrut să-ţi spun adevărata noastră
poveste de dragoste, care a început
când am făcut pentru prima oară
sex oral. Era o noapte plină,
pleznind într-însa, cum se făceau
odinioară, şi eram speriat şi cu
inima în gât, întins pe spate pe un
pat, abia te cunoşteam de câteva
săptămâni şi mă gândeam că ăsta
e momentul, şi tu cu privir i
ciudate-n ochi, cum nu credeam
posibil, şi amândoi excitaţi, cu
mâinile descoperind mereu alte
umbre şi un alt parfum plimbând
pe formele-ţi inerte, şi
mişcările-mi încete, mi se părea
groaznic ce ni se întâmpla şi nu
ştiam cum dracului să mă comport,
şi-atunci s-a întâmplat (şi tot atunci
m-am îndrăgostit).
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S-a întâmplat în
felul următor:”

V. Într-o duminică, noaptea

Prima moleculă de lumină îi
gâdilă pleoapa şi vocea lui Andrei
începu s-o cheme lângă el, cercetă
curioasă cu marginile ochilor şi,
deşi îi ascultase de ceva vreme
poveştile, abia acum începu să le
în ţeleagă  şi să  le acorde
importanţă. Auzi:

„Se făcea că eram tineri, şi
patul se căsca în jurul nostru,
învăluindu-ne prin cearceafuri
albe şi zbătându-şi aripile prin
penele pernelor, propulsându-ne
deci la o semiînălţime apreciabilă,
unde pluteam învăluindu-ne lent
în spirală, molcomi şi flămânzi,
înfulecându-ne trupurile care se
jucau în felul următor: fie corpul
meu o dreaptă aparţinând planului
patului,  iar  tu căzând
perpendiculară  pe pat, şi cu
mâinile jucându-ţi-se pe pieptul
meu, nu făceam altceva decât să
demonstrăm că mâinile tale, de ce
nu, în spaţiul care se creea jucăuş
şi derivând din noi, că mâinile tale
erau la fel de perpendiculare pe
linia corpului meu. Şi de aici, nu
ne mai rămânea decât să găsim
reciprocele teoremei celor trei
perpendiculare şi să le exploatăm
unghiurile, în timp ce lumina se
diminua focalizându-ţi mâinile,
patul continuând să  sfideze

gravitaţia şi noi încălcând legea
termodinamicii, degajând aşa fum ca
nişte ţigări grele de foi, răsucite şi
umezite cu buzele, şi aprinse într-o
duminică noapte la semiînălţimea la
care ne consumam trupurile. Nu mă
aşteptam să faci atunci ce ai făcut, dar
unele lucruri se întâmplă indiferente,
şi mâinile tale mângâind se apropiau
ca doi gasteropozi de sexul meu şi
sărutările tale dansate păreau atrase
cu paşi ocoliţi către acelaşi loc, în care
se compactase întreaga mea fiinţă.
Fiinţă , adică un eventual suflet
împachetat într-un sistem complex de
oase învelite cu piele, şi cerebral, care
gândea atunci că aşa ceva nu este
posibil, şi pleznind la contactul
buzelor tale cu un penis la fel de mirat
ca posesorul lui. Căscam ochii ca la
meciurile de fotbal, şi ce control în
felul în care-ţi arcuiai dibaci limba,
şi ce plăcere se ivea de-acolo,
proiectându-mă la 75 de kilometri
depărtare de orice, iluminat de-odată,
de parcă până atunci fusesem un
dobitoc oarecare, şi-abia în noaptea
despre care am mai spus c-ar fi fost
plină, abia atunci apucasem să trăiesc
ca un om – să te simt adică pur şi
simplu transcedentală, cum ar veni,
produceai efecte speciale prin simplul
contact, un fel de full contact. Cu
ochii căscaţi scena arăta în felul
următor – era ascuns de părul tău,
oblic înconjurând ca o cortină sexul,
era ascuns-acolo întreaga mea esenţă,
şi nu ştiu zău ce şi cum făceai, dar tot
ce şi cum făceai mă crea pe mine
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dincoace, alungit stând şi aşteptând
să se întâmple ceva şi mai fenomenal,
dar era o plăcere diabolică şi draci
chiar jucau în jurul nostru, plutind şi
ei, şi noi, şi voi, dansând pe ritmul
muzicii create deci de buzele tale,
adevărate petale carnale, din care
înfloreau miraje, şi tu, fată morgana,
silenţioasă şi imposibilă, cu mişcări
care comprimau universul, la punctul
de contact dintre buzele tale şi sexul
meu implodând universul,
scurgându-se acolo vijelios
şi-accelerat tot spaţiul – se crea adică
o tornadă care lua pe sus scaunele,
biroul unde proiectam eu pe vremea
aia programe de şah, lua pe sus şi
computerul,  dulapul, tornada
devenind din ce în ce mai năprasnică,
forţată şi controlată de buzele tale
pivotând în jurul sexului meu,
comprimând acolo oglinda de argint,
unde ne reflectam duminica dimineaţă
trupurile după lungi partide de amor
şi şah, şi toate astea învârtindu-se în
jurul punctului acesta, a cărui forţă
convertea universul în format .sex,
smulgând la un moment dat tavanul
şi acoperişul, tornada atrăgea
spiroidal absolut totul – maşinile
vecinilor, bucăţi de trotuar, câini
comunitari şi plopi, România, bătrâna
Europă, care se sprijinea ca de-un
baston de Asia, şi toată Terra, şi după
aia alţi aştri, începând cu Alpha
Centauri şi pornind apoi pe această
cale Lacteea, urmată  de tot ce
până atunci se ţinuse la prea mulţi
parseci distanţă.

Şi-aici,  extenuate peste
măsură dar mândre, ţi se opreau
buzele, şi continuau ideea aceasta
mâinile, ducând-o la noi puncte de
maxim, şi orgasmul era
expansiune, şi se scuipa în scurte
jerbe la loc tot universul, şi atunci
mi-am dat seama că, da, adică te
iubesc.”

Andrei obosi şi îşi îndreptă
privirile spre geam. Încă îşi mai
închipuia blocurile vecine
aparţinând decorului din Rear
Window şi noaptea îi apărea astfel
regizată de Hitchcock. Ea nu
dădea niciun semn, mimând un
somn plăcut, dar îl auzi reluând:

„Mă rog, ce a urmat după a
fost lipsit de sens. Am început să
caut momentele astea, care de
regulă se ridicau la semiînălţimea
primului nostru contact sexual. Au
început curând s-apară
neîn ţelegeri dar  treceam cu
vederea, pentru că ştiam că acolo,
când începea patul s-o ia razna
plutind şi învârtindu-se, acolo
totul se rezolva şi, de ce nu, se
merita tot efortul. Aşa am trecut
prin primii câţiva ani, eu
ascultându-te vorbind despre toate
porcăriile, şi zău, n-am citit
niciodată nicio carte, şi n-o
ascund, dar parcă e mai bine ca
unii să nu citească pur şi simplu,
decât să citească aşa cum o faci
tu. Nu ştiu, unde nu e, nici
Dumnezeu nu dă, şi nici omul
n-ar  trebui să insiste. Te-am
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ascultat însă de fiecare dată şi la
început chiar încercam să port
discuţii în contradictoriu, dar am
renunţat repede şi bine am făcut.
Au trecut aiurea câteva zeci de ani
şi noi ne plimbam pe tot felul de
străzi, ne opream în cafenele şi
berării şi ne continuam drumul pe
sub străzi,  prin tunelurile
metroului, unde ne întâlneam cu
diferite persoane. Îmi amintesc,
odată, străbăteam miraţi un tunel
şi în faţa noastră am găsit un copil,
în vârstă de o zi, pe care l-am
numit Cristina şi l-am luat cu noi,
şi tot mergând Cristina începea să
se dezvolte, în timp ce se dezvolta,
noi ne certam pentru că nu aşa
voiam să se dezvolte, dar eu
cedam pentru că erau şansele
egale, cum ar veni, ca eu să fi fost
cel care greşea, şi după asta
reinventam primul nostru contact
sexual şi lucrurile se uniformizau
din nou, şi ne-am mai întâlnit cu
unul, căruia i-am spus Marius şi
el părea diferit, avea parcă mai
mult potenţial, ăsta avea să ajungă
mare, dar tot un drac a fost şi ăsta,
în timp ce noi iar ne certam şi eu
începeam să cedez din ce în ce mai
puţin şi mai greu, ba chiar la un
moment dat, îmi amintesc perfect,
nici nu mai reuşeam să ne excităm
în vreun fel sau altul, şi de atunci,
singurele partide pe care le-am
mai avut s-au desfăşurat pe 64 de
pătrăţele, când albe, când negre,
şi tot mergând, acum toţi patru,

tunelul se răsucea diabolic şi noi
oboseam, iar la un moment dat
Cristina a schimbat magistrala,
urmată apoi de Marius, şi când am
obosit ne-am aşezat în patul ăsta şi
am adormit imediat, ţinându-ne de
mână şi pierzându-mi cealaltă mână
pe aici, pe undeva.”

VI. Ultima paranteză

Se luminase întreaga cameră şi
Andrei adormise în timp ce îşi căuta
mâna ascunsă sub ceafa ei. Ea se
ridică  încet,  obosită  şi tr istă ,
scuturându-se şi îndreptându-se spre
bucătărie. Îşi simţea ochii sudaţi la
margini dar începu să pregătească
micul dejun maşinal. Nu părea cu
nimic schimbată de cele recent auzite,
exceptând o uşoară lacrimă care
gravita indecis lângă ochii sudaţi. Nu
se gândea la nimic pentru că încă nu
ştia ce să gândească, şi timpul trecu
repejor. Cafeaua era gata când se auzi
soneria care o readuse cu picioarele
pe pământ. Cristina intră prima,
gălăgioasă, urmată de Marius, care
zâmbea mulţumit, şi ea îi pofti în
bucătărie. Un dialog se alcătui apoi
din trei puncte diferite de vedere, şi,
tocmai când fu menţionat, Andrei, cu
ochi la fel de roşii ca ai ei, apăru. Cu
gesturi leneşe îşi îmbrăţişă fiul, apoi
fiica, şi se aşeză la masă ciugulind din
micul dejun. Când mâncarea se
termină, se gustară cafele şi copiii îşi
aprinseră ţigări.
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- ...Deşi eu i-am explicat, dar se
vedea că proasta n-a-nţeles o iotă...

- …Că bugetul încă n-a fost decis,
da’ în mare se cam ştie cine ce şi cât.
Eu zic că o să fie bine, mai ales că de
când cu afacerea Bechtel...

- ...Păi şi tu nu i-ai zis nimic, adică
nu ei, dacă zici că nu pricepe, da’
măcar aialaltă...

- ...Da, păi calculaseră şi aştia,
apropo de Bechtel, în Evenimentul
Zilei, cică ar dura nu ştiu câte mii de
ani să termine o secţiune numai.

Şi în scurt timp ţigările se stinseră
şi, în simbioză, se scurseră ultimele
picături de cafea. Se lăsă un moment
de linişte, întrerupt de Marius:

- Păi, hai că-ncepe meciul.
Ne retragem?

O tensiune ca o negură se lăsă
peste bucătărie; singuri, Cristina şi
Marius nu o percepură. Andrei îşi
înfipse privirea în pământ, îşi frecă
nervos braţul care încă părea să mai
fie uşor amorţit, şi ridică privirea
înspre ea, care-i aşteptă curioasă
mutarea:

„Normal că eram curioasă, şi
obosită, şi mai bătrână ca atunci nu
m-am simţit vreodată. Mă uitam la
tine şi cred că atunci ţi-ai dat seama,
susţinându-mi privirea, cum ai zice tu,
de parcă ne foloseam forţele într-un
război al stelelor, şi tu pierzând şi
dându-ţi seama că, da, am auzit adică.
Dar ce nu ştiai tu, şi aici erai dobitoc,
pentru că nu ştiai adică, era că, da, şi
mie îmi plăcuse deşi nu atât de mult,
se pare, cât îţi plăcuse ţie. Ştiam şi se

vedea în intenţiile tale că făceai
pe toţi dracii în patru ca să ajungi
acolo, şi pervers, măcar aşa să mă
simt şi eu bine, că  m-ai
subestimat, şi că ştiam că înghiţi
multe porcării şi-mi faci, aşa, pe
plac, şi că asta ne-a ţinut totuşi la
un loc şi uite-ne, bătrâni
împreună, dragă. Dar lasă că şi eu
te jucam şi până la urmă obţineam
cam tot ce voiam de la tine, şi
poate la fel de pervers, cum ar fi
să  mă  adormi atâţia ani
povestindu-mi în o mie de feluri
aceleaşi lucruri. Aşa că normal că
eram curioasă, şi nici prin cap nu-
mi trecea că  aveai să  spui,
ronţăind cuvintele:

- Marius, noi în curând o să
murim, şi, sincer, mă doare-n cur
de Steaua.

Şi fiul tău r idicându-şi
sprâncenele, gândindu-se ca mine
atunci, că nu se ştie adică dacă
vorbeşti serios sau nu, dar tu
lăsând la o parte orice
ambiguitate, expectorând
cuvintele:

- Mă simt aşa, bătrân. Mă duc
să aşez piesele.

Şi plecând ca o broască
ţestoasă, până în sufragerie, şi
ştergând praful de pe tablă şi
aşezând piesele, aşteptând în timp
ce eu mă uitam când la Marius,
când la Cristina, şi spunându-le că
tu eşti cam ţâfnos în dimineaţa
asta, şi c-ar fi totuşi bine să-ţi facă
pe plac măcar azi, şi venind după
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tine şi aşezându-mă la masă, privindu-te cum rar te-am privit vreodată, şi
acoperindu-ţi palma cu propria mea palmă, construind zâmbete şi
împlinindu-ne obrajii, făcând prima mutare, intrând într-un gambit Evans
pentru că ştiu că te incomodează, şi uitând, preţ de câteva mutări, de Marius
şi Cristina, de anii care ne-au încercuit marcându-ne şi, întrerupându-ţi
gândurile, spunându-ţi:

- Andrei, dobitocule...
Şi tu zâmbind.”
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*

dacă ar fi să spun ceva straniu
aş spune că pinguinii mei verzi sunt
pinguini imperiali coborând din frunză
în frunză, clorofila picurându-le de pe aripi.
tu te-ai uita la mine şi mi-ai spune

în oraşul meu de pe hartă,
cum urci de la ciuşmea pe dreapta sau
cum cobori din pădure pe stânga,
sunt doi meri înşurubaţi unul în altul
de vezi doar unul, aşa

vino mai încoace, că e cald,
sub duşul ăsta rece lipeşte-te de mine
şi închide ochii, încolăceşte-te
mai adânc şi încearcă
să respiri,

să musteşti afară din cadă
şi să te împiedici de hainele mele,
să cazi ca un pinguin imperial pe burtă
în apă, tu pe pământ,
mă urc şi eu în mărul cu frunze,

cu fructe şi pinguini verzi
îmi lipesc ochii de cer
sau de o fustă albastră.

*

ea
stătea în sufragerie în centru în fund.
eu
stăteam în sufragerie în centru culcat.
ei
ea îşi privea unghiile picioarelor, că doar atât vedea,

ALEXANDRU MARIA

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


C
uv

in
te

 N
oi

 p
e 

D
om

ne
as

că
22

eu îi priveam tălpile picioarelor, că doar atât puteam
şi unghiile ei erau verzi şi aveau vene verzi,
iar tălpile îi erau de piele.
ei
şi s-a uitat în sus, la lustră,
îi vedeam tălpile şi aerul până la ele,
ei
ea a început să se rotească, să se ridice femeie,
să se aşeze sus,
eu o priveam înălţându-se şi micşorându-se
pe lumină într-o cameră albastră.
e
nu mai contează.

*

fiţi atenţi câtă poezie zace în lume, de la
cărăbuşul fără un picior şi carapace ruptă până la
pasărea măiastră care nu există sau de la
violetele albe de pe balconul cu soare al mamei
până la uriaşul sequoia pe care nu-l voi vedea vreodată,
de la cascada îngerului şi până la apa căzătoare în veceu,
fiţi atenţi, că numai acum mă simt poet
care e acelaşi lucru cu a spune că numai astăzi mă simt
fiind fiinţă,
sunt toate câteva lucruri mici, toate şi aşezate frumos,
la locul lor, cum e şi cafeneaua în care ne-am dus
de câteva ori să ne uităm la tablouri, spuneam,
şi tu te uitai la tablouri, să bem o cană cu ceai
şi beam amândoi.

uite aşa se ţine o ceaşcă, apucam toarta,
ţineam degetul mic şi strâmb drept, eram o caricatură
la care tu râdeai, cei din spatele meu erau peretele
şi nu ziceau nimic. tu spuneai uite aşa se stă la masă,
peretele erau ceilalţi, cădeai ca sfârşită în scaun,
te revărsai pe piciorul meu ticăit, peste el şi nu sub,
piciorul tău era plin de peşti, îi auzeam cum sfarmă
înfundat chitina de prin sălcii.
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mai sorbeai puţin din ceai, şi eu sorbeam,
uite o faţă aproape cunoscută în spatele tău,
uite o faţă aproape cunoscută în spatele tău,
toate plane toate plate să ştii că e adevărat aproape,
să ştiu îţi puneai palma pe degetele mele drepte şi strâmbe,
eu fâlfâiam, ne ridicăm, ne ridicăm,

doar atât am spus, restul a fost de ochii pereţilor.
m-ai întrebat cât e ora, eu m-am uitat la pene
şi am aflat că ceasul stătuse de mult.

*

dincolo de cel mai nesemnificativ gest şi de cuvintele ataşate lui
(o femeie trezită din somn arată de parcă ar fi dormit),
dincolo de frica şi nervii distilaţi pe dinăuntrul meu
(un pinguin verde arată  ca un chaplin verde,

dar cu picioarele scurtate)
mai este loc de altceva (când l-am întrebat la ce se gândeşte
mi-a răspuns zâmbind şi dându-şi ochii peste cap
aşteaptă să-mi citesc gândurile - omul metodă
îmi taie limba cu firele de păr ale femeii în fustă albastră
(omul metodă îmi taie limba cu firele de păr
ale femeii în fustă albastră).

*

sunt mai calm decât de obicei,
(soarele este amputat şi-mi murdăreşte cerul cu verde)
îmi este şi frig (câţiva pinguini imperiali
ţipă că lor le e bine, mie de ce nu),
mai aflu şi că pământul ne înghite
fir cu fir
cu o răbdare teribilă (unul din noi o să moară pentru că
acum câteva decenii a bătut vântul prin copaci
şi ăştia au plâns cu goange),
că de fapt frumuseţea poeţilor e indiferenţa
dinţilor carilor,
iar eu nici măcar poet nu mă mai simt.
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şi nu îmi pasă dacă nu îmi veţi ierta imprudenţa de a spune că,
venind aici (fumam o ţigară şi beam
dintr-o sticlă de sprite
maria, nu fi copil, lasă sticla aia din mână şi vino cu mine,
nu te mai duce,
ştiu eu un bar unde poeţii şi chiar şi prozatorii primesc alcool
pe gratis şi
poetese la fel, îşi plimbă degetele grăsune pe
gâtlejurile tale de lebădă şi îţi promit chiolhanuri
cu cefe de porc multe şi pulpe de porc multe şi femeie multe,
ah, jumerile! spun eu, dar nu pot merge, trebuie să ajung neapărat
şi pe deasupra mai miros şi a sprite),
deci, nu vă rog să-mi iertaţi calmul cu care vă spun că, venind aici,
am găsit o fustă albastră pe trepte şi mi-am dat seama că ea
nu trebuia să fie acolo.
cine eşti tu, am întrebat-o,
singurătatea ta, mi-a răspuns,
şi eu am luat-o cu mine.
deci din nou vă spun acum şi nu mă interesează
pentru că am găsit ceva ce nu-i musai să fie,
vă spun, deci din nou, că voi veţi muri
şi doar eu şi singur voi fi veşnic.

*

măi, ce bună e, spunea bătrânul scufundându-şi buzele şi dinţii
în găleata fântânii rece, eu îi urmăream uimit gâtul cu gâlma
săltându-i nebună în el. acum haidem, spunea punând cobiliţa
pe umăr, grijuliu ocolind pietrele ascuţite ascunse în nisip,
eu simţeam fierbinţeala pământului şi aş fi vrut să-mi crească
pieliţă între degetele picioarelor, să simt mai multă,
sau să fiu îmbrăcat în negru să devin incandescent,
bătrânul să-şi verse apa pe mine şi
să fiu sticlă. la adăpostul meu prea puţin probabil
să crească doi meri.
peste ceva timp va trece, va mânca din ei

i-am citit ceva, cu voce joasă, ca şi cum aş fi citit altcuiva,
din când în când îi aruncam un ochi, pe furiş
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mi-am căzut un măr să îmi dezleg degetele şi ea a mâncat mărul.
la urmă mi-am rupt picioarele încercând să merg.
ea s-a uitat la mine, şi-a ridicat fusta până la glezne
şi s-a aplecat să-mi strângă cioburile -
sângele ei curgea prin picioarele mele.

*

radiem linişte noaptea, noi, neadormiţii, oameni şi pământ,
strada cu mirosul ei de cauciuc încins,
vântul oprit în firele electrificate,
ciripelele păsărind în guşă, visând probabil, în copaci.
stăm pe o bancă, iar cafelele ni se decantează în pahare,
el îi spune iubita mea mâine îţi voi aduce luna,
eu îmi plec privirea, doar puţin, cât să îi mai pot vedea cuvintele
(astea sunt pene de harpie înfigându-se într-un corp golaş)
şi îmi aşez timid palma pe fusta ta.
ea îi spune iubitule şi puncte de suspensie
(odată şi-odată veţi rămâne şi fără astea, să vă aud atunci),
degetele tale alunecă uşor sub degetele mele albastre.

ceva se întâmplă acolo, tăcut,
vântul şi ciripelele somnoroase şi maşinile, pământul
şi oamenii dormitând fiecare cu o pasăre răscolindu-le pieptul.
e atâta linişte între degetele noastre încât sângele meu
trece prin mâinile tale.

ai plecat la muncă şi am rămas aici
patul e destrămat şi se destramă
picioarele îi plutesc. zâmbesc sau nu
ţigara arde

ciudat - armura îmbrăcată azi noapte
înăbuşit pufnind
într-o tăcere cutremurată
armura îmbibată cu parfumul tău
pielea
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*

câteodată trebuie să vorbesc despre papagali
papagali mici care doar ciripesc sau mari care doar vorbesc
papagali roşii şi verzi şi albaştri
şi o papagaliţă care nu îi bagă în seamă

e un haos neîntrerupt în casa asta
câteodată o dau afară să zboare
să fie linişte
atunci ei îşi lasă capul pe umăr
şi îmi închipuie zgomotul penelor smulse

*

poate ar trebui mai mult despre oameni
acum că stau lipit cu nasul de geam şi fundul aşezat
pe-un teanc de cărţi, privindu-i. poate ar trebui să îi surprind
precişi păşind pe trotuare sau anapoda, gesticulând şi vorbind
singuri, privindu-şi vârfurile papucilor, deci stând puţin aplecaţi
(ei sunt puţin aplecaţi nu pentru a-şi evita privirile
ci pentru că e ceva în vârful papucilor, nu e totuna).
poate ar trebui să spun că spune cineva, pe stradă

ceva, vorbind la telefon

sau

ciocnirea irisului de cer şi căderea iremediabilă pe pământ,
poate asta ar trebui, cum cresc zambile pe geamul spart
şi cum parfumul lor îmi ameţeşte papagalii (nu, tot zgomot este),
oamenii de carne sau oamenii de piatră sau toate
toate fiinţele mergând puţin aplecate,
că în vârful papucilor e calea,
tramvaiele trecând în nori impenetrabili şi doar atât despre ele,
câinii cu maţele dilatate vărsându-şi lătrăturile pe gheare

în vârful papucilor e calea
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sau

că tot vine iarna, papagalii nu îşi mai smulg penele,
în schimb copiii stau mereu în cadă, în apă fierbinte,
unul ţine un minciog şi celălalt o undiţă,
eu le arunc peştii de plastic şi le spun
acum prindeţi-i şi aruncaţi-i înapoi.
dar sunt deja fierţi, de ce să-i mai aruncăm,
şi încep să râdă şi să strige –

dacă oamenii ar fi peşti.

*

pe lângă femeia cu batic USA strângându-mă adorabil de umeri
(de ce te-ai trezit, mai dormi puţin, încă nu s-a terminat),
sau bărbatul cu un prosop aruncat pe faţă,

muncind cu plăcere la picioarele mele
(fiecare dintre noi se închină propriului trup, ar trebui să o faci şi tu),
un gândac de foc şi cu sprâncenele arse păşeşte tiptil pe coridor
(acolo paturile nu sunt paturi şi scaunele nu sunt scaune)
şi nimeni nu îl vede.

când am ajuns acasă călcam pe puf şi lăsam urme.

*

despre nopţile în care nu dormeam pe un pat şi mama dormea pe scaune,
despre oamenii fără chip mergând în 6, un fel de miriapozi metalici,
despre cum aş fi vrut să sar pe noile mele picioare şi să îmi spună cineva
hei, dă-te jos, ce cauţi în copac, încă nu ştii

că toate păsările trăiesc în cuşcă,
dar mai întâi le rupi aripile ca să nu te bată.

se apropie un anotimp friguros şi fiarele din mine se restrâng,
poate ar trebui să-mi faci o poză aşa, mare şi neîmblânzit,
dar tu-mi faci jucărele, un fel de strigăte încremenite.
în poza asta ar fi trebuit să se vadă cât de mult

mi-au crescut picioarele
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era vremea când toate se petreceau lângă o plajă pustie, când piatra îşi
păstra luciditatea. doar uneori îşi ieşea din fire şi spunea vreau să, şi spunea
ce-aş mai, şi apoi sărea într-o supă la fel de tristă.

azi noapte lucrurile prevesteau
ceva cumplit se întâmplă. fire de praf presau mobila – asta gemea îngrozitor,
era şi o luminiţă verde – din când în când, la preschimbarea sunetului – era şi
o luminiţă roşie, îmi apăsau pe ochi, dar te aşezai în faţa lor, şi prevesteai
ceva rău se întâmplă. venea o fetiţă pe spate, făcea podul şi mergea în mâini şi
în picioare, aşa venea, nu e lucru curat, spuneai, nu e lucru curat, spuneam,
era un păianjen schilod, voia să spună ceva. dar noi nu ascultam, fetiţa aia era
ceva crunt vrea să se întâmple. ne ridicam (ţineam, totuşi, pernele pe urechi,
să nu auzim gura sau chelicerele), eram ca doi nebuni păşind pe becuri, cine
ne-ar fi văzut ce ar fi spus nu ştiu. se apropie se apropie, poate se sperie, dar
hai să ne aprindem o ţigară
ceva nasol se întâmplă. ne aflăm într-o cutie de margarină goală, plină cu
scrum, fără nici o şansă de ieşire şi fără chibrituri la noi.

acum mă voi împrieteni cu unşpe lupi şi voi încerca să-mi fac o vizuină. până
când voi găsi locul potrivit, voi sta sub cerul liber, voi împleti cadavre (din
când în când, pe ascuns voi culege mure şi voi fura miere), mă voi încălzi cu
pieile fraţilor mei (un stol de grauri îmi spune despre un şarpe dinăuntrul
căruia câteva zeci de ochi mă urmăresc – nu înţeleg nimic, da-s sigur că le
place frumoasa mea casă de piatră).
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nu-mi vine să cred, chiar nu îţi pasă, eu sunt aici, în faţa ta, îţi spun că vreau să
plec, iar tu
ştii, poate ar trebui să te calmezi, mai ia o gură de vin, să-ţi spun şi eu ceva
tu te porţi ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ce, nu-ţi mai
uite tablourile, uite oamenii, totul este atât de bine, dar câteodată mă gândesc
că poate mai bine eram
ajungeam
două boabe de mei într-o guşă de
 şi nici măcar acum, pe ultima linie dreaptă, tu nu poţi scăpa de cuvinte, tu nu
poţi
papagal

am fi vorbit noi în seara aia, dar eu începusem să împing nişte tutun cu dinţii,
pereţii,
tablourile,

(cu alte cuvinte, i-am spus că nu pot mima emoţia primelor întâlniri, firescul
acestora) (atâtea gesturi mărunte, atâtea cuvinte neterminate, toate ceasurile
cu toate secundele şi toate neîntrerupte în jurul nostru, inclusiv ospătăriţa, cei
doi copii nebuni care se făceau că se iubesc şi noi care ne făceam că nu-i
vedem, toate, toate, toate) (un stol de cuvinte pigulea pământul, îşi găureau
plămânii şi picau, în mare).

plictisit, păşeam păşeam deasupra unei mări de lână, ţineam în mână mână
un salcâm, din când în când muşcam din el, şuieram câte-o înjurătură
înjurătură.
omul metodă zâmbea lângă mine, de sub o mare lână. nu înţelegea nimic,
dar nu conta, îi era cald şi bine.
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cum ar fi tramvaiele zdrăngănind unul pe lângă altul şi îmbrăcându-ne
cutiile în praf, cum ar fi cutiile astea galopând pe străzi şi oamenii din ele,
oamenii ăştia, mărunţii ăştia care scrâşnesc şi scârţâie şi se fâlfâie naiba
ştie pe unde, cum ar fi uzinile, fabricile, cum ar fi de fapt cocsul şi nopţile
de vară,
de fapt, cum ar fi o lună râncedă din care să se desprindă bucăţi mici,
bucăţi mari, să cadă pe pământ sau
şi soarele vâscos revărsându-se peste toate astea, peste blocuri, imense
cazane încinse să fie.

oh, papagalilor din cuşcă, ce soartă tristă aveţi, ah, libărcilor de sub aragaz,
ce soartă tristă aveţi, oh, pluşuri şi icoane şi cărţi, patul meu de două
persoane, în ce hal veţi arde voi,
voi, ochilor, în care munţii măcinului se vor răsturna, tu, piele, care vei
sfârâi ca şoriciul pe plită, vai, inimă a mea,

oh, ah, oh, ah.

