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Totul a început în anul 2004, în
octombrie, atunci când am înfiinţat Ce-
naclul Literar „Agatha Grigorescu Ba-
covia”. A urmat editarea revistei cultura-
le Fereastra, pe care am încercat să o
perfecţionăm, azi apărând în 24 - 28 de
pagini, format tabloid, cu o periodicitate
lunară. După trei ani am editat prima an-
tologie de cenaclu şi tot atunci, în 2007,
am organizat prima ediţie a Concursului
Naţional de Literatură „Agatha Gri-
gorescu Bacovia”, ediţie câştigată de ta-
lentata poetă Aida Hancer. În 2008 am
editat primul Almanah cultural al Mi-
zilului, publicaţie ce a devenit o „em-
blemă”  a sărbătorilor fiecărui sfârşit de
an. Între timp, pentru a avea un „centru
de comandă” am înfiinţat Asociaţia
Culturală „Agatha Grigorescu Baco-
via”. Prin aceasta şi prin revistă, cu toate
că resursele materiale au fost mai mult
decât modeste, am reuşit să stabilim re-
laţii de colaborare cu oameni deosebiţi:
Adrian Păunescu, Eugen Simion, Fă-
nuş Neagu, regretatul Grigore Vieru,
Ileana Vulpescu, Passionaria Stoicescu,
Gheorghe Istrate, Florentin Popescu,
Ion Roşioru, Nicolae Băciuţ (redac-
torul-şef al revistei „Vatra Veche”, din
Târgu Mureş), Aurel Pop (redactorul şef
al revistei „Citadela” – Satu Mare),,
Marius Chelaru, Cristi Dumitrache
(redactorul-şef al revistei „Pagini
Româneşti în Noua Zeelandă), Maria
Diana Popescu (redactor la revista
Agero din Sttudgart), actorii Mircea
Diaconu şi Dan Puric etc.

Ediţia a patra a Concursului
Naţional de Literatură „Agatha Gri-
gorescu Bacovia” are povestea sa, încă
nedesluşită, dar deosebit de interesantă,
asupra căreia, după ce se vor fi scurs fire-
le de nisip ale clepsidrei rememorării, va
trebui să revenim.

Faţă de ediţiile anterioare s-au
schimbat multe lucruri, iar zbaterea de
pleoapă a gândului, dincolo de ceea ce
înseamnă succesul unui concurs literar
dintr-un oraş mic, precum Mizilul, la ca-
re au participat 279 de concurenţi la sec-
ţiunea Poezie şi 128 la secţiunea proză
(în total 407), nu poate să nu ia în serios
„tema” pe care o propunea marele poet
Ion Gheorghe pentru colocviile actualei
ediţii: Trista soartă a literaturii actua-
le, fiind vorba, evident, de spaţiul româ-
nesc de manifestare a acesteia.

Şi totuşi îmi place să cred mai
mult în versiunea pe care o susţinea, în
interviul pe care mi l-a acordat anul tre-
cut, un alt mare scriitor, Fănuş Neagu:
„e o prostie să vorbeşti despre moartea
literaturii!” 

Un argument este şi revista de
faţă, care a căutat să cuprindă, atât cât

s-a putut în paginile ei, textele de o in-
contestabilă valoare primite la concurs.
Şi, ceea ce este cu adevărat îmbucurător,
multe din acestea sunt semnate de ado-
lescenţi şi tineri deosebit de talentaţi. 

Nu putem trece nici peste faptul
că am fost onoraţi de prezenţa în „com-
petiţie” a unor personalităţi de prestigiu,
din ţară şi din Republica Moldova: com-
pozitorul şi muzicologul Constantin
Ruznac (ale cărui creaţii au fost interpre-
tate în România, Franţa, Italia, Finlanda,
Germania, Norvegia, SUA, Spania, India
etc.), Academicianul Vasile Micu (mem-
bru al academiilor agricole din Rusia,
Ucraina, Bielarus, membru de onoare al
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Şilvice
din România, profesor universitar, Doc-
tor honoris Causa al Universităţii Agrare
de Stat din Moldova), membri ai Uniunii
Scriitorilor din România şi Republica
Moldova), cadre universitare, profesori,
oameni de teatru, români din Spania, Ita-
lia, sau... Noua Zeelandă etc...

A fost o onoare pentru noi, cum
de fapt fiecare participant a devenit - cre-
dem - un prieten şi un colaborator al
FERESTREI pe care am îndrăznit să o
deschidem către lume, chiar dacă nu am
primit nici un alt sprijin decât pe cel al
unor sponsori generoşi, dar,  din păcate,
din ce în ce mai puţini.

Sperăm că va fi, pentri noi toţi,
o întâlnire deosebită, la care pe lângă in-
vitaţii de onoare: dl. Academician Eugen
Simion şi reputatul actor Dan Puric, dis-
tinşii membri ai juriului, scriitorii: Ion
Roşioru (preşedintele forului deciziţion-
al la această ediţie), Florentin Popescu,
Gheorghe Neagu (Redactorul-şef al re-
vistei Oglinda literară) şi Marin Ifrim,
ceilalţi invitaţi, premianţii ediţiei şi spec-
tatorii, îşi vor aduce contribuţia şi: gru-
pul Amadeus, iar după amiază, memoria
Tatianei Stepa va fi evocată, în scenă, de
cântăreţii de muzică folk: Cătălin Stepa
(fiul artistei), Nicu Alifantis, Raul
Cristea şi Constantin Niculae, Maria
Gheorghiu, Mircea Vintilă, Magda
Puşkaş, Emeric Imre, Florin Chilian,
George Nicolescu, Ion Marinescu Ţur-
lă, Nicu Zota...

Iar surprizele, sperăm, nu se vor
opri aici.

Emil PROŞCAN,
primarul oraşului Mizil
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La Aniversare
TOAMNA CRITICULUI

O frumoasă prietenie mă leagă de criticul şi
istoricul literar George Gibescu de aproape patru de-
cenii. L-am cunoscut în anii 70 în redacţia presti-
gioasei, pe atunci, Edituri Eminescu, considerată o
citadelă culturală prin seriozitatea redactorilor săi,
între care se numărau scriitorii Liviu Călin, Nicolae
Oancea, Elis Buşneag, Aurelia Batali, şi prin im-
portanţa colaboratorilor săi, în rândul cărora intra
majoritatea marilor scriitori ai vremii. Fusese adus în
Editură de către directorul instituţiei, Ioanichie Ol-
teanu, distins reprezentant al Cercului literar de la
Sibiu, şi era prieten cu temutul profesor şi istoric li-
terar Al. Piru, discipolul lui G. Călinescu.

Vaste şi profunde cunoştinţe de istorie lite-
rară i-au asigurat repede statutul editorului de elită,
dar şi înfăptuirea unor cercetări de durată asupra vie-
ţii şi operei unor scriitori de mare complexitate ca Al.
Philippide şi Ion Barbu. Discernământul critic ma-
nifestat şi cronicile publicate cu deosebire în reviste-
le Ramuri şi Tomis a însoţit criteriile ferme ale unui
critic cu vocaţie, pregătit pentru o corectă cuprindere
a orizontului literar contemporan. Intuiţia critică şi
fineţea receptării se datorau unei structuri intelec-
tuale care avea să ne aducă în ultimii ani surpriza
unor poeme ancorate în vechile mituri, fie că abor-
dează teme religioase, fie că sunt orientate spre idea-
lizarea viţii de familie.

În sfârşit, inteligenţa, modestia, discreţia şi
onestitatea unui caracter de reală nobleţe s-au adeve-
rit constant în toate demersurile întreprinse de scri-
itorul George Gibescu, de la începutul activităţii sale
şi până în prezent. Aceste virtuţi erau şi sunt şi acum
iluminate de o generozitate care alimentează bucuria
revelaţiei şi susţinerii adevăratelor valori.

George Gibescu a fost întotdeauna purtăto-
rul temerar al unor idealuri care îi justifică opţiunile
şi opiniile. Dincolo de simpatie, prietenie sau rivali-
tăţi, el se pronunţă asupra diverselor chestiuni cu im-
parţialitate şi tăria caracterului. Ţinuta sa de o auste-
ritate aristocrată i-a definit personajul marcat de o
moştenire interioară venită probabil de la înaintaşii
săi preoţi şi profesori.

Am avut norocul să beneficiez de generozi-
tatea lui, pe cât de mare pe atât de discretă, în cazul
debutului meu în revistă. Aterizasem la Editură prin
repartiţie guvernamentală şi cu entuziasmul neţăr-
murit al vârstei îi mărturiseam oricui vrea să mă as-
culte interminabile proiecte literare, fiind cu precă-
dere atrasă de ispita unor lecturi înnoite. Cordia-
litatea colegială incredibilă a lui George Gibescu in-
cludea şi bunăvoinţa bunului ascultător. Dar eram
gata să cred că am reuşit să-l plictisesc când într-o
bună zi mi-a recomandat pe un ton oarecum profeso-
ral să-mi încredinţez ipotezele, mai bine, hârtiei de
scris, albă şi îngăduitoare. Acum patru decenii se de-
buta destul de greu, aveai nevoie, ca la împrumu-
turile bancare, de un girant cu greutate, mai ales dacă

(Continuare în pag. 2)

Mariana IONESCU
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TOAMNA CRITICULUITOAMNA CRITICULUI
te încăpăţânai să-ţi păstrezi independenţa faţă de grupurile literare. Colegul meu George
Gibescu a izbutit să-l convingă pe exigentul profesor Al. Piru să publice, în „Ramuri”, primul
text pe care i l-am încredinţat, mai ales că îl privea pe marele G. Călinescu. Şi cum textul
meu acoperea o pagină dintr-o prestigioasă revistă, a fost aplaudat de întreaga redacţie ca o
frumoasă izbândă. Nici la debutul meu în revistă şi nici mai târziu, când a scris despre vre-
una din lucrările mele, criticul George Gibescu nu mi-a lăsat vreodată nici cea mai vagă
impresie că i-aş datora ceva. Nici mie şi nici multor altora. El deţinea mai degrabă „arta” de
a se îndatora, după versul arghezian „Câte puţin sunt dator, / Fără să-mi fi dat nimic, tutu-
ror” (Mă uit). Visător din spiţa lui Don Quijotte, George Gibescu a rămas unul din min-
unatele personaje care prin nobleţea caracterului şi generozitatea discretă întreţine lumina
existenţei literare, aşa încât te face să începi să crezi că poate chiar s-a întâmplat să nimereşti
în cea mai bună din lumile posibile.