(de fapt, papagalii sunt bine, mulţumesc, acum dorm, din când în când
mai chirăie, mereu mănâncă prea mult mei înainte de culcare, şi gândacii
sunt bine, mulţumesc, poate toate ăstealalte – închisesem ochii, probabil
că aţipisem, probabil că voiam un coşmar, pentru că dincolo de degetele
astea, dincolo de oase, de murmurul neîncetat al atomilor va fi mereu
aceeaşi linişte imobilă şi clară).
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Într-o seară cu soare plantasem câţiva sâmburi

simt căldura
cu faţa mea cea nouă
cu faţa mea de nou născut
ceea ce vine în lume
zice se merită zăbavă şi răbdare
anotimpul cu feţele înverzite şi pomii de aur
oraşul fără ziduri
pasărea fără spinări fluturele fără trup

încă tremur cu toţi dinţii
dragostea mea
păstrez gustul sângelui în adâncul gâtlejului
lumi de mijloc şi limbi de foc petrec
eu m-am născut să mă târăsc la tine
dragostea mea
pentru care am învins cuceritorii
de limbă
şi de lut

peştii cu pieile lipicioase cornişe
se leapădă de pâcla albastră
spune
de tine m-am lepădat
m-am lepădat
de pielea mea zgrunţuroasă amară
de mântuiala cea putredă cu care
am sorit adâncul smarald
niciun amant al mării

ANCA ŞERBAN GAIU
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nu mai cântă
suflarea aceea sărată
învechită de beţiv
şi doar vântul trece samsar prin plete
plete adânci marmoroase
lespezi corăbii de granit

odaia mi-e mobilată cu câteva amintiri
labradorul meu auriu din tinereţe şi un tată soios
nedesluşit
cristale limpezi
conturul tău
şi vârfurile ascuţite ale mestecenilor de o vară

oraşul e bombardat
pământul se rupe
se aud pocnind tălpile greoaie ale vâslaşilor negri
zumzetul brăţărilor uriaşe
în micul parc din încercănatul oraş
umbrele noastre firave se mai amestecă
încă

sunt numai ciocuri aici
şi câteva pene mărtaş pentru văzduhul de dincolo
şi un miros proaspăt de animal jupuit
care vine de dedesubt
grădinile
sufletele înnoptate alăptându-se şi
tânăra femeie irosindu-şi pruncul
pentru bucuria lor măruntă murdară
să mergi pe vârful umărului
să nu sperii pădurea de cioturi de măruntaie
de pasăre urât mirositoare
spune mamă de ce mi-ai pus pe limbă întâiul cuvântul

octombrie de metal
peisajul transparent descărnat
şi strigătul meu până la strugurii
sinucigaşi
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roşii
o linie în tavan
afară câţiva copii jucându-se
pândarul asmuţit în tăcere
şi frig
prea mult frig

într-o seară îmi voi târî sufletul
spre mare larg
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Hotelul din mine

Plângi în mine…

Lasă oasele mele să-ţi fie adăpostul din seara asta!
Ascultă ligamentele mele cum sfârâie pe melodia mea preferată,
Uită-te la rotule cât de lin dansează,
Priveşte ţesuturile cum se mânjesc cu tine,

Îţi sunt de ajuns?

Eşti intoxicat cu mine?

Cum face vocalize carnea!

Cântă pe note ştiute doar de noi…

Paşi

Strig în gând…. „mai exişti?”

Trec pe lângă o maşină şi, privind în geam,
se desprinde o alta din mine,
Merge cu viteză, grăbită, descântată de blestemul „de a fi “

Când eram mică uram poveştile…

Erau o modalitate prea ieftină de a visa!!!

ANDRA PELINEAGRĂ
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Ştiam că Ileana Cosânzeana când va creşte va avea o ţigară în mână în loc de
bagheta magică!
Iar Făt-Frumos în locul apei moarte şi a celei vii, va umbla după seringi
nefolosite...

Încă nu s-a inventat un atelier de croitorie pentru sufletul meu,
Aşa că îl voi cârpi în continuare cu resturi de amăgire şi venin!!

Nu visez!

Uneori visele sunt prea reale,
Doar patinez pe o gheaţă subţire de karmă…

Îmbibată

Muguri de tremur înfloresc în mine, dar într-o primăvară neagră,
Cu scaieţi  şi iarbă uscată în loc de toporaşi şi ghiocei,
Pământul se hrăneşte din rămăşiţele mele în loc să bea apa zăpezii curate...
Natura plânge cu lacrimi uscate şi înflăcărate
în loc să-şi ia chipul diafan şi pur,

Totul e murdar…Inclusiv eu mă simt îmbâcsită!!

Am încercat să mă spăl cu detergentul uitării dar au rămas pete!

Sunt prea îmbibată…

Spirit nociv

Dă-mi voie să fiu profundă şi să-ţi zic că nu-mi pasă!
Îmi rezerv dreptul  ăsta…

Ultima oară mi-ai spus că, încă de la naştere,
port ştampila ofensei aduse ţie,

Sistemul tău eronat a fost dat peste cap de spiritul meu nociv!!
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Împrejurul scandează erorile tale!!

Azi mi-e lene să fiu echilibrată şi las expresiile să huiduie în locul meu,
Mă dezbrac de conotaţii şi le dau voie să se destrăbăleze după bunul
plac...

Aşa că dacă vor fi necuviincioase, nu e vina mea,

Uşa ţipă, pereţii vor să o ia la goană, televizorul s-a dereglat!

Câtă influenţă asupra decorului ai!…

Asta e răzbunarea pentru eşecul cu mine?

Consolează-te cu urma mea,
Că tot vrei dovezi de iubire!!

Îţi las măcar forma tălpilor mele în praful de pe parchet...

Azil

M-am făcut ghem în azilul acestei existenţe
De multe ori mă întreb cine  m-a aruncat pe taraba asta numită viaţă
Ca să mă vadă lumea exponat sau ce?

Oi fi vreo legumă proaspătă...vreun condiment negustat?

NU, nu m-am apucat de comerţ

Altă prezentare metaforică a trăirii nu am avut

Ce să zic...îmi pun gluga destinului pe cap
Şi încep să alerg printre sorţi

Atâtea offside-uri nici că mi-a mai fost dat să văd...
„Hai că poţi” zic....

Din groapă în groapă şi tot ajung la o şosea asfaltată
Dar fără faulturi?
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Praf

Dau cu mătura peste praful fiinţei mele...

Tot ce sunt eu există în particulele de viruşi aciuate în fiecare colţ al casei!!

Mă împrăştie fiecare adiere a prezentului....

M-am ales cu un zâmbet ironic în colţul gurii şi  mi-am zis:

„Viaţa e plină de mine”!!!

Sunt cumulată în zilele astea,
Adunată centimetru cu centimetru într-un lighean mare cu lumină şi întuneric...
Ăsta de se numeşte...îmi scapă numele acum...

Iubire 3 în 1

E clar?

Mă mai gândesc!!!
Ne rostogolim într-un cerc al confuziei.
Greu cu dragostea noastră mioapă!!
Şi după ce că nu poartă ochelari,
Suferă şi de inversiune!

Când e da, e nu, când e nu, de fapt e da....
Mă gândeam că nu ar fi rău să o întrebăm ce vârstă are!!
Măcar să ştim dacă o tratăm ca pe o puştoaică fără minte,
Ori îi facem majoratul sau o considerăm adult!!

Recunosc că n-aş vrea să punem pompoane sentimentelor noastre,
Să schimbăm scutece iubirii,

Dar nici nu mă gândesc să o pensionăm...
Ei, şi până la urmă dacă va fi să-i luăm din moţ...asta e

Vedem ce alege...
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Visul coşmar

M-ai visat?
Nu?
Aş fi vrut să fiu coşmarul tău…
În care să visezi tot ce te doare, tot ce te-a rănit

M-ai văzut? M-ai auzit?
Te strigam în gemetele tale,
În corpul care se zbătea,
În sudoarea de pe fruntea ostenită

Nu m-ai visat?

Păcat…

Îţi pregătisem un coşmar frumos!
Cu strigăte disperate, derută, durere şi extaz.
Un vis pudrat cu perle de zbucium...

Te-am chemat!

Aşa de tare încât ţipa şi perna de sub capul tău,
Genele tale se îmbrăţişau de spaimă,

Visează-mă!

Ca un coşmar, ca o fantomă, ca o întrerupere!!

Ia-mă precum ceva urât, suferă, chinuie-te!!!

Căci m-am săturat să fiu un nimic frumos…
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Din tine

Hai, laudă-te!!

Că tot îmi repeţi mereu că sunt făcută din coasta ta...
Mereu când mă opun, cu mâna aia a ta,
Arăţi către coasta magică şi cu un zâmbet sarcastic îmi spui:

„Îţi aminteşti?”

 Încerc să-ţi explic,
Că nu suntem nici Adam şi Eva şi nu-i avem nici pe Cain şi Abel!!
Coasta ta e mărul discordiei dintre noi...

Şi dacă o să spui că sunt prea flexibilă, prea elastică
Şi alţi mulţi de prea,
Voi duce eu mâna în dreptul coastei tale şi voi spune:

„Îţi aminteşti?”

Vrei să ne duelăm în apartenenţe? În pariuri existenţiale?

Îţi văd privirea pierdută şi mi-e milă de tine...

Coasta ta te-a dezamăgit!!!!
Nu m-a legat în niciun fel de tine,
Nu m-a lipit prin nimic....

Probabil nu era dată cu suficient superglue!
Nu am coasta ta...ca să nu mai ţipi la mine că îţi aparţin,
Am rupt-o ca pe-o foaie de hârtie!!

Am îngropat-o în cimitirul mediocrităţii tale,

Nu-s făcută din tine, înţelegi?
Nu am nimic din ce-i al tău şi nici nu vreau!

Acum scuză-mă dar o să mă întorc cu spatele,
Mă bate în ochi privirea ta gingaşă
 şi nu am ochelari de protecţie!
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e de bun simţ…

Lasă-ţi dragostea afară
             când intri la mine
în casă!
dă-ţi două palme peste umăr şi
               scutură-te
de ea ca de un praf
         înecăcios.
De preşul de la uşă,
şterge cuvintele
dulci şi aromate…
avem grasă de cotnari care
                           le va înlocui

vechi, dar nu ca un vin bun

Între 2 boxe un trandafir negru…
îşi înclină spinii
după o melodie
veche,
care face ca din petalele lui
să curgă vibraţii stătute.
Un trandafir
bolnav,
ca şi parchetul pe care stă…
cu miros de vremuri
putrede

între uman şi banca divină

am făcut un credit…
m-am împrumutat de la dumnezeu
de mine
iar acum plătesc rate…
din sentimente
cu dobânzi imense
mă bucură faptul că nu am fost
făcută

pe sistem ipotecar pentru că
la câte fericiri am de plătit
aş fi rămas
fără mine

de veghe…

am încropit un sicriu în care
mi-am aranjat grijuliu
…forma de inimă
gâtuită.
nu i-am pus pânză pentru că
am vrut
s-o văd
aşa….în toată splendoarea ei...
cu nodurile din gât,
am improvizat
un zbieret
de-au sărit şi creierii
pereţilor
ce mă vegheau.

plângere…

Asculţi?
Se aude o jale
de pe valea
sufletului….
sună trist corzile
din venele încleştate.
vor să zbiere muşchii!
vor să zbiere ochii!
am rămas în urmă şi
mă văd….
cum orbecăi în sunet
de vioară tristă...

sunt doar o adunătură de pământ
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nu cred în stele…

mă holbez la vise,
iar ele se benoclează la mine
mai ceva ca un bebeluş
care îşi vede pentru prima oară
mama.
am impresia
că până şi idealurile au
fiţe...
aşa, o tentă...mondenă.
Să fii profund când
sufletu-ţi aleargă
pe stradă ca pe role!
să zâmbeşti…
când tot ce-ţi stă pe buze
e format doar din 2 cuvinte
maaama mă’sii!
s-au aliniat stelele prost!
şi nu-mi pot bronza speranţele
la lumina lumii
de umbra lor.

cumpăr o altă lume

Am o vânătaie în partea
stângă
a sufletului.
L-a lovit sângele din plin!
Sufăr,
ascult,
pierd,
iau,
mă rog,
Ce poţi să faci când
nu mai ai
ce face?
Mi-e prea mare lumea asta
şi

nici să o strâmtez nu merge!
Singura putere care mi-a rămas
e să-mi acordez strigătul ….grav
O să asculte cineva…
o notă.

Clopote…

Bat clopote...
ciudat!
NU a murit nimeni, nu s-a căsătorit
nimeni -
Bat  clopotele…
dar în cinstea unui suflet care s-a
aşezat pe pământ.
Ce senzaţie umedă…
Mă rotesc printre lucruri atât de
fragede,
Încât îmi vine să întreb
dacă viaţa
are tăiat cordonul ombilical!
Acum pe pământ
a poposit un spirit nebotezat!
Cad frunzele
peste o pereche de ochi păgâni...
Ce tare se aud clopotele!
Închinate unui suflet
cu aromă de
păcat...

Design

Mi s-au crăpat orele
şi nu pot lipi
ziua cu noaptea. De ce?
Nu se mai poartă combinaţia
alb - negru?
Ahhh,
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nu am văzut niciodată  cerul
îmbrăcat la smoking.
Dar nici nu vreau!
Îmi place cum e el aşa…
gol,
pictat în albastru.
Însă nu cred că se asortează bine
cu norii
care au o culoare…
alb spălat.
Cine dădea sfaturi
în design vestimentar!?
Una ca mine,
care nici măcar nu e în stare
să-şi poarte cu atitudine
ruptura de soartă!

Do major

E august în ceruri…
Acolo unde se unesc lacrimile
îngerilor.
Dincolo…a venit anotimpul
muzicii
şi sunt scrisă în DO major!
Acolo
a început simfonia păcatelor curate
dirijată de bagheta unui ochi
albastru!
M-am mutat de aici…
Într-un loc unde se fugăresc
acordurile între ele!
În augustul sunetelor…

Aş…

Mi-aş trage un glonţ de fericire
 în cap
dacă aş şti
că nu voi sângera prea tare!
Da,
m-aş omorî cu un kalashnikov
din răsuflarea-mi uşoară
dacă raţiunea
nu mi-ar spune că
ăsta e doar începutul.
Sau poate că aş fi un clovn,
care mânuieşte
sentimentele
ca pe nişte portocale stricate!

Sugrumare

Mă sugrumă propriul corp…
Parcă nu mă mai cunoaşte!
Îmi simt carnea mişunând pe mine
mai ceva ca un nisip mişcător.
Mă încolăcesc toată în jurul gâtului
şi mă ştrangulez cu fiinţa mea!
Simt venele ca nişte săgeţi
 ce-mi sparg toţi muşchii
Am rămas doar noi două…
faţă în faţă
Eu şi cu tine…
Eşti o soartă cam palidă!
De ce taci?
Nu mai respiri?
Mori!
La fel mi-ai zis şi tu!
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ANDREI VELEA

„ziua în care poezia nu a
salvat lumea”

ziua în care poezia nu a salvat lumea

*
poezia nu a însemnat niciodată mare lucru

în afară de o duzină de legi scrise în versuri,
nişte doamne cucerite
şi o mână de regi distraţi copios,
poezia nu a contat

altminteri, dacă poezia ar fi însemnat mare lucru,
ar fi stârnit războaie, i s-ar fi alocat resurse,
iar poeţii ar fi avut
case impunătoare
şi demnităţi înalte în stat

însă de undeva (nimeni şi nimic nu putea explica),
ceva imposibil de descris
venea, călca, făcea să tremure, descărna,
dezintegra, desţelenea, sfâşia,
cuprindea pe dinăuntru şi măcina,
exploda, şuiera, zbiera,

de-aşa natură încât toţi au realizat
că numai poeţii, cu fantezia lor, ar fi putut înţelege
şi salva lumea cu un poem, ceva

însă niciunul dintre ei nu era de găsit:

adunaţi undeva la o margine îndepărtată de pădure,
poeţii desenau rime alambicate
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pe trupurile frunzelor
care cădeau timid

au auzit un strigăt disperat, îndepărtat,
însă au crezut că e doar soarele care apune

de dragoste, din fukushima
*
pentru tine iau plăcile tectonice
şi tapetez cu ele
pereţii odăii noastre;
din barele de uraniu fac lumânări erotice

lasă-i să arunce apă de mare
peste trupurile noastre încinse
la mii de grade
până se va evapora oceanul

când facem dragoste,
aburul respiraţiei tale radioactive
ameninţă statele unite şi europa

pentru tine sunt un samurai nuclear:
redesenez geografia,
ascund o declaraţie de dragoste
într-o picătură pierdută-ntr-un tsunami
şi o regăsesc într-un iaht
aruncat pe un pat dintr-o sufragerie

păsări manga
contaminate de zbor
desenează scenarii
pe cerul oraşului fukushima
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poeţii nu bat apa-n piuă
*
poeţii nu bat apa-n piuă,
ei sorb din ea ca dintr-un pahar plin în deşert
nectarul fanteziilor despre cum ar putea
fi lumea mai bună

poeţii nu bat apa-n piuă,
îşi imaginează că fiecare piuă e o fântână
în care adevărurile incomode s-au ascuns
şi repetă mecanic, pentru a nu fi demascate,
orice vorbă li se aruncă de sus

poeţii nu bat apa-n piuă,
ci cred că fiecare piuă e un sex de adolescentă;
ei invită în poeme
cele mai neobişnuite lucruri,
îmbătaţi cu vinul din piua fiecărei zile,
cum ar fi o agrafă să facă dragoste cu madona
sau un elefant să cânte de inimă albastră
unei mandoline

poeţii nu bat apa-n piuă,
o iau şi o transformă în principiu universal,
aşa, să se oftice filozofii;
poeţii iau piua şi o decretează particulă ultimă, indivizibilă,
să semene zâzanie printre oamenii de ştiinţă

nu bat apa-n piuă,
pentru ca sunt piua în care sarea
din lacrimile noastre
e amestecată cu sarea din transpiraţiile noastre;
ei doar ridică piua şi spun, precum copii,
piua!,

adică pauză puţin,
că am înnebunit căutând prea multe sensuri
într-o frunză care, pur şi simplu, cade
pe malul unei ape
cândva, într-o toamnă târzie
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în vama de la oancea
*
în vama de la oancea se aud cocoşii
vântul piaptănă zăpada murdară
într-o gheretă prutul priveşte
un spectacol pompos
la un post rusesc de televiziune
un vameş ne caută pe sub coaste
de ţigări băuturi droguri pistoale
viaţă

balada vecinei de vizavi
*
vecina de vizavi e mai bătrână decât lumea
(cel puţin pentru mine)

pe vremea împuşcatului,
când încă nu mijisem ochii împotriva lumii,
vecina de vizavi turna la securitate
cravatele strident colorate ale bunicului,
fluturii de argint din pahare
şi portretul regelui mihai
(ascuns în jungla
ca un sex neîngrijit de femeie
a integralei lenin)

acum bunicii au trecut de partea cealaltă,
discreţi, cu bun simţ.
vecina a rămas de partea gălăgioasă a lumii,
cu ţâţele sprijinite de proptelele lui dali,
cu uterul prăbuşit ca varşovia
după al doilea război mondial

mai mult:
are aparat auditiv
şi nu mai tresare, noaptea, când îl lasă pe noptieră,
la zgomotele petrecerilor din apartamentul meu
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însă dimineaţa, la prima rază,
când şi-l pune la urechi,
aude cum soarele muşcă lacom din întuneric,
cum se evaporă roua de pe maşinile din parcare,
cum, în capătul celălalt al oraşului,
în intimitatea de boabă de strugure a unui furnal,
cocsul murdar, indecent,
se transformă în foi imaculate de tablă

atunci când cerul e ursuleţul mişa
*
când gheorghe trece pe sub acoperişul complexului ţiglina,
toate becurile se-aprind deodată

gheorghe se-mbracă-n culori extravagante,
poartă trei perechi de haine pe el vara,
ochelari de soare ziua şi noaptea,
umbrelă multicoloră
şi barbă de filozof

la el găseşti orice:
o insignă ruginită cu ursuleţul mişa,
o carte de-a lui knut hamsun,
un aparat vechi de fotografiat sau un tranzistor

îmi zice unul odată:
„bă, ăsta o fost om deştept, inginer,
dar l-a părăsit nevastă-sa, l-a lăsat pe drumuri
şi de atunci a luat-o razna”

gheorghe mănâncă cerul printre câini,
citeşte printre câini
şi vorbeşte, deopotrivă, cu oamenii şi câinii

când îl întâlnesc la o masă-n „carmen”,
îi dau o bere să-mi spună ce crede despre americani, petrol sau egipt

când îl întâlnesc în „taxodos”,
îi dau o bere să-mi spună cum ar scoate românia din criză
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când gheorghe pleacă din bodegă,
la intrare îl aşteaptă zece maidanezi
care nu l-ar părăsi niciodată

lucrurile pe care le-a înţeles tata

*
tata a înţeles că la orice lansare de carte „cu ştaif”
se-ntâmplă un pişcot şi o băuturică,
aşa că pleacă mereu ultimul din sală
cu două sticle de vin la subraţ

faptul că fiu’su a scos două cărţi
îl face un fel de „connaisseur”:
discută cu scriitorii
la fel de natural
cum ar pălăvrăgi cu furnaliştii
că doar, nu-i aşa?,
oameni suntem cu toţii,
iar poezia faţă de cuvinte
e ca tabla faţă de cocs,
iar inspiraţia e precum miile de grade
care transformă fierul

aşa că-l văd cum îşi toarnă un pahar de vin
şi povesteşte cu patima unui tânăr:
„să vezi ce poezie mai era
când ne duceam la prima oră spre combinat
şi soarele răsărea printre furnale!”

pe drum îmi spune cu emfază,
ţinând cu grijă cele două sticle:
„bune poeme, tată, dar scrie şi tu mai des,
că, uite, guvernul nici că face treabă,
toţi fură de pe unde-apucă;
măcar cultura asta să ne mai scoată din mocirlă”
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CLAUDIA SAMOILĂ

râsete şi priviri pe fundal

când te auzeam
din ce în ce mai încet,

îţi miroseam urmele lăsate,

cămăşile,

aerul.

pruncucidere

sunt atât de fericită

încât atunci când îţi vorbesc,

îmi izbesc

de ochii tăi
buricele degetelor.

iubesc.

zău că-mi place!

scorţişoară şi raze de soare în nările mele,
pe braţe

şi-n şuviţele pe care vântul nu mi le mai suportă.

şi mi-aş înfige-n tine, Doamne,

toate gândurile rele.
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încep să cred că eu însămi nu mă mai suport

cu toate pe care le am.

sunt prea plină,

prea gângurând mă gândesc la tine.
te-aş picura peste mine

şi te-aş lăsa să mi te usuci.

te-aş lăsa să vezi eu-l.

şi l-aş arăta.
dar mă tem că-l ştii.

să stăm de vorbă

la un moment dat ţi se face greaţă

şi-ţi vine să-ţi înfigi în urechi

rock
absurd

uneori.

şi câteodată steluţele nu-ţi mai miros a mamă.

doar un
tată în septembrie obosit şi plictisit de lucrurile complicate.

şi parc-ar vrea din nou să fie tată.

sau copil.

sau eu.
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introducându-mă

îmi place atât de mult

să mă deschid în faţa ta

ca o rochie antică
de pe vremea când

gândurile mele

erau fragmentate

ca felierea pâinii fierbinţi
abia ieşite din cuptor.

mi-aş dori ca trupu-mi

să poarte din nou rochii
şi să aibă numai gânduri de fetiţă;

gânduri pe care le vreau însă dezbrăcate de inhibiţii.

ruşinea din mâini

şi sâni
şi speranţe

mi-aş vrea-o ca pe acel nu ştiu ce, ce mă apropie

de oameni.

n-aş putea trăi fără sora,
fără fraţii imaginari şi fără

toţi aceia care se gândesc la mine

fără măcar să mă cunoască.

introducerile-s bune.

îmi place când iubirea e îngreunată de gelozie,
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când cerul râde cu toţi norii lui,
când tastatura îmi scrie sentimentele

 şi steluţele mi-amintesc de mama.

sunt
strada aglomerată, gândul către Creaţie,
zâmbetul sarcastic, amabilitatea pe care i-o oferi

stewardesei în avion.

pot fi pământul pe care-l snopeşti în bătaie sau

sărutul de împăcare pe care i-l dai ei,
după ce te-ai despărţit de un

eu oarecare.

îmi place atât de mult să mă deschid în faţa ta

 ca o rochie albă,
neagră,

galbenă

sau mulatră
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CRISTINA BĂLAN

FRESCĂ PE UN PERETE DE STICLĂ

Nu am nevoie să te-aud
În unda mea păşind desculţ
Te simt cu voce tare…

Bănuiam că alunec în tine
Ca un râu prin fisurile scoarţei
Şi era simplu
Îmi spuneam doar că trebuie să mă opresc undeva
Să respir
Gândurile tale erau ca imaginile cărţilor de colorat
Conturate nepreţios şi fără confuzii
În ordinea exactă a cuvintelor pe care mi le spui
Şi era simplu
Ajungea să văd să alunec printre atingeri
Simţind numai c-ar trebui să mă opresc undeva
Să respir
Şi am uitat de mine
Întoarsă în timpul când priveam cu ochi rece creioanele colorate
Închipuindu-mi toate nuanţele în umbre de grafit
Prea simplu
Îmi spuneau şi de neînţeles pentru noi, dar era jocul meu
În care alunecam ştiind că nu trebuie să mă opresc undeva
Să respir
Fiindcă îţi voi găsi culoarea aproape şi pură ca o toamnă târzie
Cu soare simplu alunecând prin funze de castan
Când stai pe terasă dimineaţa
Muşcând din felia de pâine cu unt şi miere de pădure
Sorbind din când în când din cana cu lapte şi-ţi spui
Că ar trebui să te opreşti undeva
Undeva
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CONFLICT DE SUPRAVIEŢUIRE

Ştii? Pinguinii aceştia stau fără hrană aproape toată iarna polară
Eşti ca o ciocolată nedespachetată încă, ştii?
Deşirată în fuioare de furtună oarbă cât ţine zarea
Îmi place să te am aproape, dar nu mă gândesc să te gust
Iar când începe dezgheţul masculii fac kilometri întregi
până la apă
Mă gândesc că te-aş putea păstra aşa la nesfârşit
Uneori nu se mai întorc pentru că şi leii de mare sunt flămânzi
Imaginându-mi, numai, cu ce încântare te-aş savura
Ştii că oul de pinguin are coaja foarte groasă
Ţi-aş cumpăra o casetă de sticlă cu sculpturi pe capac
De altfel mare parte din albuş rămâne încă după eclozare
Te-aş încuia înăuntru şi aş pierde cheia lasându-te crud
expus privirilor pofticioase
Pentru eventualitatea că părinţii întârzie cu hrana
Dar pentru totdeauna de neatins
Sau nu mai vin niciodată
Chiar dacă asta m-ar ucide şi pe mine în cele din urmă

BILET DE VERSO

Într-o dimineaţă au spus că am murit firesc şi complet explicabil
Maestrul de pompe funebre m-a privit serios,
aşa cum îi stă lui bine:
Erai oricum prea palidă, prea înaltă şi prea rece
Ţi-am dat cu fard şi te-am îmbrăcat în catifele purpurii
Dacă te încălzeşte cu ceva… Am râs amândoi: asta mai lipsea!
Bineînţeles, toată lumea a pus întrebări la care ştiau deja răspunsul
În timp ce copiii îşi dădeau coate:
Vin banalităţi din toate colţurile lumii, ai observat?
Ce mai figuri sunteţi şi voi!, constata o bătrână alături,
făcându-i să tresară
Însă ea aranja liniştită colacii pe masă, deci era clar
Ştiţi… altceva ar fi fost dacă avea ochii verzi
Repeta mama umplând paharele
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Pentru a trei şi jumătatea oară, cu un fel de regret
Am fost de acord, deşi nu cred că mai conta.
Cel puţin caii de la dric păreau să ronţăie
 destul de împăcaţi cu ei înşişi
N-am putut vedea ce, poate bucata aceea mototolită de amurg
La care am renunţat, dacă-ţi mai aduci aminte,
când a încetat să mai plouă
În această întâmplare fără urme, deloc originală

AZI

E o zi mai obişnuită decât altele
Ca şi cum pământul ar fi mai rotund de jumătate
O zi tunsă scurt, lustruită cu piele de căprioară
Căţărată pe veacuri, cu minutarele suflecate
Se-ndoieşte în ieri alintându-şi accentele
E ziua în care uităm roţile dinţate
De şvaiţer
Rostogolite şi cu toate găurile pe dinafară

Văzduhul şi-a mai adăugat o dioptrie
Cu degete umezite întoarce de aproape o oră frunzele
Literă cu schiţă, un capitoliu e aproape arcuit
În pulsul atlanţilor fluierând brizele
Care nu mai dorm de-un mai încoace şi de-o pledoarie
E ziua în care ne uităm sufletul pe buze
De hău
Aninat de măslini ca o clepsidră cu nisip bătătorit

E o zi deschisă la culoare de castel medieval
Cu armuri marmorate şi steguleţe moi pe turnantă
O zi în care aş putea să prind paranteze pătrate
În cămaşa ta cu-a ei căldură alarmantă
Din care picură încă somnul străveziu, aproape oval
E ziua în care ne uităm în noi şi dincolo
De chei
O zi mai firească decât toate
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SARDONIX

Ţigan cu piele violetă
Dă-mi un bilet de papagal
Deschis în colţuri de trifoi
Şi-un cântec proaspăt de mai ai
Îţi dau ultima mea brichetă
Cu cea din urmă scrâşnitură
Pentru ţigara ta de mai

Alungă-n soare câinii veştezi
Urlând în atrium de stâncă
Desfă lumina din cristale
Dă drumul cailor să curgă
Prin moara verilor desculţe
Cu graţii de cariatidă
Fugă pe strună demiurgă

Înfige-mi aripi ne-ntâmplate
În carnea zilelor din  muguri
Aprinde literele porţii
Din crucea nopţii taie-mi drum
Muşcă-mi din sânge spectrul cubic
Al ciobului din sticla vieţii
Şi lasă-mă să te sugrum

SUTA DE ROM

Eram două unde încleştate de zare prizând
Aceeaşi doză de coşmar
Claustrofob sub umbra semicirculară a unui adaos
De gând resorbit

Mă trezeai cu o cană de zâmbete
Reci care sfârâiau pe gânduri goneau
Minute silabe linii însetate
De conturări şi ah
Cum alunecau răsăriturile
Lasciv printre irişii noştri amestecaţi
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Între distanţe la pătrat
Şi cub şi seve şi eclipse de sens
Desfăceam trăgând de limite

Ne crăpa tencuiala palmelor în falii scăpam
Refrene sparte de cucuvele scuturate
De nostalgii cu fiecare secvenţă
Multicoloră destrămam ora în toate
Amneziile ne asudau de nerăbdare cuvinte
Cu iz formal de poate

Ne-am rătăcit într-o celulă de întrebare au ars
Absolut metabolic frunzele
Manuscrisului fără filtru
De tuşe adiacente s-a oprit
Din rotire zodia fluturelui albastru
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CRISTINA DOBREANU

Tribut lui Jo

     O muscă lipăie în urma de căldură de pe geam căci  soarele e tot
acolo pentru ea şi s-ar îneca în baia de lumină, de aia umblă bezmetic şi
bâzie asurzitor, mai că ai plesni-o, mama ei de muscă şi mama lui de
soare, aşa ai spune, nu este nici o apă de trecut, nu, doar o apă în care să
te scalzi o vreme şi apoi să te usuci pe malul tău, aşa zici tu, să mai tragi
din ţigară, să mai rupi un cântecel din chitară, aşa e în firea lucrurilor,
apele nu-s de trecut, înoţi câteva braţe şi mai mult nu, sunt prea reci, prea
învârtejite şi rişti să te pierzi, şi cine poate crede că iubind mori şi ieşi
blând înotător pe malul vălurit ca o pădure şi tu ca un om al înălţimilor,
stăpânitorul bogăţiei, primul om.