Anul acesta, către sfârşitul toamnei, scriitorul George Gibescu împlineşte frumoasa
vârstă de 70 de ani izbutind să-şi păstreze neştirbită tinereţea spiritului. Este o frumoasă
izbândă asupra timpului care a trecut şi în faţa timpului care ne aşteaptă.

Diplomele de Onoare ale Concur-
sului Naţional de Literatură „Agatha
Grigorescu Bacovia, au fost acordate dom-
nilor:

Academician

Eugen
SIMION

Dan
PURIC

ACTOR

ACAD.

Vasile
MICU

Prof. univ.

C-tin
RUZNAC

COMPOZITOR

DIPLOME DE ONOARE

Prof. Ion ROŞIORU - membru
al U.S.R. - preşedintele juriului

PREMIILE EDIŢIEI A IV-A (2010)
Concursului Naţional de Literatură
„Agatha GRIGORESCU BACOVIA”

k MARELE PREMIU: Carmen DOMINTE (BUCUREŞTI)

SECŢIUNEA POEZIESECŢIUNEA POEZIE

k Premiul I - Liviu OFILEANU (HUNEDOARA)
k Premiul II - (ex-aequo)  Victoria MILESCU (BUCUREŞTI)
k Premiul II - (ex-aequo) - Virgil DIACONU (PITEŞTI)

k PREMIUL REVISTEI „OGLINDA LITERARĂ” - 
Ecaterina BARGAN (CHIŞINĂU) 

k PREMIUL REVISTEI „FEREASTRA” - 
Carmen Tania GRIGORE (ANGLIA)

k PREMIUL ASOCIAŢIEI CULTURALE „A. G. Bacovia” -
Deniz OTAY (SUCEAVA)

MENŢIUNI:
k Diana FRUMOSU (Republica Moldova)
k Adela NAGHIU (Baia Mare)
k Adrian DINIŞ (BUCUREŞTI)
k Leonard ANCUŢA (BUCUREŞTI)
k Cristina-Bianca DAN (HUNEDOARA)
k Andreea TELIBAN (SUCEAVA)
k Tincuţa Bernevic HORONCEANU (BACĂU)
k Ariadna PETRI (PLOIEŞTI)

SECŢIUNEA PROZĂSECŢIUNEA PROZĂ

k Premiul I - Mihaela PERCIUN (REPUBLICA MOLDOVA)
k Premiul II - Teodor Emilian BARBU (BUCUREŞTI)
k Premiul III - - Monica RĂDULESCU (BUCUREŞTI)

PREMIUL REVISTEI „AGORA” - Iulian DĂMĂCUŞ (GHERLA)
PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI - 

Constantin ROŞU (Noua Zeelandă)
MENŢIUNI:

k Valentin NICOLŢOV (BUCUREŞTI)
k Mihai BATOG BUJENIŢĂ (IAŞI) 
k Sanda MICA (BUCUREŞTI)
k Constantin PIŞTEA (BUCUREŞTI)
k Cristina-Bianca DAN (HUNEDOARA)

MENŢIUNI SPECIALE: Andra Ioana CHIŢU, Laura Ioana VASILE şi
Silvia Elena UŢA (eleve la COLEGIUL NAŢIONAL  „NICOLAE 
TITULESCU” - PUCIOASA



Motto: Camera lui Edi

Secvenţa unu

Camera mea doarme cu gura deschisă 
şi absoarbe tot întunericul.
Cu ochii închişi, eu nu sunt decât
respiraţia ei amară.
Primele raze, ca nişte ace, 
se înfig brusc în gol,
pielea mea găurită sângerează.
Atunci, mama astupă cu trupul ei
toate crăpăturile.

Eu nu mă dau cu capul de pereţi
ca să n-o doară pe mama.
Stau pur şi simplu nemişcată
şi aştept să-mi aud numele şoptit
în  întuneric.

Secvenţa doi

Pe Edi l-au adus într-o cutie de plastic. 
Eu am făcut atunci ferestre rotunde, 
ca Edi să poată să respire. 
Îi turnam în fiecare zi un pahar cu apa, 
apoi multă îngheţată şi frişcă. 
Edi nu-mi răspundea niciodată.

În camera lui Edi e plăcut, 
acolo s-au întors toate lucrurile la locul lor.
Crăpăturile se înghit unele pe altele 
şi intră în palma lui Edi. 
Eu îi deschid pumnul ca să-i văd liniile 
ca nişte aţe deşirate.
Două becuri luminează egal; 
când se sting, Edi clipeşte.
Ferestrele lui Edi au perdele lungi. 
Aerul trece prin ele şi mângâie părul lui.
Merg pe covorul neted şi moale ca pielea,
până alunec.
Edi se strânge şi mă prinde în braţe.
Stau acolo până târziu 
şi Edi visează tot felul de chestii. 

În lumea de plastic, Edi încape cu greu.
El e tot o cameră ce doarme. 
Doar eu mă cuibăresc la pieptul lui 
şi bat ca o inimă adevărată.
Până când mama mă strigă de afară.

Secvenţa trei

În cutia lui, Edi începe să pâlpâie încet.
Mama îi calcă cu fierul o viaţă albastră.
Edi o îmbracă nerăbdător,
are mânecile lungi şi manşetele răsfirate
peste degete.
Îşi încheie toţi nasturii până în gât,
apoi înghite cu noduri de câteva ori.
Se pregăteşte să tragă aerul în piept.
Eu îl ţin de mână şi Edi trăieşte.

E deja gata să-şi plimbe cămaşa pe străzi
până când, transpirată, i se va lipi de spate.

Doar praful i se va strânge sub guler
şi o să-l zgârâie când va întoarce, cu teamă,
capul.

Secvenţa patru

Edi trage uşa cu forţă
şi debaraua se deschide.

Mama calcă apăsat peste 
bucăţile lipite de linoleu.
Eu le strâng de pe jos cu mâinile goale,
până mă ustură palmele.
Cotrobăim amândouă printre sacoşele 
pline cu vechituri: abecedare şi patine,
acuarele şi muzicuţe, aparatul dentar,
ochii mei de copil, ursoaiaca mare de pluş.
Mama le aruncă pe toate la ghenă.
Într-un colţ rămân bascheţii mei.
Mă încalţ repede să nu mă vadă mama.
Mă uit la Edi.

Fără să vreau ridic privirea
şi văd deasupra capului meu
o mână puternică apucând 
o altă mână puternică.

Secvenţa cinci

Cineva deschide uşa.
Edi mă aşteaptă.

E destul de simplu să stai rezemat
de zidul de la intrarea în bloc
şi să-l râcâi cu degetul.
Aşa ţi se strânge vopseaua sub unghii
şi simţi cum transpiră tencuiala.
Apeşi mai adânc.
Sângele din zid caută ceva mai cald 
decât unghiile tale.
Scoţi de acolo oasele şi ochii
şi liniştea ce stă ghemuită printre cărămizi.

Eu îl iau pe Edi de mână şi îl trag afară.

Înaintea mea, Edi e tot 
cât zece degete însângerate
cu unghiile negre ce stau să cadă.

Secvenţa şase

Grămezi imense de bucăţi de carton 
s-au strâns la bătător.
Edi le scutură bine de praf
şi le şterge cu dosul palmei
până i se lipesc toate de degete. 

Din bucăţile gri ne facem un oraş
şi nori din cele albicioase.

Fruntea lui Edi se crapă subţire
apoi se rupe şi ea.
Stau lângă el 
Şi respiraţia ne vine tot în bucăţi inegale.

Întunericul se dă cu rolele printre blocuri.
Noi o privim pe mama cum e toată

făcută din bucăţi,
de la balcon ne face cu o mână
de carton îndoit pe margini

În spatele nostru cineva bate alte covoare.

Secvenţa şapte

Stau lângă Edi ca o umbră întinsă pe zid.
Lângă noi treptele cântă cu o voce de copil.
Închidem ochii şi cineva ne şterge 
pe furiş, cu guma. Înghiţim în sec.

Ne facem repede două subsoluri.
Prin noi trec acum ţevi ruginite de gaze.

Un şobolan iese din partea mea de subsol
şi intră flămând în partea ta.

Stăm în fundaţii de bloc
peste noi respiră betonul.
Suntem două cheaguri de sânge 
din acelaşi animal mort.

Din oasele noastre cresc tije de fier,
sub pielea sleită se strânge betonul.

Rămânem încremeniţi
cu sufletul lipit de tencuială
şi cu senzaţia asta de amar în gură.

Secvenţa unsprezece

Ies din camera lui Edi.
În urma mea, pereţii întorc capul.

Uşa creşte şi mă izbeşte puternic
până când holul se umple cu sângele meu.

Alerg la oglindă cu pleoapele pline de întuneric.

De cealaltă parte, un copil speriat mă strigă.

Eu stau cu noaptea înfăşurată de gât 
şi mă uit la el.
Şterg cu palmele  aburul îndesat între noi.
Oglinda se curăţă.

Sub fruntea mea, 
două goluri încep să clipească
peste ochii mei din carne rămaşi acolo. 

Secvenţa doisprezece

Mă desprind de noapte ca de o unghie 
tăiată din carne.
Pătrund într-un oraş învineţit de frig,
cu toate străzile făcute ghem sub el.

Mă strecor printre blocuri ca un fir de aţă.

Mă opresc la vitrinele cu manechine
Prin spatele meu trec alte manechine.

Păşesc într-o lume în care 
nu se întâmplă nimic.

Mă întorc repede în camera lui Edi
Aici am lăsat puţină căldură.
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Carmen DOMINTE (Bucureşti)
Absolvent al Facultăţii de Litere/Universitatea Bucureşti. gMasterat (Specializarea: Teoria lite-

raturii şi Literatură comparată.) g Doctorat (2010) Facultatea de Litere/Universitatea Bucureşti – profesor
coordonator Mircea Martin, titlul lucrării – „Absurdul ca aventură existenţială; tipologia personajului
absurd.” g Premiul revistei „Viaţa Românească” la concursul „Porni Luceafărul...”, Botoşani, 2007 pen-
tru volumul de poezii „Tu cu viaţa ta pe bancheta din faţă / Eu cu moartea mea pe bancheta din spate
– poezie de scurt metraj.”  (apărut în acelaşi an la Editura Vinea) g Marele Premiu pentru Debut Literar –
Bibliofagia, secţiunea proză scurtă, pentru volumul „Soarele răsare din televizor”, iunie 2009. Volumul a
fost publicat  la Editura Humanitas, Bucureşti, în noiembrie 2009.  g Premiul Concursului National de
Dramaturgie Românească în cadrul Festivalului Dramaturgiei Româneşti, Timişoara, ediţia XIV, 2008,
pentru piesa de teatru „Bye-Bye America” – spectacol lectură în Festival, spectacol al Teatrului Naţional din
Timişoara stagiunea 2008-2009, 2009-2010.  g Nominalizare la Premiile Euridice, secţiunea poezie, pen-
tru volumul „Tu cu viaţa ta pe bancheta dn faţă / Eu cu moartea mea pe bancheta din spate.”, iunie, 2009.
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Mihaela PERCIUN 
(CHIŞINĂU)

RestulRestul
Mama zicea că noi suntem o familie.

Şi eu o credeam. Pentru mine o familie însem-
na un băiat şi o mamă. Şi o bunică. Doar că
bunica trăia peste câteva case de noi. Nu mai
aveam pe nimeni altcineva. Şi nici nu-mi do-
ream vreun alt copil care să se uite în farfuria
mea, să alerge prin casă sau să doarmă în patul
nostru şi aşa destul de îngust. Copiii din maha-
la nu făceau parte din familia noastră şi mă
bucuram. Apoi îi uram fiindcă îmi făceau în
ciudă, prea se lăudau.

Nu ştiam că un băiat trebuie să aibă şi
tată. Foarte des auzeam copiii spunând tata-
meu şi nu înţelegeam ce înseamnă asta. Odată
mi-am luat inima în dinţi şi am întrebat-o pe
mama ce înseamnă tatameu, şi de ce eu nu zic
tatameu, iar băieţii când ies în drum numai cu
asta se laudă tatameu şi iar tatameu. 

Auzindu-mi întrebarea, mama mi-a
reproşat cu o bruscheţe rară.

– De ce nu spui tatameu !? Spune! ci-
ne nu te lasă?! 

– Dar ce înseamnă?
– Tata meu ce înseamnă? Nu ştiu! Eu

tot n-am avut!
– Da’ eu de ce n-am tatameu?
– Ia mai lasă-mă în pace şi nu mă bate

atâta la cap cu întrebările tale - alta n-am ce
face! Trebuie să-ţi dau explicaţii?!

Se răsti atât de urât la mine că am
zbughit-o afară. Mama a crezut că am lăsat-o
în pace. Drept că n-am mai întrebat-o. N-avea
rost, putea să mă bată. Când era supărată avea
obiceiul să mă bată anume pe mine. Pe cine
altcineva? Uite atunci regretam că nu mai am
un frate, unul care să mă înlocuiască.

„Te bate ca să-i mai treacă de
supărare”, aşa o compătimea bunica când
deschideam gura să mă lamentez. Nici ea nu
mă jelea.

A trecut suficient timp, până am înţe-
les ce înseamnă tatameu. Mă ruşinam să întreb
la copiii din mahala. Aveau un obicei urât să
îţi râdă în faţă pentru că tu eşti unicul care nu
ştii atâta fleac, şi eu de asta mă feream, nu vo-
iam să-i văd triumfând din simplul motiv că
nu înţeleg un lucru atât de clar pentru toată lu-
mea. Într-un moment de slăbiciune mama sin-
gură a pornit vorba şi mi-a spus că niciodată
n-am să ştiu ce înseamnă tatameu. Dar de ce -
n-a mai vrut să-mi spună. N-a vrut, fiindcă
nici ea nu ştia. Da, se întâmplă şi cei mari să
nu cunoască răspunsuri la întrebările mărun-
te… apoi m-a rugat să n-o mai supăr, să n-o
mai sâcâi cu prostii auzite de la copii, că des-
trăbălaţii ceia ştiu mai multe decât ar trebui să
ştie nişte copii şi că ar fi mai bine nici să nu

mă joc cu ei.
Mai-mai să mă ia gura pe dinainte şi

s-o întreb: Adică chiar cu nimeni să nu mă
joc? Şi de ce niciodată n-am să ştiu ce înseam-
nă tatameu? Dar din gură mi-a ieşit cu totul
altceva. Eu i-am spus că niciodată n-am să
vreau să mai ştiu ce însemnă tatameu şi că nici
pe bunica n-am s-o întreb.

– Pe bunica cu atât mai mult să n-o
întrebi!

Şi iar s-a enervat.

Că o duceam greu tot nu ştiam. De
unde să ştie un copil când o duce bine sau rău?
Pentru el aceste noţiuni se confundă. Nu pri-
cepe cum este când e rău, fiindcă nu cunoaşte
şi nici n-a avut de unde să afle cum este când
e bine. Şi încă ceva, cu nimeni nu cutezam să
discut despre astfel de noţiuni abstracte. Că
dacă nici cu bunica - nu… Nu mai avem pe
cine să întreb.

Într-o zi mama m-a trimis la magazin.
Mi-a dat două monede. Una albă-surie, mică,
de zece copeici, şi alta roşietică, mai mare, de
cinci. Şi mi-a poruncit să cumpăr o pâine de
şaisprezece. Eram gata să mă pornesc, dar nu-
mărând câţi bani şi ce trebuie să cumpăr, am
găsit o greşeală de calcul şi prompt, fără să mă
gândesc dacă are rost sau nu, am întrebat-o pe
mama:

– Cum să cumpăr o pâine de şais-
prezece cu doar cincisprezece copeici? Ce, nu
ştii să numeri?

– Roag-o pe vânzătoare…
– Roag-o tu!
– Fii înţelegător… mama n-are mai

mulţi bani…
– Nu mă duc! Eu nu pot ruga!
– Du-te şi spune-i că data viitoare…
– A-ha! Du-te tu!
– Dacă se termină pâinea ce-o să

mâncăm? Vrei să murim de foame?
– Nu mai murim, ne ducem la bunica.
– Bunica nu ne mai primeşte, nici ea

n-are.

Ce bine că mi-am amintit, de fapt, eu
niciodată nu uitasem despre economiile mele
secrete, despre copeica mea. Visam să am şi
eu banii mei şi am ascuns-o într-un sertar din
Casa Mare! Să fug s-o iau? Şi dacă mama va
zice că?... Dar n-am ascuns-o, am pitit-o.

Sertarul, unul de la un dulap obişnuit,
era plin cu toate cele trebuincioase, câte pot să
încapă într-un sertar. Şi toate cele trebuin-
cioase erau într-o perfectă dezordine. Am răs-
colit şi am scos din el nişte mosorele cu aţă, un
braţ de cârpe şi panglici, apoi am dat de cutia
în care erau nasturi vechi, tăiaţi de la hainele
purtate cândva. În sertar erau adunate toate
fleacurile de care-ţi pare rău să te desparţi, şi
care niciodată n-o să-ţi mai prindă bine. Co-
peica însă nu era nicăieri. Am scos cutia, rând
pe rând, examinând toţi nasturii. Tresăream de
fiecare dată când găseam ceva asemănător şi
de fiecare dată mă decepţionam. Avem nevoie
de o copeică. O copeică!… Ca mai apoi să
merg cu demnitate la magazin!

Fusese în sertar. De nenumărate ori
veneam tiptil, fără să mă simtă mama, o gă-
seam, o ştergeam, chipurile, de praf şi o pu-
neam la loc. 

Am uitat! Am uitat că ultima dată am
pus-o într-o cutie de chibrituri. Am zăngănit-o
chiar. Apoi am băgat-o în cel mai îndepărtat
colţ al sertarului, pentru o siguranţă sporită.
Când am tras cu putere de sertar, mi-a căzut
peste picior. N-am plâns. Nu aveam timp pen-
tru un nimic ca acesta. Răscoleam într-o dis-
perare. Eram totuşi în mare grabă, dacă se ter-

mină pâinea? Am adunat toate lucrurile în ser-
tar, mai sperând s-o găsesc printre restul de
panglici şi aţe de pe jos. Fără succes. Nu era
nicăieri. Cine o fi luat-o?… Când?

Nici cutia nu mai era. Când m-am
jucat cu ea ultima dată? Zilele trecute... N-am
visat, la sigur era. Dacă n-o puneam în cutie,
dacă n-aş fi ascuns-o atât de bine… o aveam
poate şi azi. Ţin minte bine că m-am jucat şi…
Cum de a dispărut!? Unde-i? Copeica şi cu-
tiuţa erau un fel de jucării. Jucării pentru ma-
turi. Am închis ochii pe-o clipă şi am văzut-o
aievea, era dintr-un furnir foarte subţire, căp-
tuşit cu hârtie albastră, cu flori. Parcă o ţineam
chiar atunci în mână. Poate i-am schimbat lo-
cul şi am uitat? 