    Tot cu tine oi începe, cu tine din mine, deci tot cu mine, căci
te-am primit doar pentru a mă primi, unde oi fi acum şi cum, nu ştiu, dar
te găsesc mereu acelaşi, şi mă aşez din când în când pe marginea patului,
iar tu  rupi un cântecel şi nici nu ştiu ce cânţi, doar trec apele înot, aşa am
învăţat, şi trec prin miezul lor negru, trec mereu să fiu prima femeie şi cu
ochii numai scântei te duc şi pe tine, fără să ştii, fără să mori, te iau de
mână şi te trec apa ca în vis, trebuie trecută apa, Jo, ca să vă întâlniţi ca
prima pereche.

    Mă gândii la bâzâitul surd, ascuns în perdea, eram mereu acolo,
aşa am dorit, mi-am zis, fă-mă, Doamne, muscă, ultima, să-i fiu pe
aproape, îl pot trece apa, îl pot învăţa fără să ştie, îl pot trage aşa ca un
copil pe un nene de mână şi s-ar lăsa în voia mea, i-aş arăta malul înverzit,
apa scundă, un pas şi gata, uite, aproape atingi ţărmul cu mâna, aşa ţi-aş
fi spus, m-am rugat să te ascult, să pipăi aerul tău, să nu mă ştii, să nu ştii,
ar fi fost prea mult şi ce-i mult nu e de folos, e de nedus, ca un bulgăre
ţi-ar fi surpat umerii, i-ar fi ars, şi n-ai mai fi fost şi de n-ai mai fi fost, ce
putea fi mai frumos, să fi fost şi tu numărat printre altele, paiul căzut,
ultimul, primul.
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     Mai când să atingi ţărmul, de fiecare dată se atinge, să ştii, te-ai
întors, ţi s-o fi părut prea mult şi acum te bucuri de apa de la mal, e
prietenoasă acolo, da, ştiu, îţi înmoi câte un picior, delicat, ca o femeie, şi
mă făcui iar muscă, dar geamurile tale nu mai aveau perdele, în fereastra
ta era cerul plin, şi ce simplu ar fi fost, aş fi fost muscă toată viaţa pe acel
geam, prinsă şi eu de cer, fereastra de cer, eu de fereastră, acelaşi lucru,
cine ar fi crezut altfel, cerul curgând până la tine în odaie, ar fi curs, să ştii,
dar renunţai, aveai călcătura grea, aerul braţelor tale m-ar fi strivit şi nu
din iubire, Jo, cerul îţi umplea fereastra, ar fi curs tot pe podea, precum
acea apă ar fi crescut, te-ar fi învins, şi ai fi murit, şi ce pas frumos ai fi
avut apoi.

     Eu tot copila, tu ce umăr mai încălzeşti, oi fi trecut apa în lipsa
mea, prima oară nici nu ţi-ai fi dat seama, poate nici a doua, nici a treia
oară, aşa ca atunci când mama ta îţi cânta ceva vesel şi trăgea de dintele
clătinat, şi nu ştiai, duceai mâna la gură, mai că te durea, mai că nu, şi
începeai să plângi oricum, căci ceva se întâmplase, închideai ochii şi mama
îţi lua în degete dintele mort şi-l trăgea, gata, ai scăpat, aşa de uşor e, Jo.

    Murire, asta e, trebuie să mai lepezi o haină, ce să-i facem dacă am
strâns atâtea, acum dă-o jos pe asta mai groasă, uite ce urâtă e şi cum
curge din ea, ai impresia că e coaja dulce a unui fruct, dar nu am ajuns noi
la acea coajă, uite cercul de foc, ca la circ, săracele animale cum trec
supuse prin foc, de am putea trece şi noi la fel şi să ieşim buni de îmbăiat,
să hălăduim iară, mână-n mână ca primii oameni, şi iar, Jo, trebuie să
trecem prin cercul ăla, dacă vrei trec eu prima, numai să nu pleci, e bine să
nu întârzii prea mult, aşa nu doare prea tare, e ca şi cum ai şfichiui cu
degetul o flacără, te arde dar şi o răcoare te alină, hei, Jo, haide... lasă, o să
fie data viitoare, data viitoare vei şti că deşi se moare nu se moare.

    Am crezut că nu mă sperie apa adâncă deşi pare să mă învingă, mai
dau şi eu înapoi, dar ştiu că pot trece, dă-mi mâna să o încerc întâi, să văd
cât e de rea, uf!, arde de aici, aproape de mal, ce apă o fi asta, o fi una mai
mare, hai, nu e nevoie să fii nu ştiu ce înotător, nu contează, poate că e
doar o apă din aia care te amăgeşte, le ştiu eu, îmbracă precum împăratul
blana de urs să te întoarcă din drum, dar vai de cel ce nu-şi ştie împăratul
şi rămâne la urs, sigur apa asta e mai blândă decât toate, de acum poţi
să-mi dai drumul, pare să fie bine, mulţumesc, Joooooooo!!!!!
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Vacanţă

Aşteptam să treacă timpul
Să bată vântul, să închidă poarta

Valiza încă stătea la intrare,
Fotografii mici, goliciunea mea

Le îngrămădisem acolo.
Tastatura zăcea în acvariu,

Mama se făcea tot mai mică, înota.
Voiam să plecăm la mare,
Pierdea prea mult sânge.

Vedeam ploaia doar pe geamul de la baie.
Credeam că pe acolo trebuia să vină copilul.

Cuvinte aveam multe în mine
Puteam face un şirag de perle din ele.

Dar piesa cea mai importantă era la mama
Ea era prea mică şi înota.

Resturi de lună - prima întâlnire

41-Luna purta numărul de la pantoful tău
Stătea sub banca noastră, tânjea

Colţii înfipţi în şireturile tale
Aştepta să se facă - Nouă

fără un sfert din mâinile tale.

8:45. Se întindea pe puloverul meu
De la umăr până la ochii tăi -

Degetele scămoşate în părul tău
Şi tu nici nu ştiai că e - Ultimul Pătrar

c-aveam să-mi amintesc doar de
Primul.

Dar m-ai prins cu ea - Plină
După ureche, tânjea.

ELENA DONEA
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Scrisoare

Creionul încă roade foaia nescrisă pentru tine.
Urma să încep cu Dragul meu pui de om,

Să zgârâi cu degetele cuvinte, cuvinte,
Aşa cum îţi plac,

Cum se prinde negreala de unghii când încerc
Să-ţi spun: Îmi eşti drag!

Cum fac gimnastică înainte să închei
Cu dragoste,  -  schiţez o sfoară perfectă cu degetele

Elena.

Şi Iisus a fost copil

Fie vorba între noi, Dumnezeu există în spaţiul acesta
Dintre mine şi tine, dintre noi.

Iisus s-a jucat cu lopăţica în nisip ca şi noi.
Se aşeza, îşi făcea conturul trupului pe nisip.Se ridica.

Măsura soarele cu degetul mare, îşi acoperea ochii.
Colecţiona pietre, le alinia alfabetic.

Îşi iubea tatăl, îl striga şi El era împrejurul său.
Eu credeam că-s orfană. Când eram copil

Tata se juca de-a v-aţi ascunselea.
Mă lua în braţe, închideam ochii, plângeam.
Citea ziarul, mirosul de cafea se împrăştia.

Tata nu mai era, fugeam, aliniam soldăţeii alfabetic.
Jucăriile fugeau de mine, credeam că am un frate

Pe care îl uitasem în buzunarul de la haina tatălui meu.

Nimeni nu mai repară chiuveta, apa curge,
Soldaţeii mor în neştire, ca în armată.

Mă urc pe şifonier, îmi scald picioarele mici, sângerez.
Fredonez cântece vechi, îl strig pe tata.

Telefonul se aude sunând cu bulbuci sub canapea.
Ne pare rău, dar abonatul nu răspunde.

Fie vorba între noi, Dumnezeu există în spaţiul acesta...
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36

Sunt 36 de grade până la blocul tău.

 Îmi e frig.Ascund cu un strat subţire de ojă
  Cuvintele delicate de pe degete.

  Până îţi voi oferi atingere le voi tăia lunar.
  Mă întrec cu mine însămi
  Până în apartamentul tău,

  Acopăr vizorul, mă holbez la numărul tău
  36. Aş vrea să ajung la vârsta asta...
   Degetele vibrează odată cu soneria,

  Îmi cad unghiile, le ascund sub preşul tău.
  Când am plecat,

  Am aflat că eşti cumplit de frumos
   De la femeia de serviciu.

I

Cum priveam până şi la poza ta pe furiş
Treceai zi de zi şi nu ştiai ce am în buzunarul de la piept.

Priviri, zâmbete.
Până să mă nasc din mâinile tale, am fost complici

la aceeaşi îmbrăţişare.
Mirosul zilei de mâine în părul tău,

Aşteptarea, căutarea, recunosc că nu pot să recunosc
că mi-e dor,

că până şi spaţiul ăsta dintre noi ne menţine complici
la aceeaşi aşteptare, căutare.

II

Gândul către tine creşte, creşte
În mine, precum o apocalipsă interioară.
Întorc palma şi urmez liniile mâzgâlite

Cu pixul, mi-am sucit destinul pentru tine.

 Punem palma mea, palma ta
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Îndoim foaia la colţuri,
desenăm urma mâinilor stângi.

Ai dreptate, dragostea nu o poţi desena
La indigo.

III

 Tu nu ştii că iubirea mea se naşte

din îndoială...

Nu-i târziu pentru mine niciodată. Şi tu ştii bine.
Eşti singurul meu lucru care vine devreme.

Pentru care mereu aştept.
Tu nu vezi, dar cerul se mişcă mai repede

în lipsa ta.
Se răsuceşte şi se varsă peste mâinile mele.
Tu nu mă atingi. Dar vezi mă rostogolesc

până la tine.
Tu nu simţi. Dar uiţi că asta-i luna

ultimilor fluturi de vară
Că ai să mă uiţi, ştim noi.

IV

Unul dintre noi era atât de firav pe-atunci.
Codiţa de la măr o răsucea strâmb

Precum cheia unei cutiuţe muzicale.
Ne-am oprit amândoi la M.

Apoi nu mai ştiu care dintre noi
a vrut primul să iubească la celălalt

sau să piardă.
Ştiu doar că ajung să-ţi iubesc

şi numele,
chiar dacă îl poartă şi vecinul tău.
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V

Cercuri mici pe zăpadă
Noi făceam copii în loc de îngeraşi;

Unii erau atât de frumoşi, încât
mi-aş fi dorit să fie ai noştri.

Dar pe cât de departe mă făceai
să râd, să-mi fie frig de zâmbetul tău
pe atât îngropam secrete mici, mici

cât copiii noştri - în zăpadă.

Copil de zmeu simetric

Victor nu a învăţat niciodată
să-şi ţină mămica de mână. Între el şi
maică-sa exista mereu un alt
impediment: ori taică-su, ori o
verighetă care mereu îi despărţea. Se
închidea în camera lui, şi făcea
şotroane pe sub podea, creta se înmuia
şi ieşea prin ţesătura covorului, se
făcea floricele albe şi feluriţi fractali.
Sub pat obişnuia să-şi facă din
cearceaf plic, nu îşi imagina precum
alţi copii că ar putea fi Superman, sau
alte gângănii apărute la desene
animate; Victor voia să fie o scrisoare.
Copil cuminte, se culca mereu la ora
copiilor şi era matinal. Îi plăcea să
viseze, îşi dorea ca, într-o zi, să fie o
scrisoare completă, cu destinatar şi
expeditor, dată şi localitate, şi formula
aceea magică de încheiere. Cel mai
mult aştepta acea formulă. Camera sa
era un parc de distracţii, ţinut, vorba
aceea, sub cheie. Când se ivea lumina
crepusculară a jaluzelelor, se strâmba

cu umbrele mâinilor aruncate pe
pereţii crăpaţi ai camerei. Peretele era
încărcat de calciu, de aceea se înfăţişa
în faţa ochilor curioşi ai lui Victor ca
un imens tărâm de nisip. Câteodată
se înfigea în ei cu degetele, mâna lui
era ca o lopăţică roşie, nehrănită,
ce-şi căuta castelul de nisip. Fratele
lui îl mai batjocorea când îl mai privea
pe furiş, şi îi spunea că arată ca o
cârtiţă care îşi caută locul. Atunci se
lipea în el şi îşi întindea mâinile peste
orice prindea în cameră. Biblioteca
era cea mai mare provocare pentru el:
un carusel în care îţi e frică deobicei
să te încumeţi, iar dacă, însă, te
hotărăşti să te aventurezi în el, te vei
lovi mai întâi de cer, şi îţi vei pierde
cumpătul când te vei vedea la poalele
norilor.Vei face incantaţii şi vei
inventa blesteme, numai  să te dea
cineva jos!

Prima oară când încercase să se
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urce într-un astfel de carusel se ţinuse
strâns de mână cu Dorotheea din
Vrăjitorul din Oz. Caruselul nu era
îndeajuns de stabil încă de la început,
aşa că se desprinse de sol şi se
rostogolise precum o bilă de biliard
pe un teren străin, până ajunsese în
Kansas. Victor ştia că va fi pedepsit
numai dacă pleacă din faţa blocului
sau dacă traversează singur strada, aşa
că i se făcuse frică, îşi dezlipi mâna
şi privi dezgustat la ea, era transpirată
şi sleioasă. O privi pe Dorotheea, şi
îi spuse că îi e frică de drumurile
galbene şi străine, iar dacă nu îl va
ajuta să ajungă acasă, nu va mai primi
prăjitura cu pinguin. Dorotheea nu
putea să vorbească, i se zbăteau doar
încheieturile şi venele îi pocneau
melodios, precum corzile unei chitări.
Victor nu înţelegea acest mijloc de
comunicare neobişnuit. Pantofii ei se
lăţeau tot mai mult, iar pe Victor îl
enervau, pentru că îi amintea de
obiceiurile ciudate ale colegelor lui
de la grădiniţă, simţea că vrea să îl
fugărească şi să-i ofere acea apropiere
dezgustătoare pe care toţi băieţii, când
sunt la grădiniţă, le primesc de la
fetiţe. E un fel de ritual crud prin care
băieţeii ca el sunt iniţiaţi în lumea
celor mari. Fetiţele cu mâinile şi buze
malefice îşi pregătesc cu atenţie
victimile, apoi îşi fac teren, mâinile
lor firave se depărtează uşor de corp,
picioarele uşor dilatate freacă
parchetul asemeni taurilor când văd
culoarea roşie. Rezultatul final sunt
nişte pişcături cleioase pe obraji, care

le provoacă mâncărimi. Ele le
numesc pupici.  În sfârşit ,
Dorotheea nu avea de gând să-l
pupe sau să-l tachineze în vreun
mod asemănător. Picioarele ei se
lăţeau din cauza Omului de paie,
care o gâdila cu putere sub tălpi.
Acesta ieşise la suprafaţă ca un
ghiocel neinvitat în luna februarie.
Victor se făcuse arici când l-a
văzut ieşind la lumină. Îşi închise
cu putere ochii: pac, pac!, şi se
trezise în plicul lui cald. Scuipase
de trei ori în piept, şi azvârli cel
Vrăjitor din Oz după caloriferul
fierbinte care cânta încă. Chopin.
Nocturne, parcă aud şi eu de aici.
Mai târziu, când făcuse curat prin
cameră şi regăsi cartea, îşi dădu
seama că îi lipseau câteva foi. E
singurul lucru bun pe care l-a
făcut frate-miu, alminteri
mă tachinează.

Lui Victor îi plăceau toate
formele simetrice, succesiunile
regulate ale fiecărui boboc de
floare din covorul devenit acum
şotron. Jucăriile lui erau, de altfel,
organizate şi atent măsurate după
norme nebănuite de nimeni,
norme proprii ale lui Victor. Dar
cel mai mult îi plăcea simetricul
ochiului său. Atunci când fusese
mic şi i s-a luat din moţ, a avut de
ales de pe o masă de obiecte
străine lui pe-atunci diferite
obiecte. Printre primele, a înhăţat
cu repeziciune o oglindă  de
femeie şi o foarfecă. Mai târziu,
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descoperise printre lucrurile
bunicii sale acea oglindă. Când
avusese contact cu aceasta, un
sentiment puternic îi învăluise
stomacul. El descria această stare
drept una terminală , în  care
stomacul se strânge cu toate
bolurile de mâncare din el şi se
lipesc una peste alta cu scotch (în
această  situaţie,  sunetul
desprinderii scotch-ului îi provocă
multe furnicături pe piele), iar
restul corpului se transformă în
poliester, sau, cum îi ziceau amicii
lui, scârţietoare, se face alb şi e
uşor de defragmentat, precum
jucăriile lui. Universul  lui e
perturbat de for ţe străine,
caloriferul fierbinte nu mai cântă
precum pianul, iar liniştea lui
interioară este profanată de sunete
străine, sunete care, consideră el,
abuzează de bătăile cuminţi ale
inimii lui, şi îl gonesc. Mai târziu,
asemăna aceasta cu primii fiori ai
dragostei. După ce deschisese
oglinda ca şi cum ar fi făcut-o
pentru întâia oară, îl bătu pe faţă
un stol de zmeie cu urechi late şi
priviri ciolănoase. Îşi amintise de
cicloanele nesfârşite din visurile
lui şi de cum uita mereu drumul
spre casă .  Mama avea să-l
pedepsească iar, gândea el, şi
prăjitura cu pinguin se va topi
într-o bună  zi. . .  Suflă  peste
oglindă, şi frecă uşor cu mâneca
roasă suprafaţa strălucitoare ce i
se înfăţişa în faţa ochilor. Se privi

de multe ori în oglinda de pe hol când
se zbenguia. I se părea că, jucându-
se în faţa oglinzii aceleia imense,
zburdălniciile se ridicau la pătrat. Însă
abia după ce redescoperi această
oglindă, găsise în sfârşit ceva care
avea să-i dea bătăi de cap pentru mult
timp: ochii lui erau singura entitate
concretă, absolut simetrică. Şi priviţi
ambii în oglindă, şi priviţi din profil.
Avea să caute de atunci, mult timp,
alte simetrii atât de fascinante.
Căutarea lui nu a durat mult.

Când o întâlnise prima oară pe
Veronica, a doua lui mare dragoste din
copilărie, căci prima fusese o păpuşă
care stătea mereu la geamul vecinei
de la parter, fusese fascinat de cei mai
simetrici ochi albaştr i.  Avusese
acelaşi sentiment ca atunci când
găsise oglinda. Era puţin invidios pe
ea, căci aceasta putea să facă şi tumbe
cu orbitele din ei. Păcat că nu fusese
o simetrie sinceră, aceasta fugise cu
o japiţă nesimetrică căreia îi spunea
Cap de Leuştean. Bicicleta mea nu-i
ajungea, e fascinată de păpuşile alea
slăbănoage cărora nu le clipesc
niciodată ochii.

Dar cel mai tare îl durea că nu
putea înălţa un singur zmeu în acea
cameră .  Încercase o dată  cu
ventilatorul, dar i-a răsturnat camera
pe dos, geamurile au crăpat, iar mama
lui l-a pedepsit pentru asta. De atunci,
nu mai mâncase niciodată o prăjitură
cu pinguin.

Singurul zmeu pe care îl
înălţasese se prinse de un copac, şi
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rămase acolo, răstignit. Am sacrificat acest zmeu cu speranţa naivă că,
într-o zi, voi găsi cea mai simetrică pereche de ochi sinceri. Îl numise
Piţoi. Apoi începuse să colecţioneze zmeie, dar nici unul nu avea nume.
Zmeiele sunt botezate abia când sunt înălţate. Şi regreta nespus că aceste
suflete feciorelnice şi neatinse de cer şi-au greşit stăpânul. S-a căit mult,
până într-o zi, când mama îi deschise geamul pentru a-i aerisi camera;
prinsese momentul oportun când venise un ciclon neaşteptat şi le eliberase.
În timp ce se depărtau, unele mai pudice, altele mai spurcate, cum erau
din fabrică, Victor le striga pe numele lor de botez.

            Dar niciodată, în tot acest timp, nu a reuşit să fie o scrisoare.
Data şi localitatea le scria cu pricepere pe toate colţurile patului, însă nu
ştia cui să se scrie. Nu l-a bătut capul măcar să le ceară adresele zmeielor
înainte de a se mărita cu cerul. Ar fi putut să se scrie Dorotheei, în Kansas,
să-şi ceară scuze pentru plecarea lui subită, dar îl îngrozea numai gândul
acela năstruşnic cum că ea i-ar sări în braţe, şi l-ar supune acelui ritual cu
pupicii. Pereţii se decojeau fiindcă Victor nu mai ştia să-i mângâie, iar
lumina crepusculară a jaluzelelor era tot mai pleoştită.

Ceea ce l-a determinat pe Victor să se umfle în pene, la propriu,
ca să poată intra cu forţa în plicul său a fost ursul cu bot strâmb şi urechi
inadecvate. Acesta dezertase de nenumărate ori şi îl sfida pe Victor, se
ascundea sub cele mai crăpate locuri posibile ale camerei numai ca să-şi
distorsioneze fizionomia. Drept urmare, Victor renunţă la ideea de a fi o
scrisoare, şi se apucă să scrie un tratat despre simetrie, în care demonstra
necesitatea unei singure părţi simetrice în fiecare dintre noi. Spera ca prin
acesta să-şi educe ursul.

În dimineaţa următoare, mama îşi strigă băiatul. Acesta nu
răspunse. Se apropie de patul lui. Ridică plapuma grea de vise. Patul nu
mai avea saltea, ci doar o bucată de lemn împărţită în 4 bucăţi identice, în
formă de plic. Pe marginea patului era scrijelit cu unghiera: „ Lola şi cu
mine am împărţit prăjitura cu pingiun până când zmeul cu ochi simetrici
ne-a despărţit.”. Din pat se înălţară pene feciorelnice, împrăştiind o lumină
crepusculară în cameră...
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Pentru sănătatea
d-voastră evitaţi excesul de:

şah, istorie şi destin

I

Microfonul căzuse cu mult
înainte să-ţi vorbesc. Prietenul
meu îmi explică care e treaba cu
războiul rece. Eu îi spun că
singurul război rece e în stomacul
meu (şi aici o întreagă simbioză
de celule şi dureri mici, despre
care, îi spuneam, sunt de partea
U.R.S.S-ului) Da, durerile mici
sunt de partea regimului
totalitar comunist.

Microfon cu buline căzut
peste degete. Ah, cât mă chinuiam
să înţeleg şahul hibrid dintre
mine şi tine. Cât de des făceam
rocade subtile pe sub degetele
tale, îmi puneam microfonul
sub buze, şi mă subţiam. Little
Boy şi Fat Man (sau cum mi-aş fi
dorit eu să le spun: Little Fat Cat)
făceau rocada mare pe
pătrăţele interzise.

Prietenul meu îmi face cu
ochiul şi îmi spune că ne divizăm
încet şi sigur, îşi pune o piatră
mică între degete şi trage cu
praştia spre unul dintre pionii mei
preferaţi. De altfel, toţi pionii sunt
la fel pe o tablă de şah, dar unul
dintre ei e mai special, deoarece
în urma unui zbor cosmic cu o
navă spaţială din hârtie glasse
(lucioasă!), una dintre roţi i-a

sluţit pieptănătura. Pionul meu intrase
în comă. În tot acest timp tabla mea
de şah şi-a ascuns toate pătrăţelele
albe. O priveam cum se îmbracă toată
în negru, în fiecare zi, asemănam
această întâmplare cu zilele acelea
când ţi se exfoliază unghiile şi când
regretele se desprind de tine precum
pielea moartă. Caloriferul care o
găzduia suspina cu ea în acelaşi timp,
căldura se împrăştia doar către
jucăriile mele, în special către ursul
meu cu urechi inadecvate, care mă
considera în totalitate vinovată de
această  nenorocire. Desigur că
prietenului meu îi părea rău că nu mai
puteam juca şah, dar nici nu cădeam
la pace, pentru că ideea construirii
unei nave spaţiale fusese în totalitate
a lui. Reşedinţa noastră (undeva între
piciorul mesei şi patul lăsat de vise)
era acum ilegală şi nemărturisită.
Gândacul cu spate de gărgăriţă,
nemângâiat, stătea răstignit şi răsucit
cu degetele de hârtie pe lustră. Cred
că petele albe de pe pântec i se trag
de la bucăţelele de tablă albă de şah.
Pentru că nu primea înţelegere, tabla
mea de şah îşi împrăştia pătrăţelele
albe peste tot în cameră. Una dintre
ele sărise pe arătătorul meu (şi eu mă
contraziceam cu mama, care credea
că am lipsă de calciu).

Pionul meu prinsese o ciudată
formă larvară, urechea îi fusese
amputată, iar din această cauză îmi
era teamă ca lipsa urechii să nu îi
provoace o surzenie morală la vocea
binelui. Drept urmare, am luat în grija
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mea acest pion şi mi-am promis să nu
îl las vreodată să capituleze de pe
tabla mea de şah. Fireşte că prietenul
meu nu înţelegea această legătură
ombilicală. Aceste legături simbolice
nu sunt înţelese decât de femei. Făcea
presupuneri nestructurate şi fără
vreun fundament logic cum că aş vrea
să-l fentez la joc (de altfel şahul e un
sport inteligent, dar  nu şi
pentru îndrăgostiţi).

Într-una din zile mă  tot
săturasem să îmi necăjească pionul
aşa că i-am propus să facem schimb
de piese şi culori la şah. Piatră,
foarfecă, hârtie , îi zic. Foarfeca taie
hârtia, deci am câştigat. Voiam să-l
obişnuiesc cu responsabilităţile, să
vadă şi el cum e să păzeşti un pion
necăjit. Bine, dar prietenul meu
instaurase pe bucăţica lui de şah
regimul democratic, un soi de
societate deschisă. Privirile negre ale
pieselor mele se orientau tot mai mult
spre acest regim, se lăsau ademenite
de nebuni, regina fugise cu un cal de
culoare albă în palma occidentală a
prietenului meu. Pionul meu cu
urechea ciopârţită stătea lângă un
pion-femeie de culoare albă (mereu
i-am spus să se ferească de femeile
albe, nu pentru că aş fi rasistă, pentru
că acum chiar mi-aş fi dorit să se
apropie de pionul meu şi să
îl recâştig.)

Prietenul meu mă întreabă cum
e să joci pe partea cealaltă, iar eu,
încercând să-l ating, simt cum mă
dizolvă. În lumea asta fistichie sunt

doar doi iubiţi ce vor să se vadă,
dar o tablă de şah îi desparte.

Iar  timpul fuge şi-mi
decupează tălpile. Timpul se
ascunde la subsol, în perechile de
pantofi negri, nesimetrici. De
fiecare dată când ajung acolo, nu
găsesc niciun suflet pereche de
pantofi. Tata îşi lasă  mereu
şosetele la vedere, lângă fotoliu,
îmi face semn că e prezent în casă,
chiar şi atunci când nu e.

II

În urma unei crize de rachete
de hârtie,  tabla de şah murise. Am
îngropat-o într-o valiză, iar mai
apoi prietenul meu se juca de-a
deshumarea cu ea.

Când le dictasem celor din
ziar numărul meu de telefon (ca
să anunţ subita moarte a dragei
mele table de şah) am avut
impresia că greşesc o singură
cifră. Şi poate tu ai încerca să mă
suni neîncetat, iar eu mi-aş chinui
zilele gândind că nu te-ai sinchisit
niciodată să o faci. Te-ai gândit
că poate cifrele acestea ar avea
propria lor identitate şi ar încerca
să mă fenteze pe rând, una câte
una. Dar ce-şi închipuie ele că
fac? Că mă vor dezamăgi precum
o fac adesea oamenii.

La noi acasă, în cămară
sufletele pereche stau în borcanele
cu castraveţi muraţi. Şi să le vezi
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cum îşi telefonează dintr-un
borcan către altul! Să vezi câtă
fericire pe aceste suflete-pereche
mici cât castraveţii muraţi, când
deschide mama borcanele!
Se miros îndelung şi cu cât
se doresc mai tare, lichidul din
ele se colorează  tot mai
mult, fermentează.

Prietenul meu stătea atârnat
de pat cu pletele pierdute în covor,
cu mâinile împreunate; lumina
bătea cuminte din cămară iar ea se
juca cu umbrele genelor  pe
cearceaf. Desena în semiîntuneric
lebede cu mâinile, le răsucea uşor
pe degete, le învăţa să înoate în aer.
Eu stăteam în cămară (sperând că
poate, poate voi găsi şi eu un soi
de suflet-pereche în el). Mi se
părea că noaptea începe cu el şi
cu aceşti castraveţi muraţi veşnic
îndrăgostiţi. Aşteptam ca lucrurile
să vină de la sine, dar nu vedeam
că trupul meu creşte şi că mâinile
îmi plesnesc când încerc să
răsucesc capacele borcanelor.
Trupul meu se înălţa pe pereţii
cămării, aşteptasem atât de mult un
suflet-pereche-castravete-murat
încât îmi crescuse plante mici, mici
între degetele de la picioare.
Închipuie-ţi că picioarele mele
ascundeau atâta vegetaţie;
castraveciori noi creşteau, care mă
înţepau subtil sub tălpi. Tălpile
mele deveniseră pântecele acestor
castraveţi mici,  poate viitori
castraveţi muraţi sau chiar suflete-

pereche. Tavanul se încâlcise în părul
meu, ca un zmeu zoios, târât şi
îmbibat în lichidul acestor suflete-
pereche, încerca să se elibereze de
scalpul meu ca un copil de cordonul
său ombilical. Cerul pocnea deasupra
mea, ca un dres nou pe piciorul unei
doamne, linia unui avion cuminte
deşira uşor un fel de şliţ, lăsând la
vedere goliciunea cerului. Îmi era
teamă ca tavanul să nu se ridice şi mai
mult,  altfel lumina ar dispărea
complet, cearceaful s-ar răci brusc, iar
genele prietenului meu din umbră ar
dispărea. Mai mult: puteam să devin
simbolul unei iubiri neîmplinite, dacă
peretele cămării m-ar fi îmbrăţişat.
Prietenul meu nu era pregătit să
devină un creator.

 Oare nu cumva aceste suflete-
pereche care s-au căutat îndelung în
lichidul de castravreţi voiau să se
înalţe la cer, prin cine ştie ce forţe
oculte să pocnească precum delfinii
într-un singur arc de foc?

III

Uneori sunt atât de fericită,
mă uit prin oameni în autobuz, toate
privirile par albastre din depărtare,
chiar şi ale acelor oameni care atunci
când se prefac că râd, sunt urâţi.
Prietenul meu îşi îndreaptă şapca
înspre restul lumii, îmi spune o
ghicitoare despre elefanţi  şi ne
prefacem în două buline neserioase
de ciocolată. Pentru el toate idealele
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sunt blonde, de altfel şi pentru mine (gândindu-mă la pionul meu alb).
Când ne prefacem în două buline neserioase de ciocolată, zilele sunt

lungi, cu balansoare. Zâmbetele noastre sunt ştirbe şi colorate, eu am părul
scurt, iar pe noi sunt scrijelite litere: M&M.

Ne facem loc între ceştile de cafea ca două zaruri. Şi parcă toate lucrurile
sunt la locul lor ca înainte, nebunii de alb ne sorb cafelele, precum domnişoarele
cu unghii exfoliate, rachetele de hârtie stau cuminţi în colţul lor, aşteaptă să
fie eliberate.

Lângă firmiturile lăsate de tata, pionul meu blond îţi face cu ochiul
şi se pierde în fumul de ţigară lăsat de microfon…
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vine o vreme când vrei să faci mai mult decât
să dai cu soarele de pământ şi să-l rupi în bucăţi…

*

de câteva zile merg la costum pe stradă. oamenii crapă ochii la
mine, îşi încruntă frunţile, şi trec mai departe.

de câteva zile pantofii mei, de fapt, doar unul dintre ei, are talpa
dezlipită, şi, de fieştecare dată când calc, aud un clipocit venit din
adâncul tălpii

picioarelor mele.

strada se alungeşte, se tot alungeşte, iar tu,

               dormi, îţi văd visele cum atârnă liniştite
în bătaia vântului.

ai văzut? frezia mea a-nflorit? iar
cocorii dorm pe marginea balcoanelor.

*

FLORIN BUZDUGAN
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ieri peruşul meu era să ne scape printre degete, s-a ascuns
şmecherul după colivie, şi-a tăcut. a stat el ce-a stat, şi-a ţinut inima,
şi-a închis urechile, şi-a astupat ochii şi a-nceput să păşească tiptil,
tiptil, pe sub nările noastre.

aproape-a reuşit, când câinele meu şi frezia prietenei mele l-au
încolţit şi au început să-l ameţească, frezia cu lătratul, câinele
cu mirosul.

*

iată-ne din nou aici, stăm. ticăim ca nişte ceasuri surde. camera-i
plină de fotografii, de perne, de coji de portocale, zeamă, sâmburi, tot
tacâmul.

faţa ta e plină de cearcăne, ce faci? nu mai dormi seara? îi
spionezi şi tu pe oameni, să vezi dacă dorm, dacă-s fideli, dacă-s
oameni?

ei, mon şer, nu-i chiar aşa. mă chinui să duc acest poem la capăt,
ca o sarcină, ca un sac în spate cu un om în cârcă.

deşert, toată scara asta e un deşert. vai, cât de greu iese poemul
ăsta sarcină, poemul ăsta sac, poemul ăsta om.

îmi zicea un prieten, unul, fluture-cap-de-mort, că poemul cel
mai frumos este omul, asta după ce ai simţit cum un autobuz plin cu
oameni a zdrobit o omidă. o omidă!

e atât de greu să duc poemul ăsta la capăt. ca o sarcină pe care-o
pierzi, ca un avort spontan. ca o durere de cap ce nu te lasă-n pace până
nu discuţi cu ea.

mă scuzaţi, mă duc să acostez o domnişoară-poem pe-o stradă
poem care avortează un poem.
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azi am fost la biserică, lume, oameni, viaţă. am ascultat muzica
lui bach, lui mozart, lui mendelssohn, vioară, chitară, cântece. oameni.
viaţă.

tu-ţi dădeai lacul jos, erai atentă la unghiile tale, erai atentă la
mine, eram atent la unghiile tale, cu câtă măiestrie le piguleai, le secai,
puţin câte puţin, să nu bată prea mult în ochi. un bătrânel se juca de-a
boreu cu aparatele condiţionate, care gâjâiau de oboseală, de somn.
scaunele ascultau atente cum oamenii se foiau în fotolii, cum copiii
stăteau crucificaţi pe podea, zâmbind, fericiţi c-au putut să-i aducă o
jertfă domnului nostru Iisus Hristos,

amin!

*
buddha stă plictisit pe raftul din sufragerie, cu burta până-n cer,

cu mâinile până-n pământ, cu ochii privindu-mă liniştit, adormit chiar,
întrebându-mă de toate şi nimic, crezând că-s un om pe care-l poate
ameţi cu povestea vieţii sale, despre cum a fugit de-acasă, cum l-au luat
zeii sub aripa lor şi l-au făcut tăticul tuturor tăticilor cu
nefericirea sa.

dar buddha e un mincinos mai mare decât tata, care încă doarme
prin cine ştie ce parc, gonit de câinii comunitari, gonit de copiii
comunitari, de poliţiştii comunitari. doarme pe unde apucă, îşi scrie
gândurile şi memoriile strâmb pe nişte pietre şi mai strâmbe, dar nu-i
nimic, oamenii merg, şi merg, şi tot merg după el, slăvindu-l pentru
înduplecarea sa.

buddha stă plictisit pe raftul din sufragerie, ofticat până la
dumnezeu şi-napoi că nu-i iau în seamă poveştile.

*
domniţa mea dragă, te rog, fii atentă.

aceasta nu-i o pipă.
aceasta nu-i o floare.
aceasta nu-i.

hai, domniţă.
aceasta nu-i o viaţă, aceasta-i o pipă.
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Cutia Pandorei

Cu mâna stângă
Am deschis fereastra
De la dreapta spre stânga – interior,
Mâna dreaptă se odihnea confident
Pe cutia cu cartuşe inteligente.
De-a lungul străzii,
De la stânga spre dreapta,
Dinspre oraş, spre Dunăre
Înainta primul grup de refugiaţi...
Senin, am cumpănit arma
În mâna stângă,
Iar cu cea dreaptă am încărcat
Magazia de muniţie
Până la ultimul cartuş
Şi-am armat -
Se zvonise că răii s-au infiltrat
În grupul de refugiaţi -
Am ochit la întâmplare
Şi-am trimis toată încărcătura -
Ploaie – asupra lor.
Misiunea mea s-a încheiat!

Cum se închide această cutie?!...

Numai atunci

Când vine iarna
Îmi adun frunzele-n suflet

Şi, golaş,
Mă las pradă disperării de alb;

Când vine iarna
Îmi pun carapacea de vise

Şi, fericit,
Mă retrag în zăpezile copilăriei;
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Când vine iarna
Mă las troienit de tăcere

Şi, smerit,
Îmi dau seama că
 nu sunt chiar zeu;

Când vine iarna,
Şi numai atunci,
Îmi aduc aminte

Cât sunt de bătrân.

Când vine iarna
Îmi adun frunzele-n suflet
Îmi pun carapacea de vise
Mă las troienit de tăcere
Şi-apoi, redevin etern

Şi… ning!

Retorică

Ai văzut
vreodată -  pe bune -

cum moare
un vapor?

Priapică
aquatizare

-  lascivă! -
pe când marea (!)

se umectează abundent...
Bleaaahhh...

decrepit erotism!

Rezumat

Pentru că pot,
Indiferent de numărul

Culoarului de plecare,
Pot deci,

Făcând abstracţie
De momentul zero,

Cât şi de
Intervalul alfa-omega –
Presupus a fi, invariabil,

Străbătut pas cu pas -
Deşi soarele de ieri
Era ceva mai cald

Decât soarele de mâine,
Căci, e în firea lucrurilor
Să fie aşa, sau altfel(!),...

Pot, repet,
Amintindu-mi că mă aflu,

deja, aici,
Să vă întreb:

Pot eu?!

Rămân…

Că nu m-aliniez la vreo tendinţă
Şi nu reconstruiesc măcar o floare -

Rămân un visător, de preferinţă,
Romantic, clasic, liber de culoare;

Că nu mă gudur alb pe lângă muză
Şi nu bat balta în modern şi după,

Ci trag la rime, cânt şi dau din buză
Cum freamătă şampania în cupă;

Rupeţi-mă-n idee - vă desfid,
Ascuns în ritmul meu pe dinafară –

Striviţi-mă savant, subtil, perfid,
Faceţi-mă, un pic, şi de ocară.
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LAURENŢIU PASCAL

Peisaj odihnit
(cercul lui Zimbru)

În aşteptarea cercului
bătrânii stau în boxa martorilor
mestecând ploaia
el îşi numărase punctele
crescător, descrescător, pare, albe
până în cusătura camerei
îşi prelinse degetul
dreapta stânga
stânga dreapta
şi aşa s-a rupt şi atâta odihnă
aici unde se mestecă ploaia
bătrânii se ridică în picioare.
Verdict: la stânga
unde am răstignit şi vântul.

Poem fără chip

Printre mirosuri împletite cu fugă
număra pantofii cei noi mângâind un câine
număra cu ochii abrupţi
număra fiecare privire şi uneori zeii
cu teamă că noaptea să nu numere coaste

cinci stau, stau întinse
la capăt să cadă mila
acolo e trotuar, e dor de pâine
e suflet

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


C
uv

in
te

 N
oi

 p
e 

D
om

ne
as

că
78

dans ascuns printre poeţi
între două gânduri
e mereu sens unic,
acolo...
vine o vreme
când doreşti să moară toţi,
toţi cei ca tine,
să nu îţi fie putredă scena
şi apoi...
să păşeşti în gradină
să mănânci fruct după fruct
dintr-un pom interzis.

Suflu sub prima dorinţă

când sunt acolo...
precum o adiere
în preajma lumânării
lăsaţi simţurile să vină la mine,
de va fi noapte
să fie noapte cu ochii închişi
mai sunt,
mai sunt şi caut
cu talpa cicatrizată
de la stinsul ţigării
caut, caut, caut...
prin liniştea primei zi.

cadru de respiraţie acută

de la o vreme
la intrare... gândurile se descalţă,
având crivăţul în glezne,
până în vârful degetelor păşesc;
pe unde au colindat... nu ştiu...
nu am învăţat cititul în pantof,
totuşi... când şoşotesc,
obsedant mai cade unul
pe o pată de hârtie
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Vals

când timpul e legat nocturn
prelungă respiraţie se întinde
cât o aripă maternă
dintr-o noapte în zi se întinde
 nu ştiu de ce, nu ştiu cum
mă clatin şi mă clatin
din ochiul drept în ochiul stâng
cât o ploaie cu zâmbete

aşa îmbrac din umărul tău gol
două – trei guri de viaţă
să păşesc.

Câmpul cu mâini îmbrăţişate

Trage plugul peste simţuri
grav mai grav încă o dată
de acolo până aici, de aici până acolo
nu-mi refuza încă o taină

fără puncte cardinale
peste simţuri trage plugul
mai smuls, mai decoltat în gânduri
cât o vară, o zi, un timp

ca să mă desfac în floare
de acolo scapă o ploaie  rumenită
peste părţile deodată, peste oasele deschise
într-o dungă matinală.

Conţinut de simţire

noaptea de gândire
mă muşcă de palmă
sângerând
stropi de lumină
care rup neuronii
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atunci
ochii iubitei
au stârnit poezia
şi mâna ce a scris.

Cine s-a aşezat în mine

ce simptome are ziua asta
pe drumurile ei
umblu de 20 şi ceva de ani,
slugă unui „cerc strâmpt”
am sărutat obrazul cuvântului
înţelegând târziu celălalt capăt,
celălalt capăt al meu,
atunci... rămas fără veşmânt
pe acasă, pe acolo,
unde mă înghesui câteodată,
nu a fost PRIMA ZI,
gândurile nu-mi urcă în tramvai,
poate nu s-a construit staţie la căpătâiul morţii
şi...
de 20 şi ceva de ani
nu ştiu ce simptome are ziua asta

Dansul primului motiv

să cer motiv pentru o taină
când culeg scufundarea
primului tău grai
sub ce zodie să-mi aprind ţigara
când nu mai am fard
şi nici tăgadă
pentru încă un dans cu tine,
să cer motiv pentru o taină
când din braţul stâng
până în cel drept
mă aşteptă o lume.
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Pocker

dincolo de fereastră
se împart cărţile
sub mirajul decupat
în monologuri,
careu de emoţii
când se descoase miza
în hora de carne,
îţi face cu ochiul
sudoarea,
versurile bat palma,
câştigă kinta la poem...
pas.

Cadru fără aripi

câteodată alunecă
prin gând
aşa că am o coastă în plus,
pe acolo simt cum după 7 zile
Dumnezeu a obosit,
nu a mai avut timp pentru IŞA,
a lăsat cuvântul
şi crede că a făcut ceva,
nu ştiu... câteodată mai alunecă
prin gând...
poate că aştept să-mi aducă cineva mărul

Cu publicul plecat la muncă

Sunt prizonierul simfoniei de gânduri,
sculptat într-un trup aruncat la podea,
unde şi unghiile... s-au rupt de chip;
Să mai tragem o dublă,
mă simt bine în scena asta
cu ploaie de sentimente
şi... la chioşc...
mai aveau unghii;
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Mă simt bine în scena asta…
nu lăsaţi cortina,
e piesa în care
sunt regizor,
sunt actor,
nu lăsaţi cortina
scena miroase a tămâie
trupul miroase a pământ.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


83
G

alaţi 2000-2010

LEONARD MATEI

Între străini

                        1.            cerul este localizat pe marginea
                                         binoclului cu fise

şi cuvântul este aşezat ca o gară
                                                                                        pe falangele

                               dilatate de arşiţă

îmi trag sufletul pe o insulă
care seamănă cu un depozit ruginit

cu brazi care învaţă să respire
                                                                         în aerul magnetic
                                                                                       din carcasa fiarelor

                                                                       porumbeii
   vopsiţi total în negru

survolează insula cu aparate
                     imense

                     agăţate de urechi

iar penele lor obosite
                                     se pierd în trompa elefanţilor

                (cu trese napoleoniene
                                                  răsucite pe coadă)

                  2.                                  ştii
multă vreme s-a crezut

 că am o boală
că somnolenţa cu care

                                   împătuream şerveţele
                                                                                    venea dintr-o frică
                                                                              dintr-o sperietură
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                                               (chiar
                                                   inelul de logodnă

      nu era al meu)

că unele semne care scânceau
erau prea frivole

          pentru a trăi

         eu sigur
                                                                                        nu puteam răspunde

şi mi-am îndepărtat
 mâna puternic scrobită

în rândul din spate
într-o fostă sală de conferinţe

unde cântă
                      cu graţie

                                                                                           lângă ceasornicul
                          sub formă de pian

de ce au ajuns comuniştii pe Lună

                                                 celor care au plătit cu viaţa
                                                                  frica unui popor

-I-

becurile erau numărate
                         şi orice discuţie
                 era despre provizii

de becuri şi de salam

mai aveam nevoie de lumină
şi stelele se ocupau de asta

ele mânjeau treptele cu lumină
şi ajutau jumătatea lunii

să se caţere pe crengi
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-II-

Ana iubeşte pe Ionuţ
aşa scria pe copac
şi numai pe el

continua pe următorul
şi aceşti copaci creşteau mult

            mai repede
se scuturau de frunze

       înmugureau
şi plesneau varul

                        de pe trunchi

copiii nu-i mai puteau cuprinde
nici câte cinci

                               cu ghiozdane cu tot

pisicile săreau de la etajul doi
                    şi-şi rupeau gâtul

drujba huruia cu şenila descusută
nici scorbura nu a avut timp
să adăpostească pe nimeni

bine că au fost nişte copii
spuneau copacii
nu au avut forţă

spunea unul
doar scoarţa a fost afectată

ofta uşurat al doilea
şi nu se observă

altfel construiau blocuri peste noi
                                             şi amândoi trosnind

la cât de mult ne-am mărit
se poate vedea doar de pe Lună

                                              Ana iubeşte pe Ionuţ
şi numai pe el
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-III-

întunericul ne îndesa raci în urechi
numai unul

un nebun striga în faţa
 aprozarului

jos dictatorul

şi racii perforau timpanele celorlalţi
satisfăcuţi că pot să se ascundă

                                     atât de adânc

                                                   În dialog cu al Treilea

primul: sunt sătul de gândurile
                                                                      care atârnă în altă Dunăre

şi care nu pleacă la vale
                                                     spre Estuar

am tăceri
                                                   pe care nu le mai găsesc

şi am ajuns să respir
                                                          printr-o trestie goală

al doilea: atunci să tăiem
                                                                      cercurile copacilor

cu fierăstrăul          Noi doi

noi Doi
şi lama să stea dreaptă

                                                                   la fiecare hotar
să putem astfel dispărea

                                                                         din sângele acesta
trăgându-ne de picioare

al Treilea (pe care nu îl vedem):
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 nu e nevoie de porturi

                     nu vom acosta nicăieri

nici de corăbii şi nici de apă
………………………………………………………………...

putem să ne strigăm
fără să ne cunoaştem numele

………………………………………………………………..
nu vom împărţi nimic

                                       toate sunt ale noastre
………………………………………………………………

imn închinat Apei

                                           frumuseţe
cristalurile tale trimise de Dumnezeu

                                sculptează în noi
candelabre de iubire

palmele făcute căuş în fericirea strălucitoare
                                       a Râului

               desfac inima de teamă şi suspiciune
                                    şi curgerea noastră dă viaţă Pietrelor

roua îmbobocită dimineaţa
                      ne ascunde mândria în iarbă

ploaia ne iartă cu stropi lungi
                                      şi din petale de crin se dilată Pământul

oceanul ne eliberează de orizonturi
            şi ne căţărăm pe Soare

ceaţa în care plonjează păianjenul
                ne leagă Cuvintele de cer

respiraţia se răsuceşte cu fiecare val
                              şi aripi de pescăruş ne curăţă ochii

                         frumuseţe
cristalurile tale trimise de Dumnezeu

                                                   sculptează în noi
       candelabre de iubire

palmele făcute căuş în fericirea strălucitoare
                           a Râului
                                        desfac inima de teamă şi suspiciune
          şi curgerea noastră dă viaţă Pietrelor
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Monte-Carlo

                                              stâncile aprinse ca un rug
pe fruntea unui film nedevelopat

  ruşinea soarelui dezbrăcat de vise
                                                                 şi pubelele de gunoi
                                                      în mirosul algelor

  noaptea înălţată în filamente
                                                zâmbind scânteietor
                                                    ecoul expus voluntar
                                                                     pe un afiş imens
                                                    uneori te întrebi

dacă se poate trăi
   prezentul

                                                 ar încerca un marinar
                   să naufragieze lent

pe recuzita plajei săpate

                                                                în molozul rodat
                                                 pe oase
                                                                     egal crestate

prea puţin

 sunt televizoare cu lămpi
care sunt setate să se deschidă

la scandalurile zilei
cu avocaţi şi procese recidiviste

ale frustrării
cu ego-uri care devin prieteni

ai suficienţei
cu inimi înfundate în şanţuri
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oratorice pure
cu alergături după nuci

găurite în fenomene
inflaţioniste

din căutări profetice stabilizate
în zona genunchiului

de politician

din conducători auto transformaţi
în transpirate bujii

informatice

aceste pasiuni mistuitoare
adunate într-o cetate

stau scut

împotriva inocenţei
împotriva purităţii

împotriva discernământului

sunt cadouri nepreţuite
date celor care jumulesc găini

taie porci
şi respectă normele U.E.

primul final
atenţia reuşeşte să-şi înghită
                               universul

şi să se depună
ca o piatră necăjită

                        pe degetele acuzatoare
ale adevărului de azi

  pe mâine
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al doilea final
personajele lucide din cărţile

                                       neterminate
ajung să-şi sugrume autorul

                                     cu mâinile lui
pentru a nu lăsa vreo amprentă

                      colegilor care-şi ling anii
prin închisori optzeciste

dedicată colegilor care scriu pentru a deveni
mari şi importanţi

atonement*

                                                      lui Octavian Eniceicu

înot cu degetele în sus
pe suprafaţa deschisă a râului Gange

cu bărbia fracturată în piept
trăiesc din sughiţurile oxidate

ale Domnişoarei care ţine oglinda

în cascadă
pe dedesubtul peştilor dintr-un solz

subliniez cercuri
cu umbra unui ceas de buzunar

(iar trăsurile ca unghii murdare
îmi taie lobul urechii
şi-mi opăresc stomacul

cu dulciuri şi raţe domestice)

înot cu degetele în sus
pe mausoleul îngheţat
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                                                                   cu eroi şi cu tunuri

înot în sângele care m-a urmărit
                                                                   din Pământ

prin nodurile de bambus
şi prin rigola mustuită de alge

din dreptul balconului

înot cu o lumânare care sfârâie
peste pielea crescută în plus
pe gât în plămâni şi în inimă

                                              *ispăşire, purificare, răscumpărare, reparaţie

Ne închidem, Doamne, în Tine

prima întâlnire

zâmbet rulat cu picaj de castane
crucea cu gâtul lung cât o lumânare
buza ruptă de tine cu o daltă

a 2-a întâlnire

stradă înaltă cu pavajul pe cer
două drumuri în acelaşi sens
o pleoapă gravă târâtă la
groapa comună
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a 3-a întâlnire

7 ace adunate dintr-un molid
la naiba cu moartea suntem căţăraţi
rotunjimile tale sunt harta
acestei nopţi

a 4-a întâlnire

citesc din pietre m-am rătăcit
frunzele au urme de otravă pisată
furculiţa ta strecura lacrimi
erai mult mai înaltă

a 5-a întâlnire

la numărătoarea aceasta eram mai mulţi
la toţi ne era foame şi
aveam undiţele goale
aşa ai dispărut bucată cu bucată

a 6-a întâlnire

ne răsturnăm din balansoar şi
pierdem steagul
chipul Tău creşte în mine şi colindăm
unul în altul cu mişcări diverse

a 7-a întâlnire

valurile scapără în vârful bont
unul dintre copii întinde arcul tare
pe spatele cămilei se colorează
neînvăţatele
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a 8-a întâlnire

râdem de cei mari de jocul lor
cu discuri
făina pentru pâini dospeşte
solzii aduc măruntaie şi
peştele se împarte

a 9-a întâlnire

faţa ascuţită de vânătoare ştie să asculte
mistreţul nu trage de capcană
Doamne ce uşor respirăm

ultima întâlnire

ligheanul scânceşte în ploaia curată
ne spălam picioarele cu sare
aplecaţi Unul peste Altul
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MARIAN STROE

douămiidefiredenisip

douămiidefiredenisip
am prins în scobitura tălpii
când priveai marea
am iubit cu talpa
douămiidefiredenisip
când începea ploaia
peste pielea acaju
bobiţe cristaline dinspre
obraz spre bărbie-ţi lunecau
douămiidefiredenisip
mor de dorul
picăturilor prelinse pe tine
tu te trezeşti din gând
şi priveşti către mine
te părăsesc... ai ucis
douămiidefiredenisip
şi femeia plajă
începu s-alerge prin mine
în căutarea celor
douămiidefiredenisip

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


95
G

alaţi 2000-2010

lui shelley... cor cordium..

nothing of him that doth fade,
but doth suffer a sea change
into something rich and strange.

crispata lagună .. călcând promisiuni..
..
un ochi alb năruia .. o mie una picături..
poemele lui keats şi monologurile lui sofocle
..
oricine deschide ochii înaintea răsăritului,
ştie c,a mai murit o noapte de,aşteptare
..
via reggio
focul focurilor e prea rece pentru tine..
cor cordium..

quatzelquatl

şarpele cu pene de vultur
a murit
soarele la locul lui!

dosariada 31 ianuarie 1995

pssssssssst! stai aşa...!
am dosarul tău... îl voi aranja

pentru senat preşedenţie şi guvern

dacă nu mă crezi,
am dosarul tău
îl voi recomanda
statelor unite, gabonului şi muntelui athos

am, în sfârşit, dosarul tău...
am toate dosarele
îl voi, le voi... peste tot
chiar şi-n cosmos...
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aşa..
dosar după dosar
universul se varsă-ntr-un pahar...
doar o voce persistentă
strigă din ulciorul gol...
...Doamne...
am dosarul tău...

Il gattopardo e tsatsiky alla rumena

Cum strălucea agale lampedusa
 în leagănul mediteranean al verii primăvăratice
Mă dumiream anevoios cu don fabrizio,
relativizând ecoexistenţa perimată a prezentului

..

Ce poate fi mai intrigant ca nostalgia unui pentito
 în faţa frigăruilor cu sos inventat ad hoc

Usturoi, roşii, pătrunjel şi ulei de măsline
totul amestecat cu mult iaurt grecesc...

..

„Nici bucătăria nu mai e ce a fost...
...nici cosa nostra nu mai are gustul de odinioară”

..

Căderea.. fie ea şi din păcat... lasă urme...
don amedeo er drago di lampedusa...

bvlgari şi economia echilibrată prin criză

prăpastia marginii resemnând ecologic dorinţa..
..ar fi gândit bavarez
..
azi bătrâna fantomului latin.. bântuia nicholsonul vostru

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


97
G

alaţi 2000-2010

cu boccelutza deja teleportată pe nubiru
..
peste subsolul umanităţii aş călări farfuriile cu spaghetti
imberb şi deghizat într.un murfatlar de export
căruia mi.aş oglindi sarcasmului tău relaţional cu balene eşuate
dintr.o doară
uimirea
..
ieri
lăcrimând ascunsa pleoapă..
stăruinţa divină desena asfaltul inimos şi quasi paralelipipedic..
cu alte parole cateter pentru demnitate... pe o autostradă inexistentă
din ro
..
câte secunde ai mima în locul, funcţia şi inima
..dumnezeului tău..

amin...
,da’..
nu azi..

this is the film

Coagula absent amnezia primăverii
Nu mai ştia de unde, pentru ce şi încotro plecase
Stăruinţa zugravului, vânat de curcubee,
Îmbrăţişat de tăcerea peştilor
Întreba căderea florilor, muşcând lacrimile hidrelor,
În palma ochilor mijeau zorii nestingheriţi ai nodului dou’j’trei :

„Mi-am furat trupul de copil, l-am înfăşat
şi l-am pus într-un coş împletit,
- şi l-am azvârlit în fluviu
să se ducă şi să moară în deltă.

Nenorocitul, tristul şi tragicul de pescar milos
mi-a venit cu el în braţe
tocmai acum!”
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dance of fate

*

Pe aripa şoaptei ce poartă trecătorii
dincolo de.. nicăieri

ne.am amuzat răscolind cutia pandorei
… sigur nu va şti să o aranjeze-napoi..

*

în seara când mi.ai arătat luna
am golit paharul cu setea deşertului
şi am privit absent umbra culorilor

dintre stelele în a căror constelaţie nu mijesc încă ochii ..