Nu se poate… copeica nu-i… da’
cutia? Cui i-a prins bine? Era fără chibrituri şi
avea cotorul ros de tot. Am întrebat-o pe ma-
mă-sa dacă o pot lua şi mama mi-a permis. Era
deja a mea... Cine mi-a furat-o? Mama?
Cutia… şi copeica?

S-o întreb dacă n-a văzut-o? Şi cum
să încep? Şi dacă zice că am ascuns-o? Mi-a
repetat că nu-i frumos să ascund… să ascund
anume de dânsa, de alţii – se poate, chiar tre-
buie, dar de dânsa – nu.

Resemnat a împins la loc sertarul.

– Te duci ori nu te duci!? Rămânem
fără pâine… fugi, hai… spune-i să ne scrie în
caietul cu datornici…

– Cum să-i spun să ne scrie în caiet?
Să mă audă toţi?

– Şi ce? Toţi sunt scrişi în acel caiet.
– Nu vreau în caiet!
– Foarte bine, îi spui să nu ne scrie…
– Dă-mi o copeică şi mă duc!
– Când ţi-oi da acuşi una – n-ai s-o

poţi duce!
– Am s-o pot!
– Atunci stai să iau mătura, şi se

repezi spre ungherul în care-şi avea locul o
mătură roasă rău.

Am zbughit-o afară. Mergeam prin
praful gros din mijlocul drumului, aşa aiurea,
cu capul plecat, căutam cu ochii, poate dau
peste o punguţă… aidoma cocoşului din po-
veste. Ce cocoş norocos! Uitasem pe-o clipă
de ruşinea că trebuie să mă rog pentru o pâine.
Şi de ce tocmai eu, cel care aveam, acum nu
mai am o copeică? Una singură. Numai una!

Târându-mi picioarele a lene, nu mă
grăbeam să ajung la magazin. Drumul ducea
anume într-acolo, spre centrul satului. Dacă
trec de magazin şi mă ridic la deal pe celălalt
drum – ajung iar la bunica. Nu prea vine pe la
noi, poate să trec eu pe la dânsa? Cred că ar fi
bine să-i fac o vizită… s-o întreb ce mai face?
Cum adică bunica nu vrea să ne mai vadă?...

Câtă tristeţe încape în sufletul unui
copil, când îl doare marele nod din gât, iar
lacrimile-i sunt gata să-l înece. Din neavând
ce face îşi afundă şi mai adânc tălpile goale în
praful uscat din drum. O lacrimă, poate nu era
lacrimă, ar fi vrut să fie o picătură de ploaie, îi
căzu chiar pe degetul mare de la picior trans-
formându-se într-o mâzgă subţire.

Se aplecă să-şi şteargă degetul. Era
mai murdar decât celelalte. Chinuit de nodul
din gât şi de mâzga lipicioasă, cu ochii împă-
ienjeniţi de lacrimile ce nu mai reuşea să şi le
stăvilească zări pe-o clipă un luciu metalic. Nu
a înţeles ce-a fost, dar s-a aruncat în acel praf
şi a răscolit cu abilitate animalică până a dat
de o monedă. Una de zece! El s-ar fi bucurat
enorm şi pentru una de una, dar pentru cea de 
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zece?! Fericirea lui era de-o sută!
Privind în jur cu o frică infantilă, o ri-

dică în grabă. Să nu-l vadă careva, adică să nu
mai pretindă nimeni la banii lui… să nu-i spu-
nă că a scăpat moneda în praf şi că n-a văzut
unde s-a rostogolit… Cine ştie ce mai putea
inventa acel cineva pentru a-l priva de… de
averea lui!? Ştergând-o cu mare grijă de pan-
talonii, o strânse lângă celelalte două din pal-
mă. Strâns-strâns. Cât putea el de tare.

Nodul din gât imediat se resorbi, se
dezumflă fără urmă. Doar brazdele de pe pe
faţă mai trădau lacrimile ce i-au curs în şi-
roaie. Un zâmbet îi cuprinse chipul şi nici nu
încerca să-şi ascundă fericirea pe care nimeni
nu i-o observa. Dintr-o neglijenţă.

Ajuns la magazin desfăcu pumnul cu
cele trei monede umede de prea multă transpi-
raţie. Transpirase de tensiunea cu care-şi ţinu-
se banii, palma fiindu-i haşurată de dungi albe
şi roşii-vineţii.

Cu indiferenţă, vânzătoarea luă doar
două monede şi îi dădu o pâine, punându-i alte
două rest în palmă. Ce bine că mai erau pe raft
încă patru pâini!

Alergând spre casă, brusc se opri. În-
ţepeni la gândul să-i dea sau nu mamei restul?
S-o bucure? Sau să se bucure de unul singur?
Încă nu ştia. Avuse de gând să nu-i mai as-
cundă nimic, dar amintindu-şi recenta dispari-
ţie din sertar, îşi spuse: Până acasă mai este,
văd eu ce fac!

Mergea la deal mândru de sine, dar
ros de incertitudine şi indecizie: să-i dea sau
nu restul? Tocmai trei monede!?

Monica RĂDULESCU 
(BUCUREŞTI)

FluturiiFluturii

Când fluturii pornesc să bată cu pute-
re din aripi, se întâmplă lucruri neobişnuite.
Într-o fracţiune nemăsurabilă a unităţii de
timp, Universul se poate schimba enorm. Abia
târziu după aceea suntem în stare să observăm
schimbarea, nicicum să-i înţelegem rostul sau
să-i dibuim sursa. 

În acea după-amiază de iunie, în în-
ghesuiala obişnuită din faţa uşii secretariatu-
lui, printre vorbe multe şi foi de hârtie, nimeni
nu a observat nimic. Se schimbau informaţii,
pixuri, temeri. Ca înaintea oricărui examen
important, eram cu toţii agitaţi şi aparent ne-
lămuriţi, deşi ştiam ce ne aşteaptă. Oricât de
nouă era pentru noi susţinerea lucrării de di-
plomă, nu era totuşi un fenomen extraterestru
şi aflasem din multe surse sigure cum se vor
desfăşura zilele următoare. Când m-am stre-

curat prin mulţimea apăsătoare ca să-i dau
ceva scris nici măcar nu mă uitam la el. Eram
atentă să nu scap ceva pe jos şi să nu mă înde-
părtez de uşa lângă care ajunsesem cu greu.
Nu m-am întrebat nici de ce mă chinui să
ajung cu pixul când mai mult ca sigur ar fi
găsit altul mai aproape. Mă strigase şi eu mă
duceam.

Miruna îl ştia pentru că erau colegi de
câţiva ani, dar nu schimbaseră prea multe vor-
be. Se întâlneau la cursuri, uneori se salutau.
Auzeau unul despre celălalt din bârfe, cum se
poartă în anii de studenţie şi nu numai. Nu-şi
făcuseră o părere, nu erau conştienţi de celă-
lalt, foloseau respectul şi indiferenţa necu-
noscuţilor. După ce s-a despărţit de Mihnea a
fost convinsă că totul a fost din vina ei. Dar a
trăit la fel şi nici lumea din jurul ei nu se
schimbase. Poate nişte bârfe proaspete, nişte
şuşoteli pe la colţuri şi ceva mai multă nostal-
gie în ochii lui Mihnea. Acum şcoala se termi-
na şi ei n-au să se mai vadă. Niciodată?

Cum îmi pot trece atâtea prostii prin
cap într-un timp atât de scurt? Încă nu reu-
şisem să străbat mulţimea şi să livrez pixul.
Fusta albă de in era deja şifonată, părul mi se
desfăcea, parcă mă dezintegram pe drum, în
căldura înăbuşitoare. Mi s-a părut că a durat
câţiva ani să ajung la el. Mă aştepta zâmbind,
separat de mulţime de o energie protectoare şi
răcoroasă. Apoi a luat pixul, şi-a scris numele
pe foile pe care le ţinea în mână, mi l-a îna-
poiat cu un surâs şi s-a pierdut printre ceilalţi.
Atât. 

Miruna conducea prudent, prea încet
pentru gusturile multora. N-o făcea intenţio-
nat, era un stil propriu care o caracteriza şi în
alte domenii. Şi-apoi de ce s-ar fi grăbit? N-o
aştepta nimeni. Se uită la telefon cu ciudă. De
ce n-o fi sunând, chiar n-are nimeni să-i zică
nimic? De fapt, nici ea nu avea ceva de spus,
dar ar fi găsit dacă suna. Şi cu Mihnea vorbea
puţin la telefon. E adevărat că pe vremea aia
erau mai scumpe şi ei erau studenţi, dar parcă
li se opreau vorbele proptite undeva pe fir.
Preferau să-şi scrie pe hârtie, scrisori lungi de
adolescenţi fără ocupaţie. 

După ce-am terminat facultatea, nu
am mai vorbit cu Mihnea ani de zile. De ce?
Acum nu-mi răspunde la telefon nici dacă sun
să-i spun „La mulţi ani”. Nu-mi răspunde nici
când sun de la un telefon străin, parcă ştie că
sunt eu. Nu ne-am certat niciodată şi poate am
greşit. Poate ar fi trebuit să ne ţipăm toate ne-
mulţumirile, să izbim cu ele de pereţi, să trân-
tim uşi şi să spargem vaze. Poate aşa tot
necunoscutul dintre noi s-ar fi sfârşit şi acum
am putea să vorbim. Au trecut ani de atunci şi
între noi pluteşte inconsistenţa acelui moment.
Ce însemn pentru tine? Nu ştiu, mi-a răspuns.
Am coborât treptele de la metrou fără să ne
privim şi ne-am urcat în metrou fără să vor-
bim. A doua zi ne-am ţinut de mână ca de obi-
cei, deşi ştiam amândoi că nimic nu mai e la
fel.

Miruna încetini. Luă telefonul şi cu
ochii la drum, trimise un mesaj: „De ce nu-mi
răspunzi la telefon?” Fără semnătură, fără
explicaţii. Nu aştepta răspuns oricum.