*

ceva din aerul tău…
nestingherit rămas sub piatra sisifului

a creionat uimirea moirelor...
oricum n.ar fi prima dată când ne regăsim în eleusis ..

hermeneutica genelor sub tâmpla orgasmului

La căderea pleoapelor
Ai trezit în vis stejarul
La căderea frunzelor

Ai tăinuit prevestitor cuvântul
La căderea vorbelor

Ai tălmăcit eseul curcubeului
La căderea aripilor

Ai privit de sus păcatul
La căderea amintirilor

Ai simţit ecoul resemnată
La căderea mea

Ai trecut chicotind mai departe
La căderea universului
Ai mirat solemn eşecul

..
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labirintul borges

De ani
Sub privirile dojenitoare ale lui Borges
Nu sunt corida mult visată de mulţimea furioasă

De luni
Muezin peste puterea apusului
Nu sunt vântul risipitor de plete poetice

De săptămâni
Elegia stâncilor prin iluzia mărilor
Nu sunt zborul elegant al sonetului de dragoste

Azi
Privind uimit şi agasant trecătorul
Nu sunt labirintul .. voi fi cândva poate mâine .. povestea ..

Reactiv surâd speranţe..

Peste mantaua inspirat desenată sub
Curcubeul dezorientat al oazei
Am găsit întâmplător poteca
Ce aducea răscrucea zâmbetului la tine..

Ieri prin Madrid sperai să fiu perdeaua roşie către un dali al
licuricilor

Ok.. am parafat pactul de a mă renaşte sub podu’ azazelului
Forţând încuietoarea privirii tale condescendente
Mi.am regizat oscarul primului film porno

Pe mirosul plăcintelelor cu mere
Ai câştigat la loto un milion,
Ai decis să nu spui nimănui... nici măcar ţie
Până acum ai fi vrut totul... acum...
Duci dorul secundelor apuse...
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Succes la vise...

Şi dacă mâine ţi.aş propune o plimbare pe loch ness, ce ai răspunde...?

pescăruşul

navigam peste oceanul de jăratec
împreună cu muza..
prin ochiul .. din sticla .. de scotch ..

„Nimic mai pământean ca apa,
Nimic mai visător ca noaptea
Nimic mai trecător ca moartea”,

solzii privirii dăruind sarea,
rănind prea puţin lacrimele ..
ieri plângeai .. aşa, de dulce ..

.. se spune că în a opta zi după solstiţiu,
zmeii ies tăcuţi şi visători după ale tale şoapte..

tălmăcind.. creduli.. elipticul destin..
sub un cer fără aerul tău

oarecum din întâmplare p.acolo..
deşi nu.mi vedeai ecoul,
pastelat greşit cu o guaşă albă..
aidoma universului retrorescian..
..trăiam

Dincolo de ceea ce-ţi aminteşti despre mine

Dincolo de apa mării
Eşti picătura care răstoarnă valuri prin mine

Dincolo de aerul munţilor
Eşti mirosul avalanşei rezemate pe suspine

Dincolo de acest univers
Eşti secunda nemăsurată a iubirii androgine
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Dincolo de arheologia umbrei
Eşti ceea ce-ţi aduci aminte despre tine

dincolo..
..

venice carnival

sub masca de carnaval..
savurând sucul portocalelor roşii de sicilia,
sub albul fumului „clan”..
habemus papam ..
nulla habemus...
cred eu.. şi o ştim cu toţii,
azi o să plouă..

sub masca de carnaval..
priveşti credulă miracolul oglinzilor
dincolo de ele eşti perfectă
aici ficţiunea e prea solidă şi
are şi chip..

sub masca de carnaval
ecoul damnatului anonim..
susură lacrimi de rumba peste zâmbetul
în a cărui inimă sperăm să nu ne regăsim..
şi oricum ne stă-n caracter să inventăm
scuze de chihlimbar

sub masca de carnaval
netăgăduit de reală în imaginaţia mea,
clipind a miracol plauzibil
dansezi rondoul capricios,
pur şi simplu fericită..
..
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judgment day or pay-per-view?

se acordă oscaru’ divin
pentru cel mai bun înger
prezent şi omnivizibil..
din..
„viaţa unui pion nebun..
după regină”

..

oscar pentru cea mai întâmplată faptă,
nominalizări:
„bunicutza silită să treacă strada”,
„priveşte-ţi cu ciudă aproapele”,
„5-cinci moduri de a-ţi face blog în sufletu’ altcuiva”,
„iubind prea mult aproapele celuilalt”

the winner is..

nu se acordă din lipsă de probe

..

oscar pentru întreaga existenţă,

ţi se acordă ţie dragul meu cititor(-oare?)
cu speranţa de a nu cădea în platitudine,
a fi sincer şi iubit(oare?)or
simplu şi ‘nţelegător...

ohh..
n’am mai fost în această situaţie
mă scuzaţi...
să-mi revin un pic..
..mulţumesc părinţilor...
staff-ului regizoral,
firmei de catering,
dochiţei că avea cojoace,
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emisferei sudice .. că aşa vreau eu..
şi vouă .. nu în ultimul rând
că nu aţi avut ce face azi..
vă pup
.. spiritual

algoritmul vieţii

a se lua fără regrete două numere prime..
azi nu mai contează sexul lor
a se lua cu simţ de răspundere una suprafaţă măcar biplană..
ieri se numea fracţie, azi pat ori masă de bucătărie
a se lua cu putere o constantă sau poate două..
mâine nu vor mai conta deloc
a se lua pe neştiute un extractor de liberi radicali..
demult se găseau prin soviete
a se lua disimulând ceva, orice, o mulţime non vidă..
oriunde găseşti o-ngrămădeală de gură-cască

buuun...

se caută un tutore pe post de păcală,
fluierând, se iau în glumă cele sus menţionate
se încălzesc, se amestecă bine
până când atomul creator
începe a orbecăi instabil şi bezmetic

buun...

ca din întâmplare intră vecinu’ de la doi
cu ţigara aprinsă şi se duce dracului totu’ într-un .. big.. big.. bang
..

lui .. Jim Douglas Morrison ..

de.aş vrea să năruiesc un plânset
aş umple o oglindă-n soare
cioburi sticlind a inimă aş pune.n
mâna razelor de uitare
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de-aş fi forceps pentru buze, fii
un opium dulce, boreal
dansând crepuscular nisipul vieţii

mă frige zâmbetul hârtiei
descris trăind un orizont..
la marginea infinitului
..

vorba lu’ jim:
„aş vrea să fiu o lacrimă,
să nasc din ochii tăi,
să mă scurg pe obrazul tău
şi apoi să mor pe buzele tale”..

excalibur debusolat

la vreme de blog susură întrebări
sub foc de artificii
nedumerind surâsul indulgenţei

graziani decreta la vreme de iubire,
răstălmăcea răspunsuri sub armura evului mediu
catapeteasma elipsei buzelor

uneori mă visez poussin, eşti pe canapea, goală,
şi nu-mi iese deloc fericirea ta pe pânză

la vreme de despărţire caut răspuns
peste pagoda speranţelor resemnate
uitând culoarea barocului...

eşti ...

noi?
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urma lu’ IUDA prin coviltirul francescan1 al uitării

evanghelia după iuda
am inventat tibrul la picioarele sfântului petru
şi am colorat cu zăpadă ochii inchiziţiei
şi-ntr-o doară am nemurit toţi apostolii
pe când la marginea mesei bucura un semen paharul plin
dincolo de wall street căderea universală ne lasă desculţi şi
indiferenţi....

de trei ori hip hip iuda
ai citit nevolnicul poem al sutelor de ani
singurătatea vorbelor
somnolenţa criticului căscând aproape adormit.....

***

aici

   spaţiul excomunicat al generaţiilor licitate abscons
    decolorează curcubeul inodor al viselor ilicite...

                   acolo

    sub pleoapa neantului încleştat simplu
    ecoul sfinxului nesocoteşte nisipurile mişcătoare

                  nicăieri

    e locul fericit al amurgului de poveste
    peste a cărui platitudine răsar dunele aşteptării
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                 oriunde

    duplicitatea naşte monştri silenţioşi
    a căror efemeriditate deplânge minusculul eternului...

           graff-me

Formello 7 settembre 2006

Note:

1 De la Francesca... citire.
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Ţara unde soarele răsare pe furiş

-poem patriotic autobiografic-

1.
m-am născut într-o zi în care toate femeile erau plecate să nască
la fel şi mama mea când i-a venit sorocul
şi-a legat un trandafir la batic a adunat un braţ de boarfe
a cântat de câteva ori „ave maria”
şi a pornit la drum să mă arate lumii

bărbaţii ca nişte juveţi de ghindă
s-au apucat să se fălească
îşi secerau picioarele unul altuia să facă loc pe pământ
noului născut

tatăl meu a ologit atunci o stradă întreagă
dar oamenii primeau cu bucurie schilodeala
îşi îngropau ciolanele snopuri ca pe nişte butaşi cruzi
şi aşteptau să răsară

pământul a primit cu o umezeală dogoritoare dezmăţul naşterii mele
preţ de o răsuflare nu s-a mai rotit
dansul sincron al existenţei a rămas suspendat
până am spus primele cuvinte: „ţara mea”
arhitectura vorbelor nu-mi era cunoscută

MARIUS GRAMA
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2.
nu am ştiut de prima dată că ţara mea este chiar ţara mea
vedeam că femeile poartă aceeaşi roşeaţă în obraji
auzeam cum că bărbaţii taie din lemnul aceluiaşi copac

e drept       simţirile nu aveau identitate     nici certificate de naştere
sub pălăria mea din lână trecută prin fusul nopţilor crăpate de stele
aburii galbeni erau ai cafenelelor împrăştiate pe străzi obscure
mirosul înţepător era al bordelurilor mucegăite
icnetele stridente ale fecioarelor sau ale pruncilor
care abia aşteptau un motiv de chicoteală

nu înţelegeam de ce unii ziceau „Doamne, ajută!”
iar alţii mă alintau cu „bată-te Dumnezeu să te bată!”
ce fel de Dumnezeu e ăsta?
pe unii îi bate   pe alţii îi ajută    câţiva nici nu-s

pe lista Lui de treburi
pe mine mă lasă slobod într-o lume plină de transparenţe
în spatele cărora ne ascundem cu toţii

3.
în ţara mea toată lumea adoră să stea în picioare aliniată
oamenii nu obişnuiesc să moară aşa credeam
anotimpurile vin de dragul diversităţii
trenurile nu caută niciodată un peron viteza lor le poartă
către despărţiri şi regăsiri

aşa vedeam atunci ţara mea
ca pe un rebus lustruit în fiecare vocală
ca pe o orchestră cu viorile sculptate din braţele violoniştilor
cu trompetele modelate din buzele suflătorilor

mă simţeam aşa de bine în strânsoarea şerpilor rozalii
gândurile mi se rostogoleau pe un tărâm cunoscut palpabil
mă înrudeam cu tot ceea ce avea un nume
părinţii mei îmi arătau palmele creţe de la apa din cristelniţă
căci fiecare lucru trebuia botezat nu-i aşa?

ţara mea se construia în juru-mi ca un fagure ciuruit
ca o armată           din ostaşi cu nările umflate de tensiunea pândei
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4.
în ţara mea se ascultă numai muzică bună revoltător de bună
am învăţat tot ce trebuia să ştiu până la anii ăştia
am dezbrăcat în minte toate trupurile care mi-au încălzit ideile
eeeeee şi câte voi mai dezbrăca până la noapte

timpul e o păpuşă care dansează în palma mea
o balerină care se roteşte în ritmul bătăilor inimii mele

Dumnezeu nu mai vrea să stea la aceeaşi masă cu mine
am ştiut mereu că nu am aplecări de apostol
mai degrabă de poet lepros la curtea regelui Arthur
de kamikaze aruncat în lupta cu toţi cei care
pretind că m-au crescut

mă roade pofta celor din jur de a mă linge ca pe o îngheţată
setea de a mă înţelege curajul de a mă trage în fire subţiri
din care să-mi înnoade destinul

5.
în ţara mea e loc pentru doi numai pentru doi
EA a apărut să mă completeze ca să dea un rost

nopţilor pierdute
versurilor scrijelite pe spatele păianjenilor de deasupra patului

tremurul ei e bucuria mea de fiecare zi
nu am ştiut că în mine încap astfel de emoţii arcuite

asortat
congruent sinonim identic
cărţile nu mi-au spus niciodată câtă plăcere ascunde
evadarea din strânsoarea şerpilor rozalii
iubirea nu mai e o minciună şoptită cu frică

în îmbrăţişări orgasmice
e un cuvânt care trebuie rostit în faţa preoţilor
care trebuie strigat în fiecare intersecţie cât ţine roşul semaforului

în ţara mea pătrunde o lumină care tranşează sticlele cu bere
care taie întunericul amărui al seratelor ornate cu folk
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prin ţara mea au încetat să umble feţi-frumoşi sau
Doamne, iartă-mă

reviste cu femei goale

EA mă învaţă în fiecare zi mirosul vulgar al saloanelor de coafură
şi îmi albeşte laptele înmuind în pahar câte-o fecioară
EA îmi arată cicatricele hidoase ale timpului
şi îmi trasează nevăzut drumul spre casă

6.
ţara mea a apărut în momentul în care s-a terminat
atunci mi s-a spus că dincolo este ţara altora străinii
iar ţara mea e acolo de unde vin eu

acolo unde pâinea îţi mângâie cerul gurii
unde macii îngălbenesc peste noapte de ruşine
unde copilul îi iubeşte pe vampiri şi le ascute caninii
unde zidarii trebuie să ucidă ca să ridice o cetate

ţara mea e acolo unde soarele răsare pe furiş tiptil
asfaltul miroase a tălpi desculţe în fugă
ogoarele încă mai suferă de la rănile tăiate de şenile
istoria râde sfidător de oamenii care îi împletesc        de veacuri
codiţe de şcolăriţă

7.
de câteva sute de ani compunem imnuri  ne transpiră gâtlejurile
ne încordăm solfegiile biciuitoare pe coama vremurilor
ne e greu să alegem nimic nu-i destul de bun pentru ţara mea
căluşarii au tocat în opincile lor atâtea hectare
că au răsunat polii sugrumaţi de un ecuator vibrant

văduvele croiesc steaguri
din uniformele bărbaţilor răposaţi în războaie
deasupra tuturor trebuie să fluture stindardul amăgirilor noastre
flamura salturilor printre poruncile lui Dumnezeu
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în ţara mea simt că măruntaiele îmi sunt prinse ca într-o menghină
nu mai încap în gondolele putrede ale curtezanelor
în ţara mea s-au rătăcit prea mulţi actori mai degrabă figuranţi
în ţara mea ciocârliile zboară cu aripile legate fedeleş

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


C
uv

in
te

 N
oi

 p
e 

D
om

ne
as

că
112

MIHAELA GALU

niciun cuvânt despre eu
(sâmbătă seara)

aş fi trecut prin peretele

coajă de portocală

să-ţi citesc în palmă

gânduri criminale
ţi-aş fi şoptit

îmbrăţişarea mea printre gene

ca să-mi sorbi lacrimile

una câte una
ca pe un vin bun

(pe care din greşeală...)

muzica ta aş fi ascultat-o

cu braţele şi cu tălpile
ţi-aş fi căutat răsuflarea

pe sub apă

dar supărarea venea

din tine ca dintr-o peşteră
carnea îţi era

când lucidă, când translucidă

iar tu serios şi rău

ca un jucător de snooker
15 ian.2011
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aş mai vrea să fiu simfonie

ştiu că nu mă mai poţi

respira
plămânii tăi sunt bolnavi

de metehnele mele

altminteri mă iubeşti

ca pe singura nefemeie din lume

dintr-o dată sunt

ca întoarsă pe dos

îmi poţi vedea pielea
pe interior cu toate

imperfecţiunile şi creierul

scurgându-se indecent

pe şira spinării

(cândva degetele atingeau

clapele tale preferate

mă transformau în simfonii

beethoveniene)

15 ian.2011

bun venit în dimineaţa mea ceţoasă

de la un timp visez

cum iarba îmi creşte din buze, din umeri
din genunchi şi din măduva oaselor
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de parcă n-aş mai exista

decât în partea cealaltă a lumii

decât în universul

unde se nasc versuri fără cusur
unde oamenii sunt capodopere

ale lui dumnezeu

apocalipse pentru uzul său personal

visez că nu mai există

moarte şi nici viaţă

că puii de dumnezeu au crescut

 din mine
au rămas doar sunete

şi din univers doar o coajă

de nucă

visez că umblu mereu
cu versuri în cap

ca un nebun ce se crede geniu

cocoţat pe zidul poeziei

şi ameninţând mulţimea
cu o sinucidere spectaculoasă

16 ian.2011
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genocid

uneori nici nu credeai

spuneai că versurile mele sunt
uniforme naziste

cu care încerc să extermin

toate cele peste o mie de nume

ale tale

eu mă purtam prosteşte

luam fiecare glonte

şi îl puneam la păstrare
pentru când va fi

true love waits

erai atât de grec
încât numele tău se confunda cu mediterana

cu picioarele înfipte-n istorie

cu fumul ţigării dansând

pe ritmuri radiohead
aveai ochii întredeschişi spre mine

ca un cuceritor al lumii

mă priveai printre genele

somnoros îmbătate de muzica zeilor

eu

cu două mii şi ceva de ani

mai tânără
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pastişam versuri antice pe masa din bucătărie

mă simţeam sălbatic

ţinut

călcat în copitele lui ducipal

tăcerea templului tău în transă

îmi descifra graiul zeilor:

în locurile bântuite
dragostea adevărată

trăieşte.

aseară, 31 ian.2011

unde ne sfârşim noi şi începe marea

scufundătorului din delos

e atâta nimic acolo unde

mă termin eu şi începi tu

pe corabia aceasta, scufundătorule,

navigăm cu pânzele strânse

X marchează locul în care

valul se desparte de val
locul în care doar demonii mei

dau piept cu demonii tăi

noi privim lupta lor de departe

ca doi yoghini ce pricep transcendenţa
şi ştim:
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va exista mereu un pirat

ce-mi va îngropa cufărul pe-o insulă străină

va exista mereu o sirenă

ce-ţi va cânta naufragiul, căpitane,
 doar tu ai spus:

suntem toţi accidente ce aşteaptă să se întâmple

scufundări ce-şi aşteaptă furtuna

înainte de-a deveni epave

ne vom devora

şi astfel

nimicul
nu va mai exista niciodată

11 febr.2011
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MITRUŢ POPOIU

anticele obiceiuri

ca să îl furi, Vicleană
pe Pan înlănţuit ca David îngerescul în templul fără zeu
mai mult decât beţia vorbelor
ascunse sub umbra unor perii,
mai mult decât atingerea păgână-a două rodii
strânse-n harta vieţii
pe soclul solitar al ternului ascunsului
ţi-o trebui.

mai mult decât o stea pierdută
în lanul de misterii ce-nconjoară măreaţa-nţelepciune
a unei vechi poveşti de cine-ştie-când lăsată
în cufărul de zestre a vechiului discipol
şi chiar mai mult decât vestmântul târziei învieri
ucisă-n cântul ei de greaua şi iubita poemă
a luminii

ca să îl furi, o dulce, pe Pan înlănţuitul,
mai bate înc-o dată în poarta de granit
sub care carnea-i rece ospătează
o mie de şoimi aprigi ai fulgerului soli

curând să-ţi cânte ţie, numai
Ţie din fluierul drăcesc
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reţetă nouă à la radu

mestec într-un ceaun cuvinte rupte
Draga mea
şi când amestecul de ce şi cum va da în foc
Eu o să ştiu că unde l-a găsit pe când
atunci va fi pereche cu ades
şi vis va face rimă cu-a ta coapsă

şi-atunci o să mai pun un praf de sare
Draga mea
ca întâlnirea dintre două pronume personale
să nu mai fie ca un mal mâncat de mare
ci ca o plajă măturată blând de soare
dar mai ales de valul spumegând

a înşela

ia du-mă prins în mrejele de zahăr
ia du-l adulmecând columne până la treizecişiceva
merge şi-aşa ce zici?
de-i bună viaţa maxim când totul curge molcom şi
călduţ
să înotăm în lacul de oase şi tendoane măcar un an
visând
la pârghiile universului
apoi ce-o fi o fi

ce aripi serafice să sfredelească
ascunzătoarea din spinarea lui Chedar
în care târgul şi câinele-şi mai fac de cap
mai bine pe butuc să ne-odihnim niţel
gustă şi ia dulce minune-a nenţelesului că totul e
visare
la munţi sau valuri sau cine ştie ce palate
sau cetăţi orientale sau turnuri cu prinţese
prinse-n soarta totdeauna prea grozavă
nu lumea e un vis ce trebuie ucis
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en touche

trecu ziua pasăre mută se pierdu
în codrul de tuş
şi eu corabie cu aripi parcă
înot parcă plutesc parcă zbor
parcă prin marea de tuş

trecea ziua şi eu legendă într-o carte veche
ce se-nchide şi se-ascunde până data următoare
în scurgerea de tuş
şi vine seara, vine şi doar vine
pururi cu mine să mă mângâie rămâne
în tuş

trec zile de divorţ iubindu-ne ascunşi
aproape cu soarele cu marea cu sarea
cu răsăritul
cu luna nebuna
de-atâta tuş

fără nume 1

Îmi gâdilă un vers subconştientul
Şi-mi zice să îl prind la fel cum se agaţă
În plasă fluturele  alb al verzei
Colecţie la insectar.
Dar ăsta nu se las-aşa uşor cum m-aş fi aşteptat
Ci, iepure, ce gata, e al tău şi-l bagi la cuşcă
 îşi schimbă brusc direcţia şi te fentează
 ba curajos mai scapă printre picioare şi te lasă cu ochii în soare
(asta bineînţeles  dacă e ziuă şi afară-i senin)
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Fără nume 2

Mârţoagă sură amorul îşi scutură din şa soldatul
Şi nici cu ea nici fără ea nu-i e mai bine
Şi nici închis nici slobod n-ar fi
În buzunarul transparent al iernii nude
răstignit ca un fulg viscolit între cer şi pământ

m-a prins şi-aicea iarna de picior
crezusem c-am fentat-o adânc în buzunarul ei
cusut cu frunzele răscoapte de yggdrasil
aşa şi joaca mea vacanţă-n ziua sfinţilor
ca fum de pipă cu-arome-amestecate.

Parastasul caprei

Azi a venit la mine vecinul şi mi-a spus că i-a murit capra.
Plângea săracul şi căta la mine alinare
Eu duşmanul de ieri ce jinduiam la bietul lui animal
I-am răspuns că n-are a face, viaţa merge înainte
Luăm altă capră
-Dar data viitoare mă laşi pe mine să-i fac autopsia-
Şi să descopăr eventual că tocmai el
din nebăgare de seamă a omorât-o
Dându-i să mănânce mânătărci prea multe
Acum ne vărsăm amândoi lacrimile la parastasul căprii
Cu un pahar de vin şi nişte mânătărci drept colivă
În aşteptarea popii care întârzie iar nejustificat.
Şi până să vină le mâncăm pe toate
Ajungând la concluzia că îs bune şi că nu ne trebuie popă
Ca să facem parastas.
Că doar atât am tot cetit la şcoala de popi
Şi ştim şi noi rânduiala creştinească la pristăvitul căprilor
La patruzeci de zile o să îi facem un parastas mai acătării
Că doar o să fim mai pregătiţi.
Şi atunci o să chemăm toată uliţa
Să afle cât de mult am iubit dobitocul
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Că ne dădea lapte şi din păr ne făceam cojoace
Aidoma lui Sânt’ Ion
Şi că tot atât de mult iubim pe fiecare
Că de-aia am căutat atâtea zile prin pădure,
pe deal, prin baligi
Gustoasele mânătărci.

Bunei naşteri

Nu nu nu există cale să ne-ntoarcem
iar când îmi zici singurătatea mă minţi iar
cu vorba inventată de-ăştia mici să-nveţe pe titani
că nu e corect unu
Doi e sublimul.
singur e o chestiune de aritmetica sorţii
care prin diverse operaţii logice ne reduce
la un a şi la un u.
nu nu există nici un element indivizibil pe planetă
marea în râuri de clorofile valul în aripi
eu în noi şi tu Frunza în molecule de haşdoio şi peţiol
salcâmul în Râuri verdele în galben şi albastru
şi-al meu Mă-mparte-n mine
nu nu nu aici s-au născocit istorii pe pereţi
tabloul a-ncremenit în ramă aurită
proţăpită te găsesc de fiecare dată
obosită când mă-ntorc din voiaj
acordul de do cu fa diez îmi dă de veste
credinţa se termină ca apa
aici a murit un tei.
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NICOLETA ONOFREI

Ne-nţelegere

Obiectele se scurg pe pereţi.
Pe podea.

Neîmbrăţişate. Tăcute. Mute.
Se lovesc unele de altele.

Distincte.
Pustii.

Indiferente.
Un om se uită la ele.

Din când în când

Stătea acolo, lângă  patul
Valentinei. În negru. Negru. În
întuneric. Pitit. În genunchi. Poate se
ruga. Poate aştepta. Aştepta gândurile
înşiruindu-se. Aştepta să adoarmă.
Aştepta cotiturile şirurilor. Să sară. E
sau nu e. Daca nu e sau dacă e de ce
se opinteşte să nu se vadă când te uiţi
să vezi dacă e sau nu e – Valentina.
Nu e nimic altfel atunci Valentina.
Maşinile merg, actorii joacă, ceasuri
ticăie, vântul bate, sau nu bate. Doar
Amelie se uită după musculiţe în
filme. Led-ul mouse-ului de la birou
se joacă de-a v-aţi-ascunselea cu
electricitatea, cu privirea ei, cu pereţii,

luminând intermitent e sau nu e.
Intermitent, ca un drum cu maşina,
sau cu trenul, cu viteză, printre
reclamele luminoase ale lupilor de
stepă. Pacpac, pac, zdum, treci,
treci. Treci. Trec. Cearşafuri calde
încolăcite ca nişte nisipuri
mişcătoare te împăturesc. Te
împăturesc. Ţac. Poc. Pac. Pic.

Cu orice mişcare se învârte,
se adânceşte, se măreşte coconul.
Se învârte. În pat. Se învârte. În
pat. Dinţii îi cam clănţăne. E
locuită Valentina. De tremur. De
clănţănit. Nu. Nu îi e frică. Nu
simte. E liniştită. Ca atunci când
cineva te ţine în braţe şi spune şşş.
Şşşşş. Doar mai tresare din când
în cand. Şşşşş. Din când în când.
Valentina.

Somatizare

Avea spatele încleştat.
Strâns. Ca o stafidă.

Inima îi bătea în fălci.
Se scuturau...

Ca fălcile unui buldog atunci
când latră cutremurat de furie şi
teamă în acelaşi timp.

Lacrimile le simţea în ovar.
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Cu fiecare lacrimă ovarul
zvâcnea. Ca un răspuns.

Ca şi cum ar fi plâns odată
cu ochiul.

Drum

Inima picură paşi. Picioarele
zboară  inimi. Ca un om de
tinichea, ca un cuc de ceas. Un
pas. Un pas. Şi altul. Şi altul. Şi
altul. Cu sunet de harpă. Cu
tinichea. Şi ceas.

Mihail  mergea, cu pene în
suflet. S-ar fi zis că-şi ştie drumul,
dar mergea fără să ştie.

Surd - paşii.
Ca o barză. Cu picioarele

înainte păşind.
Mâinile - un budha desenând

în cer.
Şi doar mergea.

Cazarea

Când a intrat în casă, după
ce a tras de uşa mare grea şi
scârţâindă, după ce a pus mâna pe
mânerul soios, cu jeg greu şi gros
încât culoarea originală nu se mai
zărea sau putea bănui - poate doar
după greutatea şi fermitatea
materialului din care a fost
construit -, a dat de o cameră
înecată  în  fum sau ceaţă
înecăcioasă, o cameră la fel de
întunecată ca subteranul respins
de conştiinţă, la fel ca şi cavoul
unui mort fără rude în viaţă,

singur, uitat, fără suflare, mort. Să fugi
- asta îi spuneau inima, mintea. Şi
poate ar fi fugit, dacă ar mai fi putut
reacţiona, dar la fel ca atunci când
pericolul e prea aproape să-i întorci
spatele, rămâi cu faţa spre el, tot de
frică. Aştepţi următoarea mişcare să
te poţi apăra, să poţi riposta. Cu gura
căscată, să încapă cât mai mult aer,
cât mai mult oxigen, dacă acesta ar fi
putut intra într-un plămân uitat în
muţenie, în aşteptare şi el.

Din spate, şoferul îl împinge cu
mâna şi nevoit înaintează. Deodată se
aprinde un fir de lumină, slab ca şi
cum o veioză minusculă ar încerca să
lumineze camera. În faţa lui apare un
om la fel de minuscul ca şi veioza
luminoasă. Slăbiciunea luminii nu
reuşea deloc să-i schimbe starea de
totală nelinişte şi buimăceală. Faţa
omului părea mai degrabă a unui om
pierdut, dacă n-ar fi avut 17 ani şi ar
mai fi crezut în zombie ar fi zis că
tocmai stă în faţa unuia şi vine să-l
tragă după el în pământ. Bătrânul îşi
decojeşte dinţii:

- Hm, sara bună! Camera
’ne’tale…

Aşteptări

Când le-am spus lui petru şi
pavel că nu pot respira, mi-au zis
să aştept.

Când le-am arătat că nu mai pot
vorbi, mi-au zis să aştept.

Când nu am mai putut vedea şi
arăta, mi-au zis să aştept.
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Când am început să aştept,
cuminte, în colţul meu, li s-a
făcut teamă.

Unora ca petru si pavel le e
teamă. După ce trece teama lor. Vine
teama mea. O teamă lungă. Cât un
gândac. Plus o urechelniţă. Plus un
întuneric. Plus un hău într-o stradă.
Plus...egal o teamă. Ca a lor cumva.
Altfel cumva.

Petru şi pavel mă întreabă, acum
că teama lor a trecut, dacă pot respira.
Dacă. Pot vorbi. Dacă pot vedea
şi arăta.

Acum îmi e teamă.
Petru şi pavel mă întreabă: de ce

ţi-e teamă?
Trebuie să fim siguri. Trebuie să

mai aşteptăm.
Când. Nu e nimic de care să-ţi

fie teamă. Când. O picatură e doar o
picătură, o ploaie pe un geam, pe o
noptieră. Când. Un ceas e un aparat
care îţi arată ora şi dă semnale de
trezire. Când astea se întâmplă
râde cineva.

Când astea se întâmplă cineva nu
mai poate respira, vorbi, vedea. Aude
doar râsul. Neputându-se mişca.

De ajuns

Olimpio, nu eşti de ajuns.
Ca băutura.

Oricâte pahare de alcool ai bea,
nu sunt de ajuns.

Ca pomana unui mort.
Oricât de mulţi ar fi colacii,

multe colivele, simţi sufletul tatălui

în ceafă. Ştii că nu poate fi
mulţumit de moarte, pe când
ceilalţi sunt vii.

Pe când el nu a fost de ajuns.
Ca florile şi iertările. Florile

pe care nu le-ai dat, iertările pe
care nu le-ai luat.

Olimpio, ceara arsă nici ea
nu te va ierta.

Olimpio, iertările nu vor
veni nici cu raiul, căci dumnezeu
nu-ţi ia conştiinţa la intrare.

Episod 23361

Victoriţa - naivă (nu că ar fi
altfel de obicei, tot ce are e
naivitate şi totuşi poate ăsta e
atuul ei faţă de alţii/altele). Ea
este de o seriozitate copilărească,
iar copilăria ei este serioasă. Are
indefinit în suflet şi visează. La
ce visează ea oare? Feţi frumoşi
pe stânci călare? Hmm...Visează
lumi posibile cu alte Victoriţe
care e tot ea. Acolo nu e Victoriţa
– naivă. Acolo e Victoriţa –
eroină. Acolo ştie să vorbească,
are cunoştinţa eleganţei datului
din mâini academic, este elevată.
Vorbeşte cu pictori picurători de
sensuri ascunse conceptului arid,
cu nepoţi de-ai lui „nenea”
Mozart şi îi şi înţelege. Ia parte
la dezbateri însufleţite cu
argumente valide şi inteligente în
Universităţi mari cum n-a visat ea
vreodată şi îşi atinge palmele cu
cele ale lui Dennett. Şi aşa cu

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


C
uv

in
te

 N
oi

 p
e 

D
om

ne
as

că
126

ochii umezi şi mari se gândeşte la
patul ei de paie, camera spoită într-
un fel de culoare şi geamul foarte
mic prin care intra prea puţină
lumină. Ea nu şi-a uitat cămăruţa
aia în care proiecta poveşti cu
îngeri şi demoni, cu frunze căzând
şi soare răsărind. Unde se dădeau
lupte între victoriţele de ea. Vedeţi
voi, ea este romantică ,
melancolică, cu inimă pentru
trecut, cu păru’ lung vâlvoi şi
puţind a oi. Că cică aşa se purtau
ăştia din curentu’ ăsta -ciufuliţi şi
mâzgâliţi. (Acu’ ştim de unde vin
ţechii din cap şi negru’ de la ochi
la emoişti)...Poc! Intră mama în
cameră şi se trezeşte fata.

– Du-te şi ia pâine!

Victoriţa-n lume

Victoriţa victorioasă face
paşi pe maidan mirosind parfum
de murături şi slană. Afară ard
frunze iar vântul îi flutură pletele
puturoase în fum. Nasul ei face loc
trupului prin maya, o străbate.
Este fericită . Se apropie de
Crăciun. Face salturi, de gazelă,
printre păcate spre Dumnezeu şi
vede lumea frumoasă - ţop, ţop,
face flick-flackuri şi fandări.
Salută  încet duios bătrânii
satului înţelepţi iar cu degetele-i
lungi de sfântă adormită mângâie
creierii copilandrilor.

Gunoaiele acoperă pământul.
Victoriţa se împiedică de ele.
Cade. Se ridică şi merge mai

departe. Ea zice: „nu contează că-i
gunoi. Gunoiul poate fi bun, frumos.
El este. Mâini. Găinaţ. Sentimente.
E-uri. Fiere şi flegmă . Bogăţie.
Ba sărăcie.”

Un gunoi e bogat.
Un câine o latră, vine spre ea.

O muşcă.
„Un câine e îndreptăţit să mă

muşte. Îi invadez teritoriul. El nu ştie.
Eu ştiu. E vina mea.”

Ajunge spre seară în colţul de sat
ţintă. O vacă este slobodă în faţa ei.
Victoriţa îi zâmbeşte şi dă să treacă
mai departe cu aceeaşi tandreţe în
ochi. Vaca începe să pufăie. Nările
vacii se cască iar coarnele îşi fixează
concurenta. Dă din copite. Împunge
pieptul Victoriţei. Cade. Din piept
răsare sânge. Ce roşu, ce frumos! A
ştiut să ţintească bine. Se ridică.

Un nene din vecini : „unde te
duci Victoriţă  aşa murdară
de sânge?!”

„Mă duc să iau pâine, aşa a
zis mama!”

Teatru

Printre umbre merge Victoriţa.
Umbre vede. Şi se sperie. Străzile
luminate stins. Stinse sufletele din jur.
Glasuri mici şi sparte. Vântul şuieră
prin crăpături şi locuri uitate, de vis.
Nimeni nu o vede. Nimeni nu vede.
Nimicul.

Respiraţia sacadată. Transpiraţia
rece. Victoriţa clipeşte. Strânge din
ochi pentru a-i deschide apoi măriţi.
Părul o gâdilă, un pic cam tare, pe gât,
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pe spate. Se roteşte. Se uită peste tot
prin preajmă. Umbre. Umbre.

E întuneric, prea întuneric. Se
apucă  de cap. Îşi smulge părul
ciufulit. Strânge din dinţi. Din dinţii
ei stricaţi. Dar crescuţi cu lapte de
vacă.  Nu înţelege ce e cu umbrele.
De ce sunt atâtea. Doar ea le vede,
doar ea este. Inima bum-bum, bum-
bum, bum-bum.

Dacă e ea? Dacă ea este tot ce
este? Tot ce vede? Se întreabă,
creieraşul ei mic, mic dar plin de vise.
Venele se umflă ,  faţa îi crapă .
Totul pluteşte.

În mâna ei un cuţit. Pe cuţitul
ei sânge.

Ce sete o apucă, ce cuţit mare şi
frumos. Ce disperare cruntă ,
ce isterie.

Ea - copila. Îşi vede capul
trosnind. Pe perete. Unde a
văzut corniţele.

Nu mai sunt acum.

Fistula minţii victoriene

Cu ochi bombaţi şi pupile
plesnite de căprioară rănită şi fugărită
îşi tremură dinţii într-un soi de zâmbet
într-un soi de clădire înaltă situată
într-un soi de oraş necunoscut şi
cultural, sau necunoscut de cultural,
Victoriţa traversând dansant holul
magistralei universităţi.  Părul
împleticit şi încurcat strâns la spate
într-o fabuloasă şi originală coadă de
cal ce-i drept nu se mai înfoia ca
atunci când era la ţară, nu mai mirosea

nici măcar a slană, a cărei fană a
rămas în continuare, ci miroasea
numai a olecuţică de ţuică făcută
în casă la aragazul propriu, dar să
nu uităm că fiecare femeie trebuie
să-şi păstreze anumite secrete în
ceea ce priveşte trucurile seducţiei
şi îngrijire personală, fiecare
femeie trebuie să expire puţin
mister şi nu vrem să dezvăluim
chiar tot misterul acestei fete
simple de ţară, adică de unde i se
trag ei toate mirosurile pe care le
lasă dâră în urma ei.

Aşadar cu mutra speriind un
zâmbet intră cătrănită în sala de
curs. Aici cu gât scârţâit de teamă
se prezintă umilindu-i de-a dreptul
pe colegii săi şi chiar pe profesor
în inteligibilele ei cunoştinţe în
Dennett şi Heidegger. Sutele de
cărţi citite îi impresionează enorm
astfel încât aceştia care mai de
care încep să-i pună întrebări, să
ceară sfaturi în ceea ce priveşte
bibliografii, păreri în ceea ce
priveşte cele mai noi teorii ale
filosofiei minţii şi limbajului...

- ...mă scuzaţi! Mă scuzaţi!!
- Ă! Ceee?!
- E liber? Pot sta şi eu pe

bancă?
- Aaaa, da...
- Ce zi frumoasă de toamnă

e azi, nu-i aşa?
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OCTAVIAN MICLESCU

Fântâna tătarilor

lui D. D.

Moto:

 – Fântâni nu sunt pe câmp
 – Nu sunt. Pentru că nimeni n-

a săpat vreodată . Ar fi săpat
degeaba.

(Ştefan Bănulescu - Dropia)

- Arde, diavolul! îngăimă bătrâna
ce şedea jos, pe pământ, lângă
Marcea.

- Arde. Şi Marcea scuipă în vânt
spre Valea Tătarilor ce se întinde în
faţa lui până la Tătăreni, iar în
dreapta, dincolo de Cioara. Unii spun
că s-ar întinde chiar până mai departe,
la câţiva kilometri buni de Cioara din
care mai rămăsese acum, în faţa lui
Marcea, doar o moară hodorogită în
mijlocul unui nor de praf.

Îşi ridică uneltele şi pleacă.
Singur. Ţărâna pufăie peste galoşii
bărbatului pentru a se aşeza din nou
în spatele său. Fântâni nu vezi pe aici.
Oamenii îşi aduc apa, cu butoaiele,
de la cele două fântâni din Cioara.

Nici iarba nu vrea să crească. Cât
cuprinzi cu ochii, doar pământ –
pământ uscat.

Pe vremea lui Vodă veniseră tătarii
şi pe aici. Îşi puseseră tabăra cam pe
unde îşi târâia picioarele Marcea. De
atunci, oamenii botezară locul Valea
Tătarilor, satul, Tătăreni, iar pe
neamul lui Marcea, Atătarului. Tot
oamenii spun că singura fântână a fost
făcută de tătari, pe care a astupat-o
Vodă cu flăcăii de prin împrejurimi.

2. Marcea ieşi ca turbat din curte
târând lopata şi cazmaua după el. Pe
drum, până să iasă din sat, înjură tot
creştinul ce-i ieşea în cale. Pocăiţilor,
ce aveau casa la ieşirea spre
Hămuleni, le omorî câinele dintr-o
lovitură de cazma şi îşi continuă
drumul spre Valea Tătarilor parcă
vorbind de unul singur.

Nu prea departe văzu un bolovan
mare de vreo trei-patru chile şi se opri.
Îl încercă prudent cu piciorul ca şi
cum s-ar pregăti să-l escaladeze. Apoi
izbi cazmaua drept în fruntea
bolovanului.

- Pământ diavolesc!
Şi îl scuipă.
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Când ajunse destul de departe de
sat, îşi întoarse privirea şi începu să
urle spre fărâmele de case ce se mai
vedeau. Le arătă pumnul şi spuse ceva
de biserică, ale cărei turle de-abia se
iveau, tremurânde, în spatele
ogrăzilor.

Pământul, drept ca în palmă, fără
nici un smoc de iarbă, iar Marcea
Atătarului ameninţa satul cu turlele
bisericii. Ce naiba să mai crezi,
Doamne iartă-mă!,  din toată
vânzoleala asta?

3. - A plecat Marcea. În Valea
Tătarului; îşi frângea baba mâinile în
faţa părintelui. Da, părinte, a plecat
iar! Şi a mai luat după el şi lopata şi
cazmaua!

Părintele n-avea ce să-i facă. Îi era
şi lui milă de săraca femeie şi de bietul
Marcea, dar  ce putea face? O
înţelegea. Cum va să zică, duminica,
în timpul slujbei, fi-su plecase cu o
lopată şi o cazma în Valea Tătarului.

Baba luă nişte untdelemn, ceva
făină, vreo patruzeci de lumânări şi
se rugă la Dumnezeu pentru Marcea
al ei, că-i suflet curat şi n-ar voi să
hulească de nu l-ar împinge Necuratul
din spate şi n-ar face vreun rău
nimănui, că doar toată lumea îl
cunoaşte, îl ştie că  le munceşte
pământul ăsta blestemat, că le aduce
apă tocmai de la Cioara, cu butoaiele,
că nu le ia bani ci doar câte ceva de
mâncare, că a muncit şi pentru
biserică ,  păr inte, iar  acum, cu
blestemata asta de fântână, tot pentru

oameni o face, că vrea să sape
până ce dă de necuratul şi să
scoată apă din locul ăla precum
tată-său, doar aşa s-a curăţat şi
bietul de Ion tot cu fântâna aia a
tătarilor, ducă-se pe apa pustiului!,
că după ce a murit Ion al meu cine
a mai muncit ogrăzile oamenilor,
părinte?, că a muncit şi el pentru
sfânta biserică şi iată cum l-a
curăţat Necuratul! Apără-l,
părinte, pe Marcea al meu!

Atunci începură clopotele să
bată ca de foc.

4. - Arde, diavolul! bolborosi
bătrâna.

- Arde, mânca-i-ar ciuma
moartea! răspunde Marcea
privind în văzduh peste Valea
Tătarilor - doar pământ crăpat de
secetă, cât vezi cu ochii.

Femeia oftează, ghemuită,
acolo, jos, pe pământul gol.

5. Casele dispărură dincolo de
linia orizontului; doar un punct
verzui se apropia din ce în ce mai
repede de ochii lui Marcea. Acesta
alerga cu uneltele în spinare.
Gâfâia iar ţigara din mâna dreaptă
se consuma degeaba - nu mai
trăsese din ea de la primul fum,
de când o aprinsese.

Verzala  se tot apropia: o salcie
uitată de Dumnezeu, de sfinţi –
chiar şi de Scaraoschi. Şedea
toropită de căldură, leneşă, în
mijlocul Văii,  cu frunzele
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- Blestemată-i fântâna aia, îi
spuse babei iar ea îi puse un blid în
faţă .  Uite, cum o iei aşa, spre
Hămuleni, de la Frunza dracului, la
vreo două sute de paşi este. Acolo mă
ţin împieliţaţii şi mă bat cu scândura.
Cu scândura mă bat, femeie, de nu-i
os la locul lui. Ş-apoi mă mai lasă o
ţâră  şi iar  mă  bat în coaste cu
scândura. Acum m-au trimis acasă să
mănânc şi eu câte ceva.

- Mănâncă, Ioane, mănâncă. Că,
uite, Marcea s-a făcut şi el mare şi se
mai duce pe la oameni de mai aduce
câte un blid…

Ion se îmbrăca şi vru să plece,
Spune-le să nu mai dea, că, uite, cum

gălbejite de oamenii îi spuneau
frunza dracului.

Din alergare, Marcea flutură
cazmaua deasupra capului şi-o
azvârli în direcţia copacului
noduros la umbra căruia moţăiau
câţiva ţigani.

- Mânca-v-ar ciuma moartea!
urlă din răsputeri Marcea în timp
ce ascuţişul cazmalei îi ciupi unui
ţigan lobul urechii de scuipară toţi
în sân de aşa sperietură.

- Unde-i umbră, hop!, şi voi!
- Să-ţi dea Dumnezeu sănătate!

icni ţiganul lovit în timp ce cu-o
mână  îşi făcea cruce, iar cu
dreapta îşi freca urechea ciupită
de cazmaua nărăvaşă.

- Ei, da’ câţi dinţi mi i-ai frânt
în cur, mă, Pandele! râse de-i ieşiră
ochii din orbite. Râseră şi ţiganii,
dar, aşa, mânjeşte.

Cel chemat, Pandele scoase o
sticlă de rachiu căpătată de la
pomana lui Vlase din Cioara.
Marcea, ţigările. Aşa se împăcară.
Ţiganii începură să cânte, iar
Marcea plecă mai departe să caute
Fântâna Tătarilor. Taraful după el.

Te lasă, te lasă,
Salcie pletoasă,
Să te bată vântul,
Să săruţi pământul,
Să-mi umbreşti mormântul…
Iar Marcea fluiera şi scuipa

în vânt.

6. Într-o noapte, prin
septembrie, pe la sfârşit, baba

de-abia se întinsese în pat că toate
lucrurile din casă începură a mişca.

- Mă, omule, tu eşti?
Linişte. Apoi o ciocănitură în uşă

-  afară, nimeni. Şi iar începură să cadă
cănile, să zăngăne  lingurile până ce
se sparse un geam de la intrare - în
casă, ţipenie de om.

- Mă, Ioane, tu eşti? se sperie baba
mai tare.

Aceeaşi linişte urmată de încă o
ciocănitură în uşă.

Atunci, femeia căzu în genunchi
şi se rugă toată noaptea. A doua zi
curtea era vraişte: capra murise cu
ugerul supt de foamete, câinele
rupsese lanţul şi dus a fost iar scroafa
fătase şapte porci morţi.

Ion mai avea să vină câteva nopţi
până aproape în primăvară de-i mai
rămăseseră în gură doi dinţi babei.
Apoi îi apăru în vis - veni acasă.
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stau şi m-aşteaptă, ăla, bulgarul cu scândura!
După ce făcu slujba de pomenire, nu mai veni. Îi lăsă să se odihnească.

7. Marcea era acum departe, când baba se ridică de jos şi începu să calce
pe urmele lui, cocoşată, de-abia respirând. Îi tot vorbea despre oameni, despre
fântână - că ar fi blestemată, şi ar fi mai bine să stea aşezat la locul lui -,
despre părinte şi lucrul la biserică, despre Ion, dar Marcea nu auzea nici o
vorbă. Continua să meargă şi să bombăne.

- Arde, diavolul! Mânca-i-ar ciuma moartea!
Şi, apoi, departe, la ceva paşi de Frunza Dracului se opri, legă ţiganii cu

o sfoară priponindu-i în pământ şi, după ce-i puse să cânte, începu să sape.
- Arde, mânca-l-ar moartea! şi lovi cazmaua de pământ. Uită de mamă,

de oameni, de apa din Cioara, de tat-su şi de bulgarul cu scândura şi săpă ceva
metri până ce se opri să tragă o ţigară. Apoi iar săpă până ce dădu de dracul.

8. Apăru alergând un ţigan ce spunea că Marcea ar fi săpat Fântâna
Tătarului, acolo, lângă salcia părăsită. După ce deliră câteva zile şi alergă din
curte în curte muri spunând că Marcea ar fi terminat fântâna şi că i-ar fi luat
Necuratul şi pe el şi pe ceilalţi ţigani.

Sătenii au dat fuga pe drumul din Valea Tătarului - ţipenie de om. Se
făcuse noapte şi începu postul sfintei Marii.
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I

respir prin plămânii tăi
aerul îmbibat în spirt îmi aminteşte de
somnul meu prelungit în salonul dezolant
de la spital, unde chiuveta era mereu mânjită de expresii grave,
lăsate de seringă

văd prin ochii tăi
lumea văzută prin ei e halucinantă
orizontul e ambiguu, îmi observ doar picioarele reci,
dezvelite ca nişte pietre,
nişte pietre învelite în fâşii de valuri
toate lamentându-se aceluiaşi mal

am simţurile tale, le am pe toate
tu trăieşti undeva în străfundurile mele
am făcut din tine lumină caldă, domoală
cusută direct pe inimă...
aşa nu ne vom despărţi niciodată

II

***

durerea te-apasă pe piept
ar vrea să te posede stafia suferinţei
carnea ta emană miros de frică
ochii tăi o văd în juru-ţi
iar buzele îţi apasă coastele oxidate
frica se împrăştie deasupra porilor
şi îţi smulge cu dinţii ei insaţiabili
cioturile de curaj şi plămânii

SABINA DANIELA PENCIU
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aerul devine plumb
oamenii calcă pe tine şi râd cu zâmbete ştirbe

III

voiam să ştii că am ajuns în punctul critic
cleştele singurătăţii mi-a torturat inima până aceasta a cedat
mă uitam în jos la unghiile crescute aiurea
şi am început să sângerez
inima mea se transformase în bucăţi de carne
pe care le strângeam în pumn
coastele mele erau în procesul de coroziune
ochii îmi erau înfipţi în tălpi
şi alergam în trecut sperând să-mi găsesc groapa
buzele pământii ascundeau cei câţiva dinţi rămăşi
iar limba-mi era tăiată pentru că de mult nu mai aveam dreptul
să îţi vorbesc

chiar a fost nevoie de atâta suferinţă?
nu cred
şi dacă a fost, m-a înălţat

IV

şuviţele ei sângerii de păr curgeau pe buzele întredeschise
şi pielea ei albă ca laptele era străbătută de fiorii atingerii mele
cu degete reci ca de ceară
corpul ei vibra din când în când
iar eu urmam traseul gâtului ei subţire, de lebădă
cu buzele-mi învineţite de iubire

ochii ei îi urmăreau pe ai mei
şi astfel ne învârteam într-un amalgam de priviri
...când spre paharul de vin roşu din mâna mea dreaptă
(care era băut pe jumătate)
...când spre zâmbetul meu enigmatic
(care ar fi vrut să-i sărute inexpresivitatea de pe buze)
uneori îmi ocolea privirea, îmbujorându-se, de parcă îi creşteau
două roze în loc de obraji
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eram fascinată de această copilă
de parcă eu eram maniacul care îi controla toate mişcările
iar ea fantoşa mea de nepreţuit
dar nu voiam să-i fac niciun rău
doar voiam a mă plimba cu văzul peste fiinţa ei nevinovată

V

Lasă rapsozii să îţi cânte sub ramurile brune de cireş

***

După ce-ţi supui fiinţa efectului de catharsis
Mai treci şi pe la mine.
Vino să te învăţ un cântec nou la pian,
vino să-ţi mai împărtăşesc din trăirile mele
nu foarte semnificative
care umblă ca vagaboandele prin minte şi suflet.
Vino să-ţi arăt ce interpretări ale nebuniei mele am mai reprodus,
astea doar pe nişte ciorne adunate în sertar.
Vino să treci pragul casei mele,
vino să mi te arunci în braţe
să preschimbăm sărutări.
Vino să te servesc cu o cafea,
să mai ascultăm după-amiezile din muzica lui Bach
vino oricând,
vino să îţi mai spun că te iubesc.
Vino, iubitule,
umple-mi neantul cu fluturii tăi incolori şi parfumaţi
desprinşi din realitatea translucidă a dragostei.

VI

te urăsc într-un mod atât de plăcut
încât uneori nu mai fac diferenţa între a urî şi a iubi
te urăsc când vii şi te aşezi lângă mine
te urăsc când îmi miroşi părul înmiresmat în nucă
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când mă priveşti şi îmi cântăreşti făptura
când dintr-o dată râzi, iar eu întorc capul ruşinată
când ţi se preling cuvinte pe buze pe care eu nu le înţeleg
când îmi spui ce frumoasă sunt
dar voind a mă avea lângă tine
îmi tai aripile
înainte să mă înalţ
le iei şi le îngropi lângă ale tale
apoi mă chemi să dansăm
deasupra lor, deasupra întunericului

mă ţii într-o colivie
sunt înger, nu pasăre
dacă mă iubeai, mi-ai fi oferit libertate

i-am zis
şi-apoi mi-am luat rămas bun:
fără aripile mele,viaţa e un purgatoriu.

am căzut în genunchi şi m-a ucis.

VII

miroşi a zăpadă căzută peste inima-ţi inertă
a pană de corb, vopsită în albul dinţilor de lapte ai fiului nostru

parcă ieri stăteai pitit sub coji de nucă
eu zgâriam miezul cu unghia, iar fiul nostru ne privea jovial

şi parcă ieri convieţuiam sub acelaşi acoperiş cald
şi jucam domino în camera de oaspeţi

azi tu te-ai stins din viaţă şi l-ai luat cu tine pe ăla mic
eu cui am rămas? literaturii sau nimănui?

VIII

celor meniţi să citească poemul viciului meu —
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document adresat înfometaţilor de vicii ucigătoare şi perverse
şi muritorilor înfometaţi de propria moarte.
dacă aş fi fumătoare
aş căuta silueta perfectă a femeii din fumul dens
aş încerca să înţeleg erotismul sărutului cu ţigara propriu-zisă
femeia cu bucle vaporoase din ţigară
s-ar putea să-mi spună că sunt eu.
dacă aş fi un vin roşu
m-aş gândi cât sunt de dorit de rujul de pe buzele femeilor
şi că aroma mea le oferă atâta euforie, chiar îmbătătoare
damelor cu rochii de satin pe care le vezi la bar.
dacă aş fi un drog
m-aş compara cu o femeie frumoasă
ce fură minţile bărbaţilor,
o femeie pentru care unii ar da totul
că să îi resimtă senzualitatea (efectul).
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SIMONA TOMA

Poveste în bucăţi de sticlă colorată

Mers în zigzag

când berzele cuibăresc pe inima balon cu heliu
legat la deget cu şiret
ies fluturii albi în picioarele goale
joacă şotron cu aripi pătulite în buzunare

cum văd că stai cu falca în palmă sau pe coate
ca îngerii lui rafael

vine şi marea adusă de copii în găletuşe
nisip sirene crabi un inorog oprit în copite
nedumerit dacă  ai venit sau tocmai am plecat

Cântec de colivie

să tot fie de pe vremea când eram mergători şi înnoptam pe spate
cu arcul întins înfăşuraţi în stuf ca nişte coconi
respiram din aripi cu pene de pelican
sau de pe vremea când buddha atingea cu pălăria şarpele cu ochelari
iar cerul adormea cu obrazul în curcubeie
la zornăitul inelelor din degete de pirat
să tot fie de atunci acest gângurit cu gât de lebădă
când încă lăcustele se lovesc prin zăbrele cu fruntea de noi
liliecii din peşterile cu capul în jos
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Echilibristică

aşa supărat era de parcă îi căzuse un dinte
mi-a zis ia-ţi umbrela cară-ţi gândurile
şi mi-am legat limba de şiretul pantofilor
cu părul prins de vânt în codiţe
am măturat stele cu şa pe spate cu mâinile

bufonul ce râde într-o parte
mângâiat pe burtă de o zână
mi-a zis ce mare ai crescut
ce preafrumos aduci din vale
găleţile cu apă de la fântână

*

te iubesc
ca şi cum aş cădea
de la înălţime
şi conturul de cretă
de pe asfalt al corpului
ar continua să te caute
pe bicicletă prin parcuri

eu virgulă tu virgulă încă ceva

trăim în lătratul unui câine
ca un balon de săpun pe care îl rotim
cu palmele genunchii
privim lumea alungită
până ajunge un punct în oglinda de bâlci
apoi din această alergare în roată de hamster
să urmăm între virgule precum şirul lui fibonacci
eu sorbindu-ţi cu zgomot dimineţile
tu să deschizi ferestre locuind mereu pe altă stradă
eu să prind aşternuturile hamace de stele
tu să verşi amiezile din sandale
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Rotiţe cu spiţe

*
căţărat pe spinări de libelulă
măsori cu cotul
liniştea  măr văratic ce se izbeşte
cu bătăi de pendulă  între coaste

*
legată de glezna ta dreaptă
pe firul ariadnei
fac podul în salturi mortale
răscolesc cu bombeul
frunze de treflă de-o palmă

*
ieri mama a rupt
urechea curcubeului şi-a împletit-o
astăzi cu degetul în nas a surprins soarele
şi l-a îndesat  în buzunare

**
noaptea
pisica de catifea bătută în pietre preţioase
se plimbă printre giruete adormite

*
când tata sparge lemne face focul
trosneşte sub tălpi prispa
scot din poşetă
cumpăna fântânii şi fluier

*
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într-o dimineaţă
(normal că era dimineaţă),
o fată, care nu purta număr mare la pantof şi cu zodia potrivită,
a luat un tren la subsuoară şi a pornit la drum.
a mers şi-a mers,
şi tot a mers,
în gări elibera fluturi,
proba pălării mari ca nişte torturi cu cremă de lămâie,
culegea maci şi nori de la geam şi le aşeza în poşetă
lângă
cioburile de sticlă colorată pe care o să le folosească odată,
penele de lebădă din care îşi va face perne,
lângă pintenii pentru inorogi ştirbi,
şiretul de yoyo pentru luna plină,
şi alte lucruri trebuitoare
cum ar fi chiar
evantaiul perfect asortat la serile de liliac
a mers şi-a mers,
şi tot a mers,
câteva ore fără sferturi,
până a ajuns la o mare, mare,
cea mai mare gară
tiiii, ce cea mai mare gară am găsit!
trebuie să fie pentru umflat rochii rotite în învârtite
după ce şi-a încheiat aplecată cataramele pantofilor,
a început să se rotească,
tare,
tare
şi mai tare,
acum părea rochia umflată
o sfârlează
cu mâinile ridicate
şi tot aşa cum se rotea,
tare,
tare,
şi mai tare,
s-a oprit de ceva.
au văzut
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ochelarii ei opriţi din învârtite
ramele lor având rândunici din poze lipite
că lucrul de care se împiedica
era cineva
scuzaţi-mă, vă rog,
mi-aţi pus piedică
sau eu m-am oprit brusc
chiar lângă dumneavoastră?
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SORIN ATANASIU

Prima noapte

Bărbatul este slab, femeia
tenace, iar hazardul atotputernic

Turgheniev

O interpretam pe Irina.
Citeam semnele ei. Vedeam că
respiră, că mişcă braţele, că
legăna genunchiul după un ritm
pe care numai ea îl asculta. Fuma
culcată pe canapea. Avea un
picior întins şi unul îndoit în sus.
Purta cu ochi dezinteresaţi lipsa
oricărui gând. Bălăngănea
genunchiul stâng. Oricum, rochia
era prea scurtă ca să nu-i văd
chiloţii. Nu o deranja nimic din
privirea mea. Murmura un cântec
pe care eu nu i-l auzeam. Buzele
ei nu erau pentru nimeni. Cântau
pentru un ritual în care nu se
slăvea nici un dumnezeu.