Când intra în Azuga, telefonul a sunat
scurt. Un mesaj. Inima-i bătea prea tare ca să
mai poată aştepta să ajungă la Predeal. Cu un
gest scurt şi neapreciat de şoferul din spate,
Miruna opri maşina pe trotuarul din dreapta.
Cu ochii pe telefon şi palmele umede, închise
radioul. Butona telefonul febril, încurcându-se
în cablul de la căşti. I se păru o veşnicie până
când a ajuns să citească mesajul: „Vă infor-
măm că în data de 15 ianuarie s-a emis factura

cu numărul..” 
Nu vom mai vorbi niciodată, o ştiu.

Doar mesaje cu urări de bine de sărbatori şi
aniversări. Şi probabil nici astea foarte multă
vreme. Întrebările nu mă vor lăsa să uit, oricât
de fericită aş fi. Poate e mai bine aşa. De ce
să uit doar pentru că voi iubi pe altcineva? Nu
ar fi corect.

Maşina se scurgea pe drumul negru,
de iarnă. Conduceam încet, ca de obicei. În
jurul meu, lumea se grăbea spre pârtii, veselă
şi agitată. Am ajuns în Predeal înainte să-mi
revin din visare. Centrele de închirieri erau
pline de oameni, zăpadă din belşug, pârtia li-
beră deocamdată. Mi-am luat echipamentul şi
m-am aşezat la o cafea. Aşa, ca să mă avânt
pe pârtie cu mai mult elan.

Privea zăpada de parcă n-ar fi vă-
zut-o niciodată. Cu ochii goi, cu gândurile de-
parte, cu o pereche de schiuri alături. Era im-
posibil să n-o remarci, deşi nu făcea nimic,
pentru că avea un aer atât de ciudat, liniştea
dinaintea furtunii. În plus, era singură. O silu-
etă subţire, în costum foşnitor de schi, cu o ca-
fea aburindă în mâini. Se ridică de la masă cu
un efort vizibil. Se desprindea centimetru cu
centimetru, de parcă s-ar fi smuls din rădăcini.
Apoi ridică schiurile ca pe un copil şi se
îndreptă cu pas hotărât spre pârtie.

Sus era ceaţă. Oamenii se distribuiau
repede pe diverse pârtii, aşa că acolo sus era
linişte şi destul de pustiu. Când ajung aici,
sus, mi se strânge inima de teamă, de parcă
n-aş mai fi coborât niciodată. Adrenalina um-
blă nestingherită şi-mi dă o senzaţie de feri-
cire amestecată cu frică. În cele din urmă în-
cep să alunec pe pârtie şi să mă îndepărtez de
ceaţă, de frică, de gânduri. Pe la jumătatea
drumului mă cuprinde extazul zăpezii, al bra-
zilor şi al vitezei. Cad des, mă ridic râzând,
mă feresc de oameni şi mă las purtată de schi-
uri. 

L-am văzut de departe. Era cu spa-
tele, dar l-am recunoscut imediat. Nici acum
nu ştiu cum. Schia mult mai bine decât mine şi
cobora repede, cu mişcări elegante şi precise.
Mă grăbeam să-l ajung, să-i vorbesc. Ştiam
că n-aveam nici o şansă şi căzăturile dese ar
fi trebuit să mă oprească, dar n-au făcut-o.
Am piedut o mânuşă şi tot nu m-am oprit. Un-
deva pe drum, a ieşit soarele, dar vântul îmi
făcea lacrimile să curgă. N-aveam timp să le
şterg. În cele din urmă n-am mai schiat, ci
m-am lansat kamikaze spre el. L-am izbit în
plin fericită. Îl oprisem. 

Miruna râdea scuturându-şi părul de
zăpadă. Căciula îi zburase la vreo 2 metri şi nu
avea decât o singură mânuşă. El înjura printre
dinţi, adunându-se de pe jos. Se întoarse spre
ea înjurând, enervat de râsul ei. Miruna nu se
ridicase. O dureau toate şi cel mai tare gândul
că n-o s-o recunoască. „Tu erai? Vijelie, te
crezi la olimpiadă? Hai, sus.” Îi întinse o mâ-
nă. Miruna îşi aminti brusc de mânuşa piedută.
Pentru ultima dată.

Fluturii sunt insecte din ordinul Lepi-
doptera. Au un ciclu de viaţă alcătuit dintr-un
stadiu larvar de omidă, un stadiu inactiv de
pupă şi un stadiu spectaculos de adult colorat
sau nu. Când fluturii pornesc să bată cu putere
din aripi, se întâmplă lucruri neobişnuite.
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Suntem sclavii timpului. Condamnaţi
la plictiseală veşnică. Când mă gândesc ce nă-
zuinţe aveam acum zece ani, m-apucă râsul.
Am început să urăsc presiunea asta din jur, ni-
meni nu pare să mă placă aşa cum sunt. Tră-
iesc într-o lume care vrea să îmbătrânesc cât
mai repede pentru a-i deveni util, ca să mă
strângă la sânul ei de mamă vitregă şi să mă
alăpteze cu lapte praf. Trăiesc într-un univers
total lipsit de sens alături de nişte orbi vizio-
nari care pretind că au găsit sens într-un ab-
surd existenţial cu parfum kafkian. Suntem
îndoctrinaţi cu fericire artificială şi savurăm
fiecare strop cu nesaţ. Un prieten  mi-a spus că
singura cale prin care voi putea fi vreodată li-
ber este să-mi ucid conştiinţa. Poate că are
dreptate, dar îmi lipseşte curajul. Cel mai frică
mi-e să nu mă transform într-un stereotip so-
cial, caracterizabil din trei adjective şi două
substantive: tată devotat şi iubitor, prieten fi-
del. Atât. Aş putea să mă fac scriitor de necro-
loage, asta dacă se plăteşte bine. Să mă-ngrop
în posesiuni inutile, să le fac sânge rău celor-
lalţi în încercarea de-a umple propriile goluri
spirituale şi apoi să spun: am trăit! Ştiu, cam
asta vreţi. Aproape toate biografiile crimina-
lilor în serie încep aşa: „a fost un om tăcut,
n-ar fi omorît nici măcar o muscă”. Oamenii,
pe de altă parte, sunt o cu totul altă chestiune. 

Nu mai cred în nimic, nu prea are
rost. Vă las pe voi să vă amăgiţi cu iluzii de
carton, poveşti cu supereroi ai rasei ariene.
Am fost tovarăş cu tipul ăsta, Iisus, până când
m-am prins că trebuie să mă maturizez, ştii,
ajungi la o vârstă când toţi încep să te creadă
nebun dacă le mărturiseşti c-ai prieteni imagi-
nari. Salut, Ştefan, el este Iisus şi a murit pen-
tru păcatele noastre. Încântat de cunoştinţă.
Apoi, dintr-un motiv sau altul, pe Ştefan îl
apuca o migrenă îngrozitoare şi se scuza că
trebuie să plece. Mama primea un telefon şi, la
câteva minute după, începea una din acele dis-
cuţii care eram convins că n-are cum să se ter-
mine bine. Săptămâna viitoare o să mergem la
un doctor drăguţ. Nu e nimic în neregulă cu
tine, fii liniştit...

Sunt un mincinos patologic. Adevărul
e că m-am străduit întotdeauna să devin un
bun creştin, o simplă oaie care să nu se dife-
renţieze cu nimic de turmă, dar nu mi-a ieşit.
N-am putut să nu fiu eu.

Iisus mă mai vizitează câteodată. E
băiat bun, n-am ce zice. Stăm şi vorbim despre
prezentul care se scurge atât de uşor în trecut
şi apoi ne gândim la viitor, fumăm cu poftă din
pipa abstinenţei şi ne rugăm pentru patimile
prietenilor noştri comuni. Ştefan n-a venit ni-
ciodată, pesemne că încă-l mai doare capul,
dar nu contează, atâta timp cât imaginaţia-mi
ţine de urât. Fiul omului mă întreabă de ce
vreau să fiu singur, de ce nu-mi iubesc aproa-

pele. Se uită la mine cu o privire de miel tâmp
care nu înţelege că a fost condamnat la tăiere.
Aproapele meu e prea departe, îi spun, îl caut
peste tot fără niciun succes. Mă uit în oglindă
şi parcă doar atunci îl simt, îi zâmbesc şi îmi
zâmbeşte înapoi. E o relaţie mai mult decât
perfectă. 

În temniţă scriu manifeste pentru mu-
zele mele rătăcite; pereţii se umplu de desene
bizare şi mâzgălituri în dialecte prăfuite de
timp şi cineva întreabă: „oare eu am scris toate
astea?”. O voce mi se trezeşte în subconştient,
ca un prunc care începe să ţipe din senin: sa-
tana e o victimă colaterală în jocul credinţei. 

Staţi liniştiţi, eu mi-am făcut datoria
când eram copil, am pupat icoana cu Sfânta
Fecioară până s-a decolorat şi am scrijelit par-
chetul cu genunchii mei evlavioşi. Nu prea în-
ţelegeam pe-atunci care e relaţia mea cu ma-
ma lui Iisus, de ce trebuia să mă rog ei şi nu
Mona Lisei, de exemplu, sau de ce n-aveam şi
eu un mic buddha auriu ca Liviu din a I-a C. 

Îmi amintesc cu plăcere de zilele de
toamnă târzie când mă lăsau să mă plimb prin 
parc, îmi aruncam paşii plictisiţi pe trotuarul
umed şi mă gândeam ce i-o trece prin cap asis-
tentei ce mă urmărea atent din spate. N-aveam
voie să-mi fac promenadele neînsoţit, un tip
cu un trecut zbuciumat ca al meu se cerea su-
pravegheat. Asistenta era o domnişorică sim-
patică ce fusese deportată în beciul ăsta ca să-
şi facă rezidenţiatul, mă rog, poate era încă
studentă şi-avea nevoie de practică, ce ştiu eu?
Teoretizez în neant. Nu vorbea niciodată şi era
mai uşor să dresezi un lup decât să-i smulgi
vreun zâmbet de pe buzele-i încleştate, ce păs-
trau un aer de seriozitate burgheză. Întregul
său chip părea să spună că „vrea doar să-şi fa-
că datoria”, socializările de complezenţă nein-
trând în fişa ei de lucru. 

Iisus m-a sfătuit întotdeauna că n-are
rost să mă încurc cu ea şi eu l-am ascultat, nu
pentru că aş fi simţit vreo datorie creştinească
sau ceva de genul, ci pur şi simplu deoarece
ştiam că aş fi fost naiv să lupt pentru o cauză
pierdută. Apoi mă întorceam la scrijeliturile
mele de pe pereţi şi la gândurile pesimiste ce-
mi încolţeau în minte ca nişte ghiocei negri.

Luna trecută am fost invitat în cabi-
netul Doctorului. El e directorul spitalului şi
fondatorul acestei temniţe, un bărbat dur cu un
chip de buldog întărâtat care e gata să sară ori-
când la jugulara celui mai bun prieten. Nu am
putut să-l mint vreodată pe Doctor, oricât mi-
aş fi dorit, aşa că am ajuns să-i povestesc tot
despre mama, despre Ştefan, până şi despre
bunul Iisus. Tipul asculta, dădea din cap cu in-
dulgenţă şi nota. Asta era mania lui, trebuia să
scrie mereu ceva pe hârtia aia blestemată,
orice-aş fi făcut, chiar şi când mă uitam fix în
ochii săi ca să-i iau pulsul, chiar şi când refu-
zam să-i răspund la întrebări şi-i admiram
tablourile din birou cu un interes de connais-
seur. Minciuni. Agitaţie. Singurătate. Mă în-
treba mai mereu despre Ştefan, părea să aibă o
curiozitate morbidă legată de el, mă întreba de
ce cred că n-a venit să mă viziteze până acum,
iar eu îi spuneam că n-are niciun rost să aştep-
te răspunsul de la mine, ar putea la fel de bine
să-i dea un telefon şi să-l întrebe personal. De-
geaba avea zece mii de facultăţi dacă nu-i tre-
cuse asta prin minte până acum. 

Cam o dată pe săp-
tămână mă trezesc înconjurat de oameni la
costum, într-o sală enormă ce vibrează din
cauza murmurelor suspicioase din jur. Jude-
cătorul ţine un ciocan pneumatic pe care îl iz-
beşte cu frenezie strigând „Vinovat, vinovaaat,
VINOVAT!”. Iisus se ridică din banca apărării
pentru a cere recurs, însă toţi îl privesc ca pe
un nebun şi încep să aplaude stârnind un ecou
supărător. Mă duc să-l dezgrop pe Freud, să-l
pun să desluşească visul ăsta bolnav.  

Iisus îmi spune să stau liniştit, a vor-
bit astăzi cu Ştefan şi i-a zis că nu-mi poartă
pică. Cică peste două luni trebuie să-i vină ari-
pile şi e cum nu se poate mai fericit. 

Am impresia că amintirile se scurg
din minte precum grăunţele de nisip, se duc
undeva în nemărginitul plajei universale pen-
tru a-şi împlini menirea şi a deveni istorie.
Toată viaţa am avut o fobie inexplicabilă de
realitate. În clasa a doua m-am îndrăgostit ne-
buneşte de învăţătoare şi eram sigur că şarmul
şi tinereţea mea o vor convinge să fugim îm-
preună în lume, urma să avem o casă pe malul
mării, copii ca-n poveşti, ce să mai, lumea în-
treagă complota întru fericirea noastră. Mai
puţin Mirela din ultima bancă de la perete ca-
re-mi spunea că trebuie să aştept pân-o să fiu
mare. Şi de-atunci tot aştept să mă fac mare,
fără niciun succes. Între timp am mai crescut
totuşi, şi doamna învăţătoare a făcut un copil
(care nu arăta deloc ca şi cum ar fi desprins
din poveşti) cu un tip mai mult decât banal,
nedemn să devină personaj în istorisirea asta.
Iar eu mi-am făurit alt ideal. I-am spus că
vreau să mă uit cu ea la filmele lui Woody
Allen şi să tăcem amândoi, lăsându-ne absor-
biţi de atmosfera romantică a unui New York
de mult apus. I-am explicat de ce îl prefer pe
Sartre lui Camus şi de ce „Procesul” lui Kafka
e cea mai bună carte scrisă vreodată... Când
ne-am despărţit a ţinut să mă asigure că e vina
mea, aveam pasiuni „prea abstracte”.  

Îl întreb pe Iisus cum se face că nu
şi-a găsit o prietenă de-atâta timp. Îl întreb
dacă se mai gândeşte la  Maria Magdalena şi
dacă o mai sună din gând în gând în nopţile cu
lună plină, purtat departe de serenadele greier-
ilor. El stă şi tace filosofic, un magician rămas
fără trucuri. 

La momentul ăsta probabil că-ncepi
să te întrebi dacă eu şi Iisus suntem unul şi
acelaşi, iar conştiinţa îţi spune că ai de-a face
cu un narcisist ce nu cunoaşte limite, un mon-
stru exonerat de societate. Nici măcar Doc-
torul nu ştie asta. Oricum teoria e cam absur-
dă, maică-mea e protestantă şi aş putea să bag
mâna-n foc că n-a fost virgină când m-a năs-
cut. Numeşte-o intuiţie.

Deocamdată mă întorc în cămăruţa-
mi deprimantă, s-a făcut seară şi în curând o să
se stingă luminile, iar gândurile mele nu văd
pe-ntuneric.

Mâine o să iau o gură de aer. Mâine o
să văd din nou primăvara şi-o să ascult im-
nurile divine, o să învăţ să iubesc cum trebuie,
o să-mi sun toţi prietenii doar ca să-i întreb ce
fac, o să mă înfrupt din toate bucatele pămân-
tului, o să cred în mine, o să încerc să-mi
amintesc.

Mâine e parastasul lui Ştefan. Sper să
treacă şi Iisus pe-acolo, măcar să-şi ia „la re-
vedere”.
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Liviu OFILEANU
(HUNEDOARA)

excavatorul întoarce pământul şi biserica

pentru că ai tăcut ieri, când i-au sfârtecat 
pe apostoli şi astăzi, când fără nici o vină 
un autobuz cu elevi a căzut între stânci, 
filosofii s-au supărat cel mai tare 
între ziua de sâmbătă şi duminică, 
pentru fumul de la pearl harbour ş.a.m.d.                                                                        
de atâta amar de vreme trebuie să fi ajuns 
în visele Tale cucuta lui socrate dar 
n-ai răspuns decât prin tornade şi cutremure,                                                       
câte un mic pompei ici-acolo, un fleac 
precum word trade center.

lumea s-a plictisit de aşteptare… în absenţa
emoţiilor puternice, foamea de adevăr 
descarcă adrenalina în stare pură: 
cargouri cu heroină pe bază vegetală 
şi astea spulberate de un tsunami din dragoste. 
speranţa ucide oamenii – de vii 
le scrie numele pe crucile-de-mort. 

chiar dacă am sugruma clopotele 
să ducem naţionalismul până în coreea, 
xenofobia în catacombele creştinismului 
Omul tot om rămâne, sofistul 
care încalcă primul ceea ce afirmă.  
şi totuşi, oare cum ar fi arătat ana lu' manole?
– frumuseţea tipică plaiului, ţăranca trupeşă,
bisericoasă, o prostănacă atrasă 
de mirtul unei bărbi meditative?  
nu i-am văzut un obraz precum al lunii, 
surâsul plural, aglutinat în bulevardul
revoluţiilor din '89 şi 2009? surâsul 

feciorelnic care anula veacuri de umilinţă? 
dacă trupurile putrezeau în uitare – 
ANA IEŞISE DIN ZID pruncucidul 
e metafora libertăţii mereu confiscate.
îmbătrânim şi nu o vedem pe ana 
despletită ana. bombele dau 
cu tesla morţii strat după strat: 
icter negru / ciumă roşie. nimic mă, 
nimic. urmele sunt acolo, ana nicăieri…

flash back

ochiul cănit şi mâna frumoasă, dovada 
că ai fost putrezeşte, doamnă. un pic 
de gălăgie şi gata, ieşim înţoliţi 
în perdeaua dantelată – togă de roman                              
la second-hand… nu degeaba – 
fără dragostea pură a soţilor,   omul 
nu ar avea etalon să compare.                                                                                    
ai văzut cum în apropierea morţii, 
oamenii caută spovedania? – toţi vor 
să spună ceva, n-au încotro. li se face sete 
şi după un sărut, se agaţă de ghinioane 
ca un cârlig – aşa cum am spus, 

şi Eu cred că o să mor: nu mai consum 
alcool, nu mai fumez, am smuls viaţa 
din braţele păroase ale personajului, neras,
dus-venit cu pluta, cu poeme noi şi zile lipsă. 
navetele de cafea nu au loc pe rampă, 
mi se zbat tâmplele şi dau din urechi 
precum peştii din laterale – atunci beau apă,
chiar prea multă apă:  
parcă aud nişte discuţii şi mie nu mi se dă
cuvântul – oameni neserioşi (!) 
atunci vărs tot: apa din urechi, 
apă fiartă, apa de sub gene, 
apă regală. istoria dezamăgirilor 
e destul de haioasă: când am sărutat-o pe diana
aveam 11 ani şi Ea nouă. de fapt nu era
un sărut, ci un fel de alipire a buzelor 
cu impresia că suntem oameni mari, 
privind de sus păpuşile şi copacii – animale 
de companie încărcate în maşini de plastic.                                                                                                        
în scurt timp am înşelat-o cu simona 
de la parter – Ea mă pupa pentru fiecare
napolitană. odată mi-a dat gumă din gura ei – 
mirosea a spirt – apoi mi-a arătat 
un dinte-de-lapte căzut. au urmat zece fete 
la care Dumnezeu nu m-a lăsat să le fac nimic,          
şi câteva la care da. ei bine, pe răbojul acesta, 
myra nu are loc – Ea m-a aşteptat să vin de la
mănăstirea-din-armată, numai pentru
ochii ei căprui şi mari cât un capac de sticlă 
de bere am minţit un sobor de preoţi – 
n-aveam încotro.