Porneam cu vederea să
adulmec linia picioarelor. Îmi
plăcea tremurul brusc, ferm al
muşchilor  gambei. Picioare
vitale, care există cu un rost
puternic, peste posibilitatea mea
ca bărbat veghetor şi consumator.
Întotdeauna o femeie va fi mai

puternică decât mine. Nu-i pot rezista.
Nici un bărbat nu poate rezista. Iar
dacă rezistă, înseamnă că în clipa
aceea el nu este bărbat, este altceva.
Nu poţi să rezişti unei femei ca bărbat,
ci ca altceva;  ca sfânt, eu ştiu! Femeia
este o bestie spirituală. Ea cunoaşte
limba demonului cărnii. Din această
cauză ea domină suflul de control al
trupului. Ea stăpâneşte şi corpul tău
de bărbat.  Corpul ei te închide, în
sensul că te circumscrie în ordinea ei.
Te înghite. Femeia este un scop în
sine. Nu vreau şi nu trebuie să trec
dincolo de ea.  Nu am unde. Pentru
că dincolo de ea nu mai este nimic
inteligibil pentru mine. Femeia este
începutul haosului, sfârşitul gândului
clar. O ofertă proaspătă de puls. O
metafizică de senzual-întemeietor.
Capătul materialităţii tale.

Mă ţineam din voia mea lângă
uşă, în stânga canapelei maro şi late.
Eram hotărât să-i miros pielea fără să
mă grăbesc şi să deschid nările ca un
animal firesc de pădure cu umbletul
nevoii de hrană. Inima s-a mutat la
tâmple. Irina şi-a dus privirea cu ceaţă
către mine. Nu părea fixată la un relief
fizic într-un spaţiu. Mă vedea aşa, ca
pe un ritm personalizat cu formă de
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bărbat care se aude. Mă simţea fără
să-mi alunge intenţia de vecinătate.
Ce dacă era măritată! Mi se părea atât
de excitant să ştiu că o să poarte, un
timp, o parte din căldură mea în ea şi,
mai ales, îi va ascunde soţului cu
naturaleţe mirosul meu, esenţa mea.
Nu puteam rata un aşa prilej de
fiziologie exacerbată. Dacă mori cu
gândul că ai fi putut iubi o femeie
frumoasă la un moment dat, însă
te-au retras nişte piedici de speculaţie
morală, nu ai avea o moarte mai
întunecată? Femeile pe care nu ai vrut
să le iubeşti, când ai putut, vor fi
păcatele tale de la mântuirea dorinţei
tale de dinainte de naşterea moralei
sufocante şi profund nenaturale.
Iubirea faţă de o femeie corespunde
unei estetici mai tari decât ordinea
gândir ii benefice în orice sens
socio-familial.

Să se reţină: când ai patimă
pentru o femeie frumoasă nu există
familie, copii, părinţi, dumnezeu,
urmări, consecinţe, pedeapsă, teamă,
ş.a.m.d. Totul se centrează  în
apropierea şi nesaţul consumului.
Ideal ar fi să-ţi poţi iubi aşa soţia. Ce
vreţi, nu toţi amanţii au şansa de a se
căsători unii cu alţii! De aici, nu vreau
să accept un oftat de la mine pentru
altcineva. Este profund iritant.

În relaţie cu Irina nu mă interesa
istoria nici unuia dintre noi doi.
Întâlnirea era perfectă. Îmi ajungea şi
mă făcea fericit. În acel moment viaţa
mea se justifica pe deplin. Îmi doream
să am stăpânirea de a nu mă grăbi şi

de a păstra foarte bine în memoria
cărnii mele trecerea ei şi să opresc
durerea îndepărtării de mai târziu
prin a-i adulmeca sângele.  Dacă
tot capul meu ameţea însemna că
m-am apropiat foarte mult de
forma ei perfectă de femeie. Nu
mai ştiu paşii pe care i-am făcut
către ea. Ştiu numai că respiram
de-a lungul întinderii picioarelor
ei. Strângeam încet cu mâinile
fiecare pulpă şi muşcam uşor
genunchii. Îi sărutam cu buzele
uscate. Nu mai puteam închide
gura. Voiam să aspir, prin orice era
posibil, cât mai mult din ea. Eram
copleşit  de sentimentul că o
puteam servi cu cel puţin o trăire
de dăruire absolută .  Sporea
fericirea şi potenţa mea să văd că
respira puternic şi încruntată,
pierdută de orice ar fi făcut-o
nefericită. I-aş fi pus într-un vas
tot sângele meu. Merita sacrificiul
meu vital, ofranda forţei mele
vitale, viaţa mea.

Este pe deplin magică şi
dincolo de omenitate prezenţa
unei femei în tot spectacolul
pierderii ei. Şi femeia se pierde.
Te iubeşte şi te însoţeşte în pasul
spectacolului  de  nou cosmos. Se
înnoieşte şi se creează din nou. Se
regenerează după itinerariul
naşterii unui şaman. Bestiile care
asistă salvarea ta vin să-ţi schimbe
măruntaiele şi organele cu altele
noi. Te despică şi te transformă
într-un altul. Aşa vedeam pe Irina
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şi transfigurarea ei provocată,
probabil, şi de întâlnirea cu mine.
Cred că în clipa aceea mă iubea.
Oare ce dracu înseamnă asta ? Îl
invoc pe dracu întrucât este stihial
şi nu mă mustră  cu nimic în
privinţa naturii mele umane. Dacă
dracul nu există înseamnă că toată
capacitatea noastră de mister este
făcută posibilă de o dispoziţie
specifică nouă în care îmbogăţim
infinit animalitatea manifestă în
haosul cărnii.  Ar trebui şi
Dumnezeu, dacă  există ,  să
mă iubească exact aşa!  Nu cred
că extazul unei mistici râvnite
de milenii să-i pară  atât de
descompus în murdăr ie şi
vină .  Aici nu este nici o
imperfecţiune şi nimic rău. Nu se
poate judeca nimic.  Se poate doar
descrie şi admira. Carnea, dragii
mei, este făcută pentru spirit, să
fie clar! Carnea nu poate să fie
pentru carne. Scopul cărnii este de
a servi spiritul în evaziunea  şi
împlinirea lui.

Simţeam sforţarea a două
bestii de a se sfâşia una pe alta, cu
grija de a-i rupe cât mai tandru
forma fizică a celuilalt. Voiam să
o frâng de bucurie şi icneam din
grija de a o mângâia fără să-i
provoc nici o rană .  Îmi era
îngrozitor de dragă. Dacă fiecare
om ar simţi asta la un moment dat
nu ar mai înjura pe Dumnezeu sau
lumea Lui sau pe oameni. Am
început să-l iubesc pe Dumnezeu

după ce m-am făcut fiară din iubire
negând morala bunului-simţ (nu v-am
spus că era măritată!). Astfel încep
toate lucrurile bune: de la Satan în sus.
Atunci adunasem întreaga lume. Deşi
nu o atinsesem mai sus cu mâinile
aproape că simţeam intrarea în ea ca
având un regim perfect de ospitalitate.
Era udă. I-am prins şi i-am apăsat cu
putere coapsele. I-am depăr tat
picioarele ca să-mi pot aduce aproape
atenţia de albul chiloţilor. Mirajul
unui nimb eviden ţiat de o apă
binecuvântată. Am luat cu gura cât am
putut mai mult din întinderea ce părea
vulnerabilă  în  inten ţia mea de
stăpânire. I-am tras chiloţii de-a
lungul picioarelor înălţate. Am reluat
prosternarea activă la nivel de mare
despărţită în două părţi ferme, fizice
şi care lasă trecerea speranţei de viaţă
nesfârşită. Ce frumos miroase o
brunetă cu ochi verzi înfuriată că nu
poate să devoreze elementele lumii!
Aşa o simţeam. Conduceam cu inima
aproape de infarct onoarea de a
decide direcţia întregii ei vitalităţi.
Pur şi simplu am înghiţit udul ei
fierbinte. Am urcat mai sus apucând
şi înconjurând sânii cu grijă .
Strângeam după o pulsaţie şi un ritm
de ritual. Frigeam cu totul. Mi-am dus
gura lângă gâtul ei. O strângeam de
gât cu mâna dreaptă şi lăsam loc
pentru a vedea cum i se îngroaşă vena
ei de viaţă. Simţeam că trebuie să o
muşc şi să o fac să ţipe într-o nebunie
care să o piardă. Voiam să o prind
între canini şi să o sug toată pe acolo.
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Să moară sub gura mea, de gura mea.
Sunt sigur de gustul tare al sângelui
ei. Că era purtătorul tuturor imaginilor
folosite în planul marii construcţii.
Voiam să o omor ca să pot eu trăi. Am
eliberat gâtul ei fragil redându-i
cursul de percuţie al respiraţiei
incendiare. Am început să-i sărut şi
să-i muşc faţa. Cred că atunci nu mai
aveam nume. Nici eu, nici ea. Făceam
ceva fără să  fi învăţat vreodată
dinainte sau să fi cunoscut. Numai
atunci puteam să descifrez orice
intrare oprită. Nu mai simţeam decât
o singură masă fizică în care trebuiau
reglate potrivirile pentru fiabilitatea
unui corp etern. Ea respira în cer, eu
duceam suflul sub pământ. Nu
respiram în aceeaşi dimensiune. Ea
era celestă, eu eram cu totul în
libertatea pământului. Eram un
vehicul, unul pentru celălalt.

Mă mişcam în ea după o lege
veche şi înspăimântătoare. O făceam
ferm, puternic, cu totul. Ieşeam în
întregime ca să revin apăsat şi
zdravăn. Credeţi-mă, pentru asta
merită să dai ani din viaţă ! Dacă
trăieşti în lungimea vieţii tale de
bărbat şi nu ţi se întâmplă asta eşti un
nefericit ! Totul se împăca. Totul avea
aceeaşi măsură. Construcţia perfectă.
Nu mai trebuia nimic. Nu mai era
nevoie de nimic. Se invoca în mod
perpetuu, în durata specială de unire,
un sens întregitor cu nume imposibil
de pronunţat. Parcă eram făptuitori în
practica unei alchimii pentru naşterea
de titani. Carnea iubitei mele se

întărise, se crispase cu încovoierea
unui arc. Atunci înţelegeam cu
totul rostul de a-i da femeii mele
energia vie cu finalitate creatoare.
Urcam în sunetul respiraţiei ei. O
strângeam şi o ţineam aproape de
mine. Palmele îmi cereau într-una
să le hrănesc cu moliciunea
autonomă a fundului ei orgolios.
Era orgolios pentru că, deşi îl
strângeam mereu, îmi scăpa
printre degete. Îl apucam de
fiecare dată  cu o foame de
disperare suveran-egoistă. La
fiece ajungere în ea expira şi mă
aştepta să ies ca să mă cheme cu
semn de mustrare blândă : „cum
de îndrăzneşti să pleci aşa, ia,
poftim înapoi, copil rău! ” Nu-mi
dau seama cine pe cine ocrotea sau
cine contribuia mai mult. Am lăsat
două, trei jeturi puternice să stingă
ceva din fierberea  adâncului ei
miraculos. Apoi, am ieşit să
împrăştii  pe corpul ei,  pe
abdomenul ei, pe sânii ei, pe faţa
ei, în gura ei, celelalte părţi din
substanţa lumii bărbăteşti. Cădeau
aşa, în zvâcniri de forţă nouă.
Cădeau peste ea.
I-am cerut să înghită celelalte
pulsaţii. Cu mâna dreaptă mişcam
în gura ei extensia naturii mele,
dispunere musculoasă, fierbinte şi
care trimite sămânţă pentru un
viitor cu alte semne. Sugea aşa
cum trebuie să sugă orice femeie
perfectă: cu sete, cu dorinţa de a
te converti la înţelegerea naturii ei.
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Nu mă mai vedeam pe mine. Nu mai auzeam cu urechile mele, nu mai
vedeam cu ochii mei. I-am dat capul pe spate trăgând-o de păr. Avea un
chip cu cea mai frumoasă şi cea mai curată lumină. Mă privea cu ochi de
mamă care vrea să mă nască. O iubeam cu moartea mea amânată de
pretenţiile învierii care nu se mai strică. Am rămas aşa un timp. Priveam
la ea. O iubeam şi voiam să-i mulţumesc într-una. Să-i spun cât sunt
de fericit.

Simţeam că zâmbetul ei mă omoară. Bunătatea din ea mă strivea.
Acum, Bestiile purtau nume de  Mângâietori. M-am aşezat cu capul în
pragul orizontal al corpului ei. Treceam cu mâna peste tot trupul ei acoperit
de apa ei şi de apa mea. Îi mângâiam şi chipul după legea unui descântec.
Era de o linişte care promitea veşnicia, iar tu nu ai cum să nu o crezi.

Îmi dădea tot.
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TATIANA NONA CIOFU

Pe tine, sălbăticiune, te pot numi
călăul fericirii mele! Necunoscută
mi-a fost cărarea pe care am pornit şi
plin de spini mi-a fost drumul către
tine. Am ajuns, de dragul tău, aici, cu
picioarele însângerate şi trupul
sfârtecat de furtuni. Mi-ai modelat
piatra de pe mormânt în chip de şarpe,
crezând că îngerul meu era orb. Era
mut! Atât!

Pe tine te-am ucis printr-un
cuvânt şi vei renaşte când păsările
mele îţi vor ciuguli nenorocirile
din suflet!

Meriţi să fii fericit doar pentru
că  picăturile noastre de sânge
seamănă, doar pentru că într-o zi
mi-ai spus râzând „Mi-eşti dragă!”.

Oglinda mea cu gânduri

Urma să  plec. M-am
îmbrăcat gros.

- Vreau să iau mantaua!
- Ia-o! Nu-mi mai foloseşte

la nimic...
Fusese a bunicului meu şi de asta

îmi era dragă. Lungă, până aproape
de pământ, de un verde murdar, şters,
cu un nasture lipsă. O haină de armată
în care mă vedeam un soldat pierdut.

- Nu pleca singură! Aşteaptă
să mai treacă lume la vale. Merge
şi Gelu la Roman!

- Ce treabă am eu cu lumea?
- Tu nu vezi ce-i afară?
- Ce-i afară? Iarnă!
- ... ai bagaj... dacă-i el, te

mai ajută... că-i bărbat...
- Şi eu ce-s? Nu-s tot om?
- Tu nu ştii ce ştiu eu!

Ascultă-mă!
- Corect. Dar nici matale nu

simţi ce simt eu.
- Când vii înapoi? întrebă cu

ochii în lacrimi.
- Uite, la asta nu m-am

gândit! Am timp destul,
pe drum...

- Dacă mă-ntreabă, ce-i zic?
Trebuie să-i spui!

- Nu mai „trebuie” nimic.
Am sărutat mâna bătrânei şi

am ieşit. Se învârteau în jur,
agăţându-se unele de altele,
frânturi de zăpadă, sfârşind pe
obrajii mei, ca un sărut vândut.

Respiram greu. Vântul se
arunca furios peste troiene.
Risipea castele reci, ridicând
înverşunat altele. Înaintam cu
pleoapele întredeschise,
intuind drumul.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


C
uv

in
te

 N
oi

 p
e 

D
om

ne
as

că
148

Lăsam în urmă un cimitir.
Locul meu de rugăciune fusese
năpădit de buruieni. Când a plecat,
bunicu’ şi-a luat şi coasa şi căruţa
cu boi şi rostul.

Ieşeam din sat şi  mă
apropiam de gârlă .  Viscolul
acoperise orice semn care m-ar fi
putut convinge că sunt totuşi pe
drumul acela pe care-l străbătusem
de nenumărate ori, dar niciodată
neînsoţită iarna. Aş fi vrut să mă
întorc şi să o iau pe altundeva,
dar... Ca de obicei, pentru mine,
şi de această dată s-a dovedit a fi
prea târziu. M-am trezit
împotmolită. Rezultatul strădaniei
de a ieşi era o groapă, în care mă
afundam tot mai mult. Atunci, abia
atunci, m-am gândit ce simte un
animal prins în capcană. Capcana
mea era concepută dintr-un aliaj
dur: propria încăpăţânare,
alimentată de încrederea în hoitul
ăsta umblător, doldora de prostie
şi slăbiciune. Cu îndoială  şi
resemnare totodată, mi-am spus:
„Gata! Aici în ţepenesc!”.
Sâmburele meu de înţelepciune
îmi şoptea că a venit timpul să-mi
lustruiesc păcatele (şi ce dacă-s
păcate, trebuie să arate bine...), să
mă  dezbrac pe rând de toate
apucăturile, ca în locul lor să-mi
dea aripi. Şi mai ales să mă căiesc.
Adică să-mi pară rău... de ce? Am
trecut neputinţa de a mă căi în
rândul păcatelor, c-aşa am vrut, şi
m-am liniştit.

Într-un alb întunecat, vedeam
departe lumini sângerii. Flăcările
dansau, ridicând braţele fierbinţi prin
cercurile de la gura sobei; adormeam
împăcată, privind grinda, vopsită gri
dintotdeauna. Mirosul acela...

Alunecând, umbra se apropia.
Năluca asta mă răscolea într-atât încât
simţeam cum mă străpung, ca nişte
săgeţi, un amalgam de trăiri străine,
ciudate.

- Cine e?
- Cine?
- Omul ăla care vine spre noi, pe

bicicletă.
- Nu ştiu, să se apropie... e cam

departe să-mi dau seama. Dar
ce-ţi veni?

Număram secundele, calculam
distan ţa apropiind sunetele
şi aşteptam.

- Bună seara!
- Bună seara! a răspuns colega

mea de podeţ.
Am rămas cu ochii aţintiţi la

fantasma aceea grăitoare, care doar
prin simpla sa prezenţă reuşise să mă
transforme într-o momâie.

- E doctorul veterinar. Stă în
Miron Costin şi vine şi aici, la noi în
târg. Da’ ce-ai faţa asta?

- ... .
În noaptea aceea, am adormit cu

ochii deschişi.
Pândind primul cântat al

cocoşilor, dimineţile ţâşneau. Soarele
dezmeticit se descotorosea de
veşmântul nopţii, împlinind ziua.
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- Ia vino, să vezi şi tu! De la o
ţâţă nu-mi mai dă lapte! zise gâfâind,
intrând în casă, târându-şi picioarele.
Mi-a dat peste găleată. Io-te! Numai
baligă... las’ c-am aranjat-o! Eu plec,
mă duc să-l chem!

- Unde te duci? Pe cine
să chemi?

- Pe Ionică! Pe moş-tu Ionică...
suntem oleacă de neamuri...

În grajdul întunecat, legată cu
lanţul de iesle, rumega liniştită. Când
intram, îşi pleca uşor capul, cerşind
cuminte atingerea unei mâini. Acolo
vor rămâne ochii în care mă vedeam
aşa cum sunt. Mă  apropiam
vorbindu-i, îmi aşezam şoldurile între
coarnele ei şi rămâneam tăcute mult
timp. O mângâiam, răvăşindu-i
gândurile, ea le strângea
într-o mângâiere.

- Unul dintre canale este
înfundat. Nu poate fi mulsă, nu stă!
Şi dacă nu stă, înseamnă că o doare!

Mă privi o clipă, lovind cu ochii
negri şi reci, de sălbăticiune, în
neliniştea mea. Îmbrăcat într-o
salopetă albastră, cu o geantă din piele
neagră, mare, pe care o purta pe umăr
ca şi cum n-ar fi existat, se îndreptă
repede spre grajd.

- Nu e aici, e legată de salcâm,
în grădină!

- Şi zici că nu stă la muls...
mormăi, aşezat în genunchi, în timp
ce scotocea prin geantă. Cred şi eu!
E un neg!

- Şi nu poate fi extirpat într-un
fel? Ce-i ăla?

- Dilatator se numeşte. Se
poate... uiţi unde suntem? Aici nu
sunt condiţii pentru astfel de
interven ţii. Încercăm un
tratament. La muls o să folosim o
sondă, aşa... ca asta... o s-o
deranjeze.. .  te va lovi, să
te fereşti!

Vaca îl adulmeca speriată.
Ochii mari şi umezi se făcură şi
mai mari. Fără ezitare, mâinile lui
răscoleau durerea doar pentru
a o îndepărta.

- Îţi place ce faci!
- De unde ştii?
- Se vede!
- Gata! Acum încearcă să o

mulgi. Laptele ăsta se aruncă...
Hai, lasă-mă pe mine... e prea
agitată! Voi veni şi mâine să te
învăţ ce să faci.

Acel „voi veni şi mâine”
hrănea visarea. Iarăşi somn cu
ferestre deschise, mi-am zis.
Ochii mei alunecau din ochii lui
spre mâini... aspre, dure, lipsite
de stângăcie. Se simţea oarecum
stânjenit. Observase că-l sufoc,
cercetând şi studiind fiecare gest.

- Ce cauţi aici?
- Nu ştiu! am răspuns

mecanic. Sunt în vacanţă, am
terminat şcoala...

Întrebarea neaşteptată mă
zăpăcise. Acum mă gândeam că
era mai bine să încep cu ce am
terminat, decât cu faptul că eram
divorţată (ajunsesem, în scurt
timp, un maldăr  de nervi
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împrumutaţi; şi, totuşi, n-ar fi fost
atât de grav, dar constatasem că
nu-mi mai aparţin; eram un fel de
proprietate dobândită ,
sechestrată, „de bună voie şi
nesilită de nimeni”, cu acte în
regulă) şi mai bogată cu un prieten
în Franţa, de care nu mai ştiam
nimic şi care urma, la întoarcere,
să ajungă în Quebec, la fel de
singur cum de altfel era obişnuit.

- Se spune că sunt fabrici,
pentru că scot cadre medicale pe
bandă. Unii obţin, alţii devin
produsul finit. Controlul tehnic de
calitate îl fac cei care te
angajează... dacă te angajează
cineva... se vehiculează nişte
scoruri. . .  eu sunt asistent
laborator clinic, ultima generaţie
care a învăţat şi ceva anatomie
patologică. Ce-i drept, mi-a
plăcut! Acum, însă, am altceva
de analizat!

Răspunsul, rostit pe
negândite aproape, mă eliberase
de tensiunea întrebării şi, după ce
m-am oprit, mi-am dat seama că,
mai ales sfârşitul,  emana o
sinceritate surprinzătoare, chiar şi
pentru mine.

- Să  în ţeleg că  vorbim
aceeaşi limbă.

- Ţi se pare că avem nevoie
de translator?

- Nu! N-avem nevoie
de nimic!

- Chiar! Tu când ai terminat?
- Acum doi ani, la Iaşi!

Pe aleea îngustă, care ducea spre
poartă, cu cimentul ros şi crăpat,
mergeam încet, sporovăind şi râzând.

- ... deci aşa facem, mâine seară
mergem la bâlci!

- Nu ştiu dacă mă lasă!!!
- Asta-i treaba mea!
- Mâine... mâine e 4 august... noi

ne ducem în fiecare an, pe 6, în ultima
zi. Încărca nenicu’, Dumnezeu să-l
ierte, căruţa... eram numai copii... mie
îmi plăcea mai mult drumul şi, când
ajungeam aproape de Horia, stăteam
cuminte, în rest... când tolănită, cu
faţa în sus, certându-mă cu soarele,
când în picioare, ţinându-mă de
umerii lui. În mintea mea mă luptam
cu vântul şi de fiecare dată îl biruiam
şi sărbătoream victoria printr-un ţipăt
(aşa făceau strămoşii noştri din
filmele istorice) şi eram fericită...

Mă priveam în oglindă... parcă
niciodată  nu mă  văzusem aşa
frumoasă.

- Stinge becu’! La culcare! Da’
ce te tot fâţâi atâta? Ce te-ai gătit aşa?
Unde pleci?

- La bâlci!
- Aşa... aiurea?
- Nu aiurea... cu Ionică.
- Da’ de când?
- De-acum!
- Nu-mi place cum stă treaba, să

ştii... deloc! Eu cu Valică suntem veri
primari şi...

- Şi eu ce vină am?
- Cum ce vină  ai? Ce

vorbă-i asta?
- Hai, că a venit!
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- De unde ştii?
- Se-aude maşina!
- A cui maşină? Care maşină? Ei

n-au maşină!
- Cu Sorinel vine!
- Care Sorinel? A cui e Sorinel?
- A lu’ mă-sa şi-a lu’ ta-su! De

unde să ştiu eu arborele genealogic
al lui Sorinel? E prietenul lui!

- Şi unde vă duceţi?
- La bâlci, bre, la bâlci!
- Unde pleci aşa? Nu eşti prea

dezbrăcată?
- Lasă că e noapte! Nu se vede!
- Doamne, Maica Domnului... nu

stai mult,  că  mâine te trezeşti
dimineaţă şi avem treabă, să ştii!
Ai auzit?

- Nu stau mult... vin înapoi...
A mai strigat ceva în urma

mea, dar...

Luminile oraşului, şerpuind, se
întrezăreau. Pe Bogdan Dragoş, de o
parte şi de alta, tarabe înzorzonate,
haine, pături, covoare, tigăi, ceaune,
căni, castroane, tablouri, butoaie,
linguri de lemn, muzică, mici, fum,
birturi, un cerşetor, seminţe, floricele
de porumb, iar pături şi covoare,
tablouri,  mici, fum, alt cerşetor
(culmea, parcă seamănă cu primul) şi
iujul, marele zburător în lanţuri.

- Ne dăm? Sau ţi-e frică?
- Mie mi-e frică doar de ce

nu văd!
- Atunci, hai!
Ameţisem zdravăn.
- Ţine-te de mine!

- Să mă  ţin de tine? Tu
de-abia mergi!

- Nu exagera... uite, mi-am
revenit! Dă-mi mâna!

- De ce?
- Să nu ne pierdem! Uite câtă

lume e!
Am ajuns în dreptul porţii.

Luna se juca în colbul din drum.
Mâinile mele în mâinile lui,
strânse pumn...

- Vin mâine dimineaţă, da?
- Bine. Te aştept!
- Să mă aştepţi, că vin...

ştii... eu...
- Te pomeneşti că ţi-s dragă!
Ochiul ascuţit al

lunii, neclintit.
M-a luat în braţe şi m-a ţinut

strâns lângă el mult timp. Lutul
mort devenea ţărână vie!

Într-o zi mi-a adus
crizanteme.

- Le-am luat de la Olteanu
din grădină. Îţi plac?

- De asta stătea ea călare pe
gard ca pe mătură şi se uita după
tine? Să vadă unde le duci?

- Da? N-am observat!
- Întoace-te, s-o vezi! E tot

acolo! Ştii ce face? Stă aşa,
cocoţată, şi - când va trece careva
prin dreptul porţii - basculează tot
ce ştie şi ce nu ştie, dar intuieşte...
Ce, te joci cu intuiţia feminină?
Oare femeile astea nu au altceva,
orice altceva, mai bun de făcut?

- Uneori, nu!
- Râzi de mine?
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- Nu! Da’ ce-i rău în a sta
de vorbă?

- De ce eviţi să-i spui pe
nume: bârfă! Vorba-i vorbă şi
bârfa-i... gunoi.

- Asta-i lumea!
- Lumea cui?
- A noastră!
- Lumea mea nu-i un gunoi!

Arătările astea sunt departe de
lumea mea!

- Îţi stă bine aşa!
- Cum adică?
- Pornită... înverşunată... tu

nu ştii cât îmi doresc să fiu lângă
tine atunci când vei arăta ca o
„arătare”? Cred că ar fi o mare
neîmplinire dacă...

- Dacă?
- Dacă . . .   n-ai rămâne

arătarea mea!
- Nu mă privi aşa! Aşa m-ai

privit şi prima oară, şi uite unde
am ajuns!

Am simţit cum mai multe
braţe m-au înşfăcat şi m-au ridicat.
Eu mă  vedeam coborând de
undeva. Îmi era frig.

- Dacă nu veneam, erai gata!
l-am auzit pe Gelu. Uite la ea!
Doamne, Maica Domnului!
Mureai, fată hăi, mureai! spunea
supărat, încă străduindu-se să mă
ridice. Mi-a zis tanti Maria că n-ai
vrut să mergi cu noi. Rău! Că uite...
ce-ai crezut? Cam tot în locurile
astea a murit unu’ din Trifeşti.
Când, măi, Vasilică? Săptămâna

trecută, nu? Şi-au mai fost şi alţii
înainte. Se învârtise de nebun! C-aşa
se-ntâmplă când te prinde singur... te
chinuie! Tu nu vezi că nu-i nici zare
de om? Lumea de-abia iese până
la fântână!

Vântul urla, izbindu-se de noi.
- De ce pleci? mă  întrebă ,

privind înainte, ca şi cum ar vorbi cu
depărtarea.

- Pentru că a venit timpul să plec!
i-am răspuns sec.

- Eu ţin cu voi... eu înţeleg, da
vezi tu, lumea...

- Da! Ştiu! Lumea!

„De ce tocmai ea? Alta n-ai
găsit? Sunt atâtea fete-n sat! De ce
tocmai ea? O iubeşti? Şi ce? Eu crezi
c-am iubit? Nu! Şi uite că trăiesc!
Ăsta e blestem! A doua oară nu mai
las să se întâmple! Dacă vrei să mă
omori, ia-o! Ai văzut că sor-ta n-a
putut naşte ca toate muierile ş-au
tăiat-o? De ce? Că s-au luat şi-s veri,
d’aia! Neam cu neam nu-i de la
Dumnezeu, şi gata! E păcat! Cât păr
i-am rupt din cap lu’ mă-ta când
am aflat...  Am mirosit eu ceva, da’ ea
nu! Ai vedenii... Eşti nebun! Şi eu,
prost, îl întrebam cu cine joacă Doina
mea şi el zicea „cu mine, nea Valică,
cu mine, stai liniştit!”. Şi-am stat...
Da’ n-am stat bine! M-a făcut de râs
în sat! Da’ tu... tu eşti bărbat! Tu
hotărăşti! Ce prostii îndrugi acolo?
Nu poţi? Nu poţi? Ba ai să poţi! Cum
zic eu! Rupe tot! Pune cruce! Mama
ei de viaţă!”
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- El ştie?
- Nu i-am spus, nu e nevoie... el simte că dincolo de cerul ăsta e un altul,

unde ochiul străin n-ar putea străbate... asta şi totul, nu pot fi atinse!
- O fi fost pus să aleagă!
- Am ştiut dinainte şi totuşi am trăit iubind fără teamă, până la capătul

acestei lumi, sfidându-i normele şi apoi lăsând-o să creadă că a învins.