cu spatele întors la vorbele lumii 
îmi spăl ceasul 

fumez ţigări de foi – proaste şi bune 
ca norocul. poate zeroul orbitelor mele,
suflarea îngheţată sunt rezultatul 
unor îndelungate calcule. în sfârşit dacă 
extirparea creierului prin vedere e o terapie, 
chiar şi aşa, în felul părelnic limbut, 
pe mesele scoase în stradă iată cum putrezesc
ochii tăi – asemenea oaselor de mamut
supravegheate 24 din 24, de parcă ar exista
riscul trezirii lui la viaţă. în fine, 
tardive note de subsol se cumpără şi se vând
ca rame de ochelari, note paralitice 
marcând frenezia muşcăturii perfecţionate. 
eşti învăţat temeinic cum să gândeşti 
pe ritmul tobelor din jurul eşafodului 
în timp ce cuplul prezidenţial al prostiei 
face amorul de dimineaţă, oaselor 
li se pun etichete cu sigla firmei şi se trimit 
pe iahtul reciclării în toate colţurile lumii; 
în fiecare zi moare câte un personaj, 
personajele trăiesc mai puţin decât oamenii,
groparul, călugărul şi vânzătorul de ziare,
agentul imobiliar decăzut în gunoier alcoolic
şi convertit la Hristos; să nu o uităm 
pe angelabell, sărmana angelabell 
înlocuită dramatic din raţiuni editoriale 
cu domnul turbuţiu – expert în pasturele 
şi lucruri de prisos – plăcerile 
turismului livresc – capete peste capete, 
şi spectatorii se obişnuiesc cu moartea, 
le este soră vitregă; unii catarsizează 
cuprinşi de fiori, alţii îl confirmă pe doctorul
vienez sigmund freud – ce solemn sună  
zigmund froid (!), alţii fluieră şi scuipă 
seminţe prin sală: a mai fost piesa asta, 
acum urmează să moară ăla cu scufie! 
Ei nu urmăresc desfăşurarea piesei, 
ci povestesc acţiunea şi deznodământul celei 
care urmează. dar piesa pare aceeaşi. 
obsesie. fixaţie. boală – mereu acelaşi lucru 
cu alte personaje, fiindcă nu se poate 
schimba culoarea sângelui, 
se taie capete şi zâmbetele
de complezenţă se schimonosesc ciudat; 
poate smogul marii citadele, sau unghiul 

de
cădere al luminii pe lucruri şterge luciul
vorbirii, aşa cum discuţiile 
puerile ale muncitorilor rupţi de băutură 
îi urmează cu mirosul zilei de ieri – 
vomă estetică şi delir temporal…

maşina de îngheţată

de câţiva ani nu mai ştii cine eşti / ce să faci                               
şi norii cern melancolia urâtului 
„încremenit în proiect”. 
o zi ca oricare alta 
când primăvara scoate coarnele de melc
şi femeile piciorul de schelă în jurul lumii.
mă trezesc cu radioul la cap: muzică, ştiri,                                  
cutare şi cutare a dres şi a făcut,                                                 
buletinul meteo şi ultimul atentat din rusia 
cu 39 de morţi. „puteau fi 40, deci 
lipseşte unul” te gândeşti cu un aer de chirurg                             
şi ridici pătura de pe consoartă,                                     
mirat şi fericit că suflul exploziei 
nu i-a mişcat nici un dinte,  uite că respiră 
şi pieptul i se umflă, atunci răsuflu uşurat                                   
broboane de sudoare picură 
pe marginea mesei şi cu blugii răspurtaţi o tai
la supermarket după asta şi cealaltă, 
intru la librărie să-mi fac un pic de sânge rău                              
şi ies din librărie după ce 
mi-am făcut sângele rău,
trec prin dreptul bisericii ortodoxe                                              
până la farmacie după încă o tură de 
analgezice pentru coloană,  ca să spun 
„rugăciunea inimii” poate aude cineva                                        
dacă aude cineva,  poate nu suntem                                            
singuri în univers şi la gândul că tata trebuie                               
să fie pitulat în boscheţii de lângă drum,               
că poartă chip de alcoolic,                                                          
am dat apă la şoareci în plin centru.                                            
de fapt îmi amintisem că ieri                                                      
l-am văzut pe un amic ce murise acu’ 7 ani –                              
remus putea să bea o sticlă de votcă 
direct din picioare şi până să-i dea bărmăniţa
restul, El cerea altă sticlă –                                    
l-au găsit în trenul de simeria-hunedoara 
cu inima explodată, murise                                                        
ca în toate poemele „în drum spre spital”,                                   
şi parcă l-am văzut preschimbat într-o babă 
cu picioarele răşchirate,
Ea îi purta geaca roşie cu inscripţia bulldog
şi buzunarele pline cu ţigări viceroy,                                           
geaca primită „de la ajutoare olandeze”                                      
şi bascheţii 44, cei care apăsau pedala de
acceleraţie a maşinii de îngheţată încât frânele
lăsau copiii cu temele nefăcute trei cartiere 
la rând. măi-măi, clătinam din cap,                                             
ia uite câte suferă omul în scurta lui vieţulică                              
şi strâmbăciunea icsată zâmbea cu un surâs
senil, poate credea că vreau să o trec strada 
ca un gentleman – biata femeie, suportă                                      
greutatea zecilor de bărbaţi ce îi locuiesc soţul,                                
şi am ieşit la ţanc din butoi amintindu-mi                                    
că nevastă-mea face azi 24 sau 26 de ani, tre’                              
să iau nişte flori deşi frumuseţea nu contează                              
„dar în viaţă trebuie să ne asigurăm spatele”,
îmi zic liniştit şi trec pe roşu cu florile 
de plastic luate din kaufland: vin la tine iubire                              
și omul din dacie a dat din cap ca un prost,                                 
vin acasă ca să notez în jurnal                                                    
că nici azi n-am făcut nimic memorabil,                                     
am deja o vârstă şi destule cărţi necitite,
destule filme nevăzute, 
destule femei… şi mă apucă un plâns 
torenţial până seara târziu, 
atunci capacul toaletei cade 
ca o pecete pe imaginea viselor mele:                
all data will be lost all data will 
be lost all data will be lost.

SECŢIUNEA POEZIE



Imitându-i pe ceilalţi

Dumnezeu şi moartea
îmi poartă de grijă
eu fac să dureze efemerul
construiesc o casă pentru vrăbii
sădesc un pom pentru Rai
fac un copil care va dărâmă casa
fiind prea mică
şi va tăia pomul 
pentru că nu rodeşte
scriu o carte despre toate acestea
şi cineva o va arde
să se încălzească sub viscol…

Oricui i se poate întâmpla
orice

Vântul trece pe lângă
adăpostul femeilor maltratate
ele mor râzând

pe gardul înalt cu colţi de fier
au pus cerul cu stelele
la uscat

vine femeia nopţii
tocurile ei ascuţite
se înfig sacadat 
în carnea trotuarului

vântul trece prin părul 
ce-i ascunde faţa surâzătoare
îi fură mica poşetă cu rujul
maron
îi trage trotuarul de sub picioare
rulează iarba
sub care se zbenguie peştii...

Sala de mese

Ne aşezăm tăcuţi, 
îmbrăcaţi la fel
la masa lungă
deşi semănăm, ea nu ne confundă
mâncăm în tăcere supă, 
tocană de cartofi
noi, cei de aici, încet dar sigur
ducem lingura la gură
noi mestecăm
urmărim cu ochi dilataţi grilajul
dincolo de care rulează viaţa
haotică
prietenii, rudele
vin în vizită uneori
bucurându-se că ei încă văd,
merg, respiră
noi, cei care mergem la masă
târşindu-ne papucii de pâslă
ajungem până la telefonul 
de pe culoar

sunând în gol
încet dar sigur deşertăm plosca 
la miezul nopţii
ne ducem chiar
până la camera de gardă
să trezim doctorul
care nu se trezeşte niciodată
să zgârie cu cheia 
pe talpă vecinul de pat
noi, cei care avem picioare
ne apropiem de fereastra cu plasă
şi descriem în amănunt 
dezmăţul celor cu sacre obligaţii
expediaţi în cutii frigorifice
noi, în cămăşi 
cu mâneci kilometrice
abia scoase din etuvă
umblând cu hohotul la vedere
călcând unul pe capul celuilalt
ne ridicăm, noaptea, 
prin acoperiş
trezind oraşul din vis....

Festivalissim

Te rupi cu greu de petrecăreţi
îmbăloşat de pupături zgmotoase
de-mbrăţişările bărbăteşti 
în paltoanele până-n pământ
îmbibate de camfor, naftalină,
tabac
te duc pe braţe în urale
până la maşina cu şoferul rebegit
demarând prudent
printre fantomele ce-i fac semn
să le ia oriunde
drumul se gudură prin ploaie, 
dă în gropi
case cu turnuri trufaşe
scot la porţi copii zdrenţăroşi
nu e frumos să vomiţi în maşina
mirosind a vanilie
nici să arunci pe geam
dovezile lor de iubire
plăsmuite în lungi nopţi de
insomnie
ajungi acasă icnind:
nu strică puţină scârbă, 
un pic de greaţă
un strop de lehamite 
unge eficient maşinăria 
sufletului uşor învechită
apoi o cafea violetă
dar viaţa nu stă acolo unde-o pui
iese pe străzi
să ia o gură de viermuială
printre păsări de noapte, 
bolizi, faruri
unul chiar acum s-a stins 
ca un prost
o pasăre se împiedică de tine:
ce mai aştepţi
dă-i drumul în sus
ce stai cu aripile pleoştite
murdare de noroi, de benzină, 
de sânge…

Existenţele fastuase

se face ora
când deschide la anticariat
studentul palid începe munca
de sortare a cărţilor
purtând în ele duhul celor

care le-au scris, le-au citit, 
le-au cărat
dintr-un loc în altul
îşi potriveşte meticulos ochelarii
sunt la locul lor
legitimaţia e la locul ei
inima e tot acolo
numai eu ce caut aici
când ar trebui să fiu acasă
cu membrii familiei în jurul
mesei
sărbătorind Paştele sau Crăciunul
atunci oamenii stau acasă
astfel încât oraşul să fie gol
să fie al meu
să exist şi eu pentru el
cum există el pentru mine
oraşul somnului virulent
merg prin ceaţa lui
cu cărţile pline de versuri 
safice şi adonice
când se vor trezi
vor găsi foi rupte sau multă
cenuşă
de ce e aşa de important să
trăieşti
strig statuilor împietrite vitejeşte
când totul e făcut 
pentru a deveni gunoi
ce să-i dau timpului când are tot
câteva file smulse de vânt
el vinde mai bine decât mine
ies din subsol
mâinile de ceară ale studentului
au rămas pe tejghea
nu, cărţi de poezie nu primim
nu se vând
nu se cere poezie
exişti dacă ai o utilitate 
cuviincioasă
mă aşez la măsuţa joasă
mestecând mâncare americană
ascultând muzică americană
alături o chinezoaică
având în faţă o ceaşcă de ceai
în dreptul gurii o botniţă albă
să fie protejată 
de virusul poeziei
plutind în aer
la ce-ţi foloseşte inteligenţa
dacă nu-ţi salvezi specia
câte un condamnat se uită pe
geam
curios ce fac eu acolo la măsuţă
lângă un câine cu cercel
mâncăm hamburger, bem cola
şi de ce dracu’ nu mai dispărem
în tunel…

Poem de criză

Nu mai găseşti deloc poezie
nici măcar din cea proastă
de unde să iei
un picior de iamb, un troheu
degeaba colinzi planetariile 
mari şi mici
la tejghea, vânzătorul cu şorţ
cauciucat 
ridică din umeri:
doar poezie de contabandă
dacă aveţi bani şi curaj
da, poezia a ajuns la mare preţ
escrocii o simt de la o poştă

Polen de pleoape

Grăbiţi-vă 
în curând vor cânta cocoşii 
vin zorii

mă sting
(deşi de milioane de ori mai tare
decât soarele aş străluci)
grăbiţi-vă, voi, vânzători de
stârvuri
preoţi, judecători, jandarmi
artişti, poeţi, veniţi
ca să descoperiţi din întâmplare
(ca toate ale voastre mari
descoperiri)
poemul
cu un ţăruş înfipt în inimă.

Poemul dum-dum

Poemul dum-dum e gonit
de la masa bucatelor
interzis prin legi internaţionale
el ucide poetul dar şi cititorul
în chinuri atroce
sfârtecă onor-credibila realitate
naivitatea destăinuirii prin gest
poemul dum-dum nu ia premii,
distincţii
mult preţuite-n CV-urile
contemporanilor tagmei docile
poemul dum-dum e mereu singur
înnebunind sunetul 
cu moleculele lui de fier
căutându-şi cu disperare
un elefant de poet…

Europoemul

La un pas de noi
poemul se zvârcoleşte
sfârtecat de bombe, otrăvit
poemul horcăie, dar nu-l auzim
noi nu ne ridicăm în picioare
noi dormim
trec nori grei, sulfuroşi
noi dormim
la umbra păsărilor de pradă
soarele nostru a orbit
râul se spală pe mâini cu leşuri
cei bravi au căzut lângă noi
în fluviul cu grătarele înfundate
de visurile câtorva visători lucizi
noi nu ne ridicăm în picioare
noi dormim
şi poemul doarme în noi…

Şchiopul din faţa blocului

Cum stă drept
cu faţa uscată de vânt
pare o santinelă
sau o barză mare păzindu-şi
cuibul
de beton înălţându-se de la
pământ la cer
trec sfios pe lângă el
parcă mi-e ruşine că merg
că am picioare
încălţate în cizme cu aripioare
nimeni nu îndrăzneşte
să-i treacă pe dinainte
ploaia nu-l udă
frunzele nucului cad razant
gândacilor li se înţepenesc
picioarele
răsturnându-se cu burta în sus
aşa se face că în blocul nostru
nu sunt gândaci
nici câini, 
nici şoareci
nici păsări care să îl trezească
cu un ciripit
cum stă cu unicul picior
în balta lacrimilor 
îngheţată…
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Diana FRUMOSU
(CRIULENI - R. MOLDOVA)

În memoria unui criminal

scriu azi în memoria unui criminal
care și-a ucis propria fericire
dintr-o simplă aiureală

scriu azi
în memoria criminalului din mine

Abia mă abţin

sfârcuri de moarte ies în ochii mei
de trei zile mă irită tot ce ţine de viaţă
abia mă abţin să nu urlu, 
să nu plâng, să nu mor
încap în toate muchiile cerului cu dumnezeu
rugăciunile atârnă pe dreapta pieptului
nimeni nu mă aude, 
nici că aş vrea să fiu auzită
tăcerea mea plânge la toate colţurile lumii
macabră e singurătătea
o, şi cum zbiară în mine bestii!
azi sâcâi lumea cu o evadare
„vreau să plec undeva”
abia mă abţin să nu urlu, să nu plâng, ...
să mor e prea simpu

Să mori tânăr e ceva

ramurile unui cais îşi atârnă culoarea
prin scobiturile gardului

din praful prin care
circulă toată ziua maşini
mă privesc fructele
spânzurate de roţi şi tălpi

să mori tânără e ceva
aerul mă va purta pe buzele lumii
la fel de frumoasă ca şi azi,
când nebunia îmi curge uleios pe trup,
iar visele produc palpitaţii

eu nu voi fi bătrâna
cu basmaua abia legată de mâini în tremur,
cu melci în hormonii obosiţi
şi cu faţa melancolică
(pentru că bătrâneţea de fapt
e o viaţă a amintirilor)

eu voi rămâne ca şi azi
să mori tânără chiar e ceva 

Cititorului

înainte de a mă citi
te avertizez că sufăr de nebunie

dacă nu ţii teamă de un desfrâu al raţiunii
să ştii că merg despuiată prin versuri
plină de sinceritatea gândirii 

uneori îţi voi părea confuză
pentru că dualitatea mă fascinează:

azi îţi voi spune cât e de bine să iubeşti,
iar mâine disperată 
te voi sfătui să ignori iubirea

în fine,
vreau doar să-ţi zic:
de vrei să mă înţelegi,
cazi în acelaşi delir cu mine...

Înspăimântător

a te naşte
durează
câteva clipe

a muri
durează
o viaţă întreagă 

Ecaterina BARGAN
(CHIŞINĂU)

s-ar mai găsi un motiv pentru existenţa ta 

Când ai deschis ochii nu ai ştiut că te trezeşti
într-o zi în care toţi o să se ţină de tine, 
o să se ţină în tine, o să te ţină în ei,
o să se închidă în pielea ta şi nu o să mai iasă!
fără o determinare precisă a formei visului,
intuieşti forma incipientă pe care 
o ia psihoza în mintea ta ea este aceea 
care te tulbură când te afli undeva 
la începutul nopţii
într-o clădire care miroase a spital şi a ţigări 
şi a clorură şi a seminţe şi a nitraţi şi a boală
îţi aminteşti cu nostalgie de el – 
spitalul salvator - zici că ai trăit acolo 
un fel de Iluminare, că ai trăit cele 
mai multe revelaţii în el
că din ambuteiajul acela pe care 
ţi l-a adus viaţa
ai şi început să descâlceşti sensuri 
ţi-au fost aruncate înainte drumuri
din cele mai luxoase
l-ai cerşit pe cel întunecat şi murdar
ai căutat şi continui să cauţi haosul
din tine, din ei, în tine,  în drumuri, în sensuri
te roade că a trecut atâta timp iar tu l-ai trăit
fără să-ţi fi găsit vreunul
te roade în craniu, sub piele, sub oase
te roade şi îţi înaintează în carne 
un fel de instinct primitiv
lipsa de afecţiune din jur, lipsa de oameni
o strângere de mână
te-ai săturat de reproşuri fără argumente
de confirmări genetice că o să mori de cancer
de arderi, de prelungiri, de iluzii, de nedreptăţi
de favoruri gratuite ţi-e greaţă!
te gândeşti la un pământ întreg ca la un soare
ai auzit, ţi s-a spus, eşti inutil, 
nu ai voce şi nici vertebre
iar carnea ta o să putrezească, iar carnea ta 
o să fie mâncată de microorganisme
ai auzit, ai văzut, ei exersează 
de pe acum trântirea uşii,
după douăsprezece ore o să te trimită din nou

la şcoala care îţi spală creierii, 
după douăsprezece clase terminate 
o să te arunce în stradă
în strada în care îţi vei căuta libertatea, 
pe care o să întinzi afişe cu replica: 
„În mintea ta este un poliţist. Ucide-l!”

Indeed

Ceea ce văd eu zilnic pe marginea străzilor 
sunt pisici şi câini striviţi, seringi aruncate, 
pietre funerare, vagabonzi care dorm,
îmbrăţişând pietre funerare străine. 
A mai rămas doar foarte puţin alb
pe pământ, dar e iarnă. 

Pe trotuarul înclinat, dimineaţa,
alerg.

Sunt bila neagră de bowling, fără destinaţie, 
destinaţia ucide.

locul întâlnirii nu poate fi schimbat 

ne-am întors la renet pentru bjork 
şi l-am luat pe sandu macrinici cu noi