Feţe cunoscute şi necunoscute alunecau înaintea ochilor mei, ipostaze,
confidenţe, sinceritate, autodepăşire, altruism... îmi era frig, dar ochii lui mă
priveau arzând. Ne plimbam păcălind timpul, curgând din oră în oră, înghiţind
secundele, ascunzând clipele în noi, respirând unul din celălalt, adânc...
aruncând cu fericire în păcat. Străini cunoscuţi dintotdeauna, striviţi de legea
impusă, nescrisă, a unei lumi liniare.

După trei ani, oglinda mea cu gânduri, cu amintiri cu tot, cu mugetul ei
puternic, de clopot, şi laptele cald, mirosind a câmp, a pădure şi a toamnă,
s-a risipit... în abator. Mi s-a spus că privea doar în urmă, suită în „dric”...

Eu o văd. De multe ori! Mă văd acolo, privind şi murind odată cu ea, şi
carnea mea duhneşte a laşitate, a neputinţă, a dor... eu, singură, cu mâinile
murdare de ultimul scâncet al iubirii.

De atunci, mi-am mutat secretele într-o oglindă. O alta, străină, de
formă, bineînţeles.
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Repere pe drumul devenirii unei generaţii

Mai degrabă decât a fi un manifest estetic, această antologie
este martor istoric al unei tinere generaţii de scriitori gălăţeni, aflată de
mai bine de zece ani într-un proces de formare şi care, iată, a ajuns la
maturitate. Sau, dacă e prea mult spus maturitate, atunci a ajuns în punctul
în care îşi asumă actul publicării, al „ieşirii din ghindă”; acel Break on
through, după cum spun americanii (nu numai prin versurile formaţiei
The Doors). Iar această „ghindă”, acest incubator de tinere condeie
gălăţene, a constat în activitatea a două cenacluri cu profil diferit (după
cum se va vedea în rândurile de mai jos): „Anton Holban” (actualmente
„Cubul critic Oblio”) şi „Noduri şi Semne” (înşiruirea este alfabetică).

Aflat ca un fel de ostrov între Iaşi şi Bucureşti ( este aproape la
propriu un oraş înconjurat de ape!), trăind din amintirea unui aport
consistent la generaţia nouăzeci (Mihail Gălăţanu, Cristian Pavel,
Alina Durbacă sau, de ce nu, Florina Zaharia), neavând (încă!) niciun
„douămiist” cunoscut, Galaţiul priveşte, după cum se vede, cu speranţe
spre o aşa zisă „generaţie 2010” - repet, nu neapărat într-un sens estetic,
cât mai degrabă într-unul cronologic. În momentul în care sunt scrise
rândurile de faţă, nu se vorbeşte nicăieri cu tărie despre o eventuală
generaţie estetică 2010, ci, maximum, e deplânsă intrarea într-o stare de
colaps a ultimei generaţii cât de cât articulată din acest punct de vedere:
„generaţia 2000” (de altfel „Colocviul tinerilor scriitori” din 2011 a avut
drept temă: „Generaţia 2000. Predarea ştafetei?”). Istoria ultimului secol
ne-a învăţat că, în linii mari, o dată la zece ani o nouă „generaţie” de
creaţie apare pe scena culturii. Poate că, în mai multe cazuri, diferenţele
dintre aceste „generaţii de creaţie” nu sunt într-atât de mari încât să justifice
tratarea lor „în capitole separate”, însă vom respecta această „periodizare”
impusă de istoria literaturii, fără a construi un „bastion generaţionist” şi
fără a crede că ea suprimă libertatea estetică a tânărului creator.

Activitatea cenaclului „Cubul critic Oblio” se desfăşoară în
cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” şi beneficiază de suportul
revistei aceluiaşi centru, „Dunărea de Jos”. Acest cenaclu continuă, de
fapt, activitatea altor două cenacluri (în sensul că, în mare, este vorba de
aceiaşi oameni şi aceleaşi idei): „Anton Holban” (Casa Corpului Didactic,
1995-2002) şi „Gellu Naum” (Casa de Cultură a Studenţilor, 2001-2005),
cenacluri care au fost coordonate de către criticul şi profesorul
C-tin Dimofte, dar şi a unui club al artelor, „trimbulinziipunctro”, care a
activat tot la Centrul Cultural, moderat de către Florina Zaharia. Talentul
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critic şi profesoral al profesorului C-tin Dimofte a făcut ca un nucleu de
tineri elevi să devină, deja, tineri scriitori. Şi asta pe parcusul, după cum
se vede, a cincisprezece ani de activitate. Între tinerii formaţi sub bagheta
profesorului Constantin Dimofte, următorii merită menţionaţi:
Marius Grama, Matei Leonard, Octavian Miclescu, precum şi
subsemnatul, Andrei Velea. Mai târziu, acestui „nucleu” i s-a alăturat şi
Adi G.Secară, tânăr poet, critic şi prozator, care organizează şi
coordonează întâlnirile din „Sala cu pian” sau de la mansarda „Centrului
Cultural Dunărea de Jos”.

Cenaclul „Gellu Naum” şi revista „Drumeţul Incendiar” au
funcţionat în tandem, sub egida Casei de Cultură a Studenţilor,
susţinându-se reciproc, pe întinderea a patru-cinci ani. Acelaşi model,
însuşit în cadrul şedinţelor de la „Anton Holban”, de critică pozitivă şi
constructivă, de dezbateri asupra textelor, de şcoală literară, de învăţare
perpetuă, de adoptare flexibilă a noului, de deschidere către persoane şi
experienţe literare noi, au constituit atât baza cât şi succesul cenaclului
„Gellu Naum”, devenit bine cunoscut în cadrul întâlnirilor cenaclurilor
studenţeşti din întreaga ţară.

Odată ce tinerii care formau nucleul mişcărilor de mai sus au
depăşit acea perioadă de viaţă intitulată „studenţie”, au încercat crearea
unui grup închis, numit „Lampisterii”. Însă orice grup închis, care se
izolează de restul manifestărilor, duce, încet şi sigur, la sterilitate. Publicaţi
în mai multe rânduri în antologiile literare, precum şi în revista centrului
cultural „Dunărea de Jos”, unirea dintre acestă grupare şi instituţia mai
sus amintită a avut loc în toamna anului 2009, cu susţinerea lui
Adi G.Secară (în cadrul şedinţelor de cenaclu, a revistei şi a editurii) şi a
Florinei Zaharia (în paginile revistei şi a editurii), conducerea
administrativă, prin directorul Sergiu Dumitrescu sprijinind de asemenea
activitatea tinerilor scriitori.

*
Cenaclul „Noduri şi Semne” a luat fiinţă la câteva zile după

dispariţia poetului Nichita Stănescu, în 1983. Nume extrem de importante
ale culturii gălăţene au trecut pe la şedinţele acestui cenaclu. Aici sunt
câteva dintre numele care fac şi astăzi faima cenaclului: Simon Ajarescu,
Ruxandra Anton, Ion Avram, Petre Barbu, Victor Cilincă, Gelu Ciorici,
Costel Crângan, Adina Dabija, Alina Durbacă, Mirel Floricică,
Mihail Gălăţanu, Stela Iorga, Dimitrie Lupu, Dan Manole, Tudor Neacşu,
Eugen Neculiţă, Cristi Pavel, Ion Potolea, Viorel Ştefănescu, Maria Timuc,
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Ion Zimbru. Nu are rost aici să trecem în revistă întreaga activitate a
acestui cenaclu, ci, mai degrabă, să ne axăm pe influenţa şi însemnătatea
ei în ceea ce priveşte tânăra „generaţie 2010”.

Trei personalităţi ale literelor gălăţene s-au ocupat în ultimii ani
de acest cenaclu: prozatorul Dimitrie Lupu, un adevărat mentor al multora
dintre scriitorii care s-au format în cadrul acestui cenaclu, prozatorul
Ion Avram, precum şi poeta Stela Iorga. De ei, dar şi de nume precum
Victor Cilincă ori Ion Zimbru, se leagă devenirea unor tineri precum
Adrian Haidu, Alexandru Maria (pseudonim pentru Ionel Creţu),
Nicoleta Onofrei,  Lauren ţiu Pascal,  Anca Şerban Gaiu sau
Radu Vartolomei.

În rândurile despre „Cubul critic Oblio” subliniam o anumită
orientare de „cenaclu-şcoală”, o atmosferă de discuţii subtil-didactică,
împletită cu elemente de cursuri de creative writing. În ceea ce priveşte
cenaclul „Noduri şi Semne”, această caracteristică, fără a fi absentă, trece,
totuşi, parcă, într-un plan secund, lăsând loc unui ring de păreri mai
pronunţat individualiste. Există o anumită „răutate” cultivată de-a lungul
existenţei cenclului „Noduri şi Semne”. Iată cum descrie scriitorul
Dimitrie Lupu însuşi acest climat intelectual, vorbind despre istoria
mişcării: „Am hotărât de comun acord că întrunirile noastre se vor
desfăşura sub semnul sincerităţii crude. Multe seri se lăsau cu scântei,
când „demontam păpuşa” - cum, cu bună răutate, numeam dezbaterile pe
marginea textelor prezentate. Însă disputele în cadru organizat, la obiect,
aveau altă ţinută şi finalitate. „Cititorul” se alegea cu ceva-ceva şi nici
ceilalţi nu rămâneau fără un ce câştig. Ne păstram „răi” din dorinţa de a
ne ajuta întru dibuirea căii personale spre literatura de valoare,
„adevărată”. Şi unii şi-au şi găsit-o în substanţa acelor „dispute”, chiar
dacă ea s-a dovedit a fi alta decât cea întrezărită şi indicată de grup.”

Un grup de elevi (unii deja studenţi) se formează „beneficiind”
de avantajele ambelor cenacluri: de „răutatea” şi atmosfera mai bine
conturată din „Noduri şi Semne” (întâlniri săptămânale, cronică de cenaclu
ţinută „cu sfinţenie” de către prozatorul Ion Avram în special, on line şi
în paginile cotidianului Viaţa liberă, ieşiri după fiecare şedinţă „în oraş”),
dar şi de atmosfera mai „didactică”, mai aplecată spre „litera” criticii
literare, cultivată sub bagheta profesorului Constantin Dimofte (mai puţin
activ în ultima vreme, datorită problemelor de sănătate) sau a celui care
semnează critica sa literară, ca şi textele literare, a.g.secară. Între aceşti
tineri (chiar dacă nu fac parte, cronologic vorbind, din ceea ce încercăm
să conturăm aici ca „generaţie 2010”) merită menţionaţi: Florin Buzdugan,
Elena Donea, Sabina Penciu, Andra Pelineagră precum şi Claudia Samoilă.
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Rezultantă, iată, a două cenacluri literare cu personalitate distinctă,
având „precursori”, „urmaşi” şi „mentori”, chiar dacă mai puţin cunoscută
(încă) la nivel naţional, o nouă generaţie de creaţie ia fiinţă în Galaţi. Această
antologie nu face altceva decât să fie un manifest de existenţă şi mai puţin
unul estetic. Ori poate cheia estetică de interpretare nu este într-atât de evidentă
astăzi şi ne va fi mai uşor să citim textele acestei cărţi atunci când se va vorbi,
cu anvergură, de o adevărată „generaţie 2010”, iar trăsăturile ei vor fi reliefate
de către critici. Până atunci vă invităm pe drumul devenirii noastre, sperăm în
continuare Stradă Domnească să fie, şi afirmăm, cu putere, că, iată, Galaţiul
are tineri scriitori!

Andrei Velea
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UPLOAD

Generaţia 2000 - 2010 la Galaţi

SORIN ATANASIU, născut la 29 august 1977 în Galaţi. Eseist şi publicist,
colaborând la publicaţii gălăţene precum Dunărea de Jos sau Dominus ori la
cotidianul de seară Adevărul. Prezentator şi realizator de emisiuni de televiziune,
referent cultural la Casa de Cultură a Studenţilor, unde a fost în echipa de redacţie
a revistei Akademia. Adresă de e-mail: eutanasiu@yahoo.com.

CRISTINA BĂLAN (n. 16 iulie 1973) este membră a cenaclului „Noduri şi
Semne” începând cu anul 2005. A publicat în revistele
Feed-Back ( Iaşi) şi Dunărea de Jos (Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Galaţi).
Postează sporadic pe www.cafeneaua.com. Premii şi distincţii literare: Menţiune
la Concursul Naţional de Proză organizat de Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj. Cărţi
publicate: Strict sâmbătă (versuri, Self publishing and Book Printing Solution,
www.lulu.com, 2010), Abateri simple (roman, Princeps, Iaşi, 2010) şi Poveşti
de-odată (proză scurtă, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2010). Adresă de e-mail:
crystalx_the1@yahoo.com.

FLORIN BUZDUGAN (n. 24 ianuarie 1991) este membru al cenaclurilor
„Cubul Critic OBLIO” şi „Noduri şi Semne” începând cu anul 2009. A publicat în
revistele Porto-Franco, Dunărea de Jos (a Centrului Cultural Dunărea de Jos,
Galaţi), Boema, Waterytimes, Sisif, Subcultura . Adresă de e-mail:
florin_16_gl@yahoo.com.

TATIANA NONA CIOFU (n. 5 mai 1979) este membru al Cenaclului
„Noduri şi Semne”, începând cu anul 1998.

CRISTINA DOBREANU (n. 11 martie 1979) este membră a cenaclului
„Noduri şi Semne” începând cu anul 2002. A obţinut premiul „Nichita Stănescu”
la concursul literar „Roşu vertical”, Câmpina, 2004. A publicat poeme în revistele
Nouă, Poesis, Boema,Dunărea de Jos. Adresă de e-mail: ias0mie@yahoo.com.

ELENA DONEA (n. 12 octombrie 1993) este elevă la Colegiul Naţional
„Mihail Kogălniceanu” (CNMK), Galaţi, clasa a XI-a. Este membră a cenaclurilor
„Cuvinte” (CNMK) şi „Noduri şi Semne”. Premii literare: Premiul al II lea la
Concursul interjudeţean de creaţie „Ion Creangă”(proză, martie 2007), Premiul al
II-lea la Concursul „Tinere Condeie” (poezie, etapa judeţeană, 2008), Premiul al
III-lea la Concursul de creaţie literară „Virgil Ierunca” (poezie, noiembrie 2008),
Menţiune la Concursul Naţional „Tinere Condeie” (secţiunea poezie, etapa
judeţeană 2010). A publicat în următoarele reviste gălăţene (versuri, proză,
articole): Portret (CNMK),  Sui Generis (CNMK), Dunărea de Jos (Centrul
Cultural „Dunărea de Jos”), Terra Nova (revista ecologiştilor cercului de
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horticultură). Adresă de e-mail: elle.dona@yahoo.com; blog personal: http://
hellenita.wordpress.com.

MIHAELA GALU, n. 21 septembrie 1971. A obţinut premii la concursuri
naţionale de poezie din Iaşi, Suceava, Brăila, Giurgiu, Botoşani, Slatina, Bacău,
Tecuci. A publicat poezie şi articole literare în: Hyperion (Caiete botoşănene),
Convorbiri literare, Dacia literară, Sud, Cronica, Porto-Franco, Dunărea de
jos, Dominus. Apariţii în antologii: Poeţi la castel (2004), Opt încercări de a te
naşte singur (2005), Almanahul revistei Dunărea de Jos (2007), O antologie a
literaturii gălăţene contemporane (2008). Membră (aproape mereu absentă) a
cenaclului „Cubul Critic OBLIO”. Volumul Delphinarium, pentru care a obţinut
premiul revistei Cronica din Iaşi, a rămas nepublicat. Adresă de e-mail:
mihaelagalu@yahoo.com.

GABRIEL GHIMPU (n. 11 mai 1962) este membru al cenaclului „Noduri şi
Semne”. A publicat în revistele Dunărea de Jos, Porto Franco, Pax Aura Mundi,
Boema, Cuib Nest Nido şi Dominus. Prezenţe in spaţiul virtual: „Agonia.ro”,
„RoLiteratura.ro”, „Hermeneia.com”. Adresă de e-mail: airgetlamro@yahoo.com.

MARIUS GRAMA (n. 5 noiembrie 1982) a participat la următoarele cenacluri
si cercuri literare din Galaţi: „Cuvinte” (Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”,
membru coordonator), „Anton Holban” (Casa Corpului Didactic), „Antares”
(cenaclul revistei Antares, membru fondator), „Gellu Naum” (Casa de Cultură a
Studenţilor, membru fondator şi coordonator), „Trimbulinzii” (Centrul Cultural
„Dunărea de Jos”, CCDJ), „Lampisterii” (membru fondator). În prezent este
membru fondator al cenaclului „Cubul Critic OBLIO”. Între premiile şi distincţiile
literare primite se numără: Premiul Special al Concursului Literar
„Tradem”(Craiova, ediţia a XXIII-a, noiembrie 2001, poezie), Premiul al III-lea
la Concursul Naţional de Literatură Moştenirea Văcăreştilor (Târgovişte, ediţia a
XXXV-a, septembrie 2003, poezie), Premiul al II-lea şi al revistei Helis din
Slobozia la Concursul Naţional de Literatură Panait Cerna (ediţia a XXVIII-a,
Tulcea, octombrie 2003, poezie), Premiul al III-lea, premiul revistei „Dominus”
şi Premiul „Ioanid Romanescu” la Concursul Naţional de Poezie Costache Conachi
(ediţia a XIII-a, Tecuci, mai 2005). A publicat în reviste (poezie, materiale de
presă, cronici de carte sau de cenaclu) din Galaţi precum: Portret, Şcoala
Gălăţeană, Akademia, Facultativ, Drumeţul Incendiar, Colinda, Dunărea de
Jos, Dominus, Antares,Helis (Slobozia), Ziua literară, Juventus (Piteşti), Ateneu,
Crai Nou (Suceava), Oglinda Literară, Forum Studenţesc (Timişoara), Dacia
Literară. Este prezent în antologii şi volume colective dintre care amintim:
„Conexiuni” (Cenaclul Literar Studenţesc din Sibiu), „Poeţi la castel” (Casa de
Cultură din Tecuci, 2006), „Opt încercări de a te naşte singur” (CCDJ, Galaţi,
2007), „O antologie a literaturii gălăţene contemporane” (CCDJ, Galaţi, 2009).
Adresă de e-mail: marius_gramma@yahoo.com.
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ADRIAN HAIDU (n. 2 ianuarie 1987) este absolvent al Facultăţii de Litere
din Bucureşti, secţia română-engleză, actualmente masterand în anul I la masterul
de Teorie Literară şi Literatură Universală Comparată din cadrul aceleiaşi facultăţi.
A fost membru al atelierului literar al Facultăţii de Litere condus de Ion Manolescu
şi este membru al cenaclului „Noduri şi Semne”. A publicat în revistele Doamna
Grasă, Intersections (Bucureşti), Dunărea de Jos (Galaţi) şi A Cafe in Space
(The Anais Nin Literary Journal, vol. 7, „Santa Fe”). Are texte publicate pe
blogul cenaclului „Noduri şi Semne” (nodurisisemne.blogspot.com). Adresă de
e-mail: triada_a@yahoo.com.

ALEXANDRU MARIA (n.20 octombrie 1984) este absolvent al facultăţii
de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, specializarea Filosofie. Este membru
al cenaclului „Noduri şi Semne” din Galaţi. A publicat în revistele Poesis (Satu
Mare), Dunărea de Jos (Galaţi), Antares (Galaţi), Porto Franco (Galaţi), Boema
(Galaţi). Premii şi distincţii literare: Menţiune la concursul organizat de cenaclul
„Pavel Dan” din Timişoara, la secţiunea proză, 2007; tot în 2007: Premiul întâi la
concursul organizat de Casa Studenţilor din Sibiu (secţiuneaproză; apariţie în
volumul colectiv „Conexiuni”). În 2008, a participat la „StudentFest”, în Timişoara,
la secţiunea literatură; tot în acelaşi an a apărut în volumul colectiv „Conexiuni”
al Casei Studenţilor din Sibiu. Adresă de e-mail: ana_tropos@yahoo.com.

OCTAVIAN MICLESCU, născut la 18 octombrie 1978 în Galaţi. Poet,
prozator, dramaturg, membru al Institutului de Heraldică şi Genealogie Sever
Zotta Iaşi. Membru fondator al Cenaclului Literar „Anton Holban”, al grupului
literar şi al trupei studenţeşti de teatru „Lampisterii”. Membru al cenaclului
revistei studenţeşti Drumeţul Incendiar; A publicat în paginile revistelor Şcoala
Gălăţeană, Oglinda, revista Centrului Cultural Dunărea de Jos, Convorbiri
Literare, Timpul, Memoria etc.

Premiul Convorbiri Literare la Concursul Naţional de Poezie Costache
Conachi, Tecuci, 2003; Premiul pentru debut la Festivalul Naţional de Teatru
Studenţesc Cluj-Napoca, 2001, cu piesa „Maestru” de Ion Băieşu. A debutat în
volum cu „Cubul Sferic. 20 de Metamorfoze ale Omului Aproximativ”, Editura
Zigotto, 2009 şi la editura on-line Globusz Publishing, New York, 2009. Adresa
de e-mail: octavian.miclescu@gmail.com. Site: http://miclescu.scriitor.org/
index.html.

LEONARD MATEI (n. 20 august 1978) a participat la următoarele cenacluri
si cercuri literare din Galaţi: „Anton Holban” (Casei Corpului Didactic),
„Gellu Naum” (Casa Studenţilor, membru fondator şi coordonator), „Lampisterii”
(membru fondator). În prezent este membru fondator al cenaclului „Cubul Critic
OBLIO”. A publicat în următoarele reviste culturale: Şcoala Gălăţeană (Galaţi),
Drumeţul Incendiar (Galaţi), Dunărea de Jos (Galaţi), Convorbiri literare (Iaşi),
Porto Franco (Galaţi), Şansa ta (Galaţi), Colinda (Galaţi). Este prezent în
următoarele antologii şi volume colective: „O antologie a literaturii gălăţene
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contemporane” (Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2009). A publicat volumul
de versuri „Ninsoare în Paşti” (ed. „Pax Aura Mundi”, Galaţi, 2003). Adresă de
e-mail: leonardnational@yahoo.com.

NICOLETA ONOFREI (n. 11 februarie 1985) este membră a cenaclului
„Noduri şi Semne” din 2008 şi coordonează activitatea blogului cenaclului. A
prezentat texte şi în cenaclurile „Forma”(Brăila) şi „Cubul critic OBLIO”(Centrul
Cultural „Dunărea de Jos”, Galaţi). A publicat în următoarele ziare şi reviste gălăţene:
Viaţa Liberă (suplimentul de weekend), Dunărea de Jos, Porto Franco şi Boema.
Adresă de e-mail: onophris85n@yahoo.com.

LAURENŢIU PASCAL (n. 31 ianuarie 1983) a participat la următoarele
cenacluri si cercuri literare din Galaţi:  „Antares” (cenaclul revistei „Antares”),
„Gellu Naum” (Casa de Cultură a Studenţilor), „Trimbulinzii” (Centrul Cultural
„Dunărea de Jos”, CCDJ),. În prezent este membru cenaclului „Noduri şi
Semne”Galaţi, membru A.S.P.R.A.(Asociaţia Scriitorilor pentru Promovarea
Realizărilor Artistice). A publicat în următoarele reviste (poezie, materiale de presă,
cronici de carte sau de cenaclu):  Akademia (Galaţi), Filosofia (Galaţi), Facultativ
(Galaţi), Drumeţul Incendiar (Galaţi), Dunărea de Jos (Galaţi), Dominus (Galaţi),
Boema (Galaţi), Reclama (Galaţi, Brăila, Tulcea, Focşani),  Ziua literară (Bucureşti),
Oglinda Literară (Focşani),. Este prezent în următoarele antologii şi volume colective:
„Conexiuni” (Cenaclul Literar Studenţesc din Sibiu, ediţiile 2003 şi 2004), Adresă de
e-mail: unompeaici@yahoo.com.

ANDRA PELINEAGRĂ (n. 22 octombrie 1988) este membră a cenaclului
„Cubul Critic OBLIO”. A debutat cu poezii în revista Dunărea de Jos (februarie
2010). Adresă de e-mail: pelineagra_andra@yahoo.com; adresă de blog:
andraelena.wordpress.com.

SABINA DANIELA PENCIU (n. 15 decembrie 1994) este elevă în clasa a IX-
a la Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”. Este membră a cenaclurilor „Cubul critic OBLIO”
şi „Noduri şi Semne”. A obţinut premiul Societăţii Scriitorilor la concursul naţional
de poezie „Costache Conachi”. A publicat în revistele Dunărea de Jos şi Porto
Franco , Alchimia gândurilor, Revista Rezon . Adresă de e-mail:
cuvinte.suspendate@yahoo.com.

MITRUŢ POPOIU (Născut la 23 iunie 1981 în Iveşti, jud. Galaţi). Absolvent
al Seminarului Teologic „Sf. Ap. Andrei” din Galaţi, promoţia 2000, licenţiat în
Teologie la Universitatea din Bucureşti, promoţia 2000. (Doctor în teologie al
Universităţii din Bucureşti în 2011). Fost membru al corurilor „Te Deum Laudamus”
şi „Amadeus” din Bucureşti. Turnee în Franţa, Italia, S.U.A., Slovenia şi Polonia.
Articole publicate la Observatorul Cultural, Idei în Dialog, Ziarul Lumina, Dunărea
de Jos, Porto Franco şi Boema. A debutat cu poezie în revista Dunărea de
Jos.Preocupări: Teologia, Istoria Religiilor, Istoria, Filosofia, Literatura,
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Cinematografia. Actualmente bursier la Tübingen. Adresă de e-mail:
mitrutpopoiu@yahoo.co.uk.

CLAUDIA SAMOILĂ (n. 1 iunie 1992) este elevă a Liceului de Artă „Dimitrie
Cuclin”, Galaţi, secţia teatru. Este membră a cenaclurilor „Cubul critic OBLIO” şi
„Noduri şi Semne”. A debutat în Revista Sud cu fragmentul de proză scurtă „Rubinul
magic”, iunie 2006. A mai publicat poezii în revistele Sud şi Dunărea de Jos.
Adresă de e-mail: claudya_sammy@yahoo.com.

MARIAN STROE, n.20 septembrie 1971, la Galaţi. S-a remarcat de-a lungul
timpului cu poezie, proză scurtă (primită elogios de către Constanţa Buzea în
România literară) şi teatru (scris în colaborare). Spirit rebel, a refuzat până acum
să publice, exceptând câteva poeme în revista Dunărea de Jos (debut decembrie
2003). Actualmente este stabilit în Italia. Adresă de e-mail: mariotroniks@yahoo.it.

ANCA ŞERBAN GAIU (n. 14 octombrie 1975) este membră a cenaclului
„Noduri şi Semne” din anul 1998. A debutat cu poezii în Cronica literară. Adresă
de e-mail: ankaserban75@yahoo.com.

SIMONA TOMA - membră a cenaclului „Noduri şi Semne” din 1994. Apariţii
în revistele culturale gălăţene Antares, Porto-Franco şi în Start 2000 - publicaţia
diasporei româneşti din New York.

ANDREI VELEA (n. 3 februarie 1980) a participat la următoarele cenacluri
şi cercuri literare din Galaţi: „Cuvinte” (membru fondator şi coordonator),
„Anton Holban”, „Gellu Naum” (Casa de Cultură a Studenţilor, membru fondator),
„Lampisterii” (membru fondator). În prezent este membru fondator al cenaclului
„Cubul Critic OBLIO” şi colaborator la revista „Dunărea de Jos” (Centrul Cultural
„Dunărea de Jos”, CCDJ, Galaţi). Premii şi distincţii literare: Premiul „Ioanid
Romanescu” şi Menţiune la Festivalul Naţional de poezie „Costache Conachi”,
ediţia a XVIII-a, 2010;  Premiul I la secţiunea proză scurtă din cadrul Concursului
Naţional de Poezie şi Proză Scurtă de Ficţiune Text Construct, decembrie 2011;
Premiul pentru poezie (debut) pe anul 2010, Uniunea Scriitorilor din România,
Filiala Sud-Est, pentru volumul „Gimnastul fără plămâni”; Premiul al III-lea şi
Premiul Revistei „Caligraf” la cea de-a XII-a ediţie a Concursului Naţional de
Proză „Marin Preda”, septembrie 2011; Premiul pentru debut „Horaţiu Ioan Laşcu”
al Filialei USR Iaşi pentru cartea „Gimnastul fără plămâni” la cea de-a XXX-a
ediţie „Porni Luceafărul...”, în cadrul ZILELOR EMINESCU 2011; Premiul I la
secţiunea poezie, Festivalul Naţional „Serile de poezie de la Negrileşti”, 28-29 mai
2011 (premiu acordat pentru volumul de debut „Gimnastul fără plămâni”); Marele
Premiu „Eusebiu Camilar” şi Premiul revistei „Ateneu”, Bacău, secţiunea proză,
Festivalul naţional de literatură „Eusebiu Camilar - Magda Isanos”, ediţia
a XVI-a, 2011. A publicat în numeroase reviste (versuri, recenzii, articole), amintind
aici: Portret (liceul Mihail Kogălniceanu, Galaţi), Drumeţul Incendiar, Akademia,
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Dunărea de Jos, Hyperion,  AgentiaDeCarte.ro (www.agentiadecarte.ro), Feed Back,
Agero Stuttgart (www.agero-stuttgart.de), Oglinda Literară, Dacia Literară, Boema
(Galaţi).  Este prezent în diverse antologii şi volume colective. A publicat volumele de
versuri „Gimnastul fără plămâni”, editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, Galaţi,
2010 şi „Hotel în Atlantida”, Fundaţia Culturală Antares, 2011. Adresă de e-mail:
avelea@gmail.com; adresă de blog: andreivelea.blogspot.com.

Notă: majoritatea acestor fişe de dicţionar sunt neactualizate, fiind rămase la
situaţia sfârşitului de an 2010 - începutul anului 2011.
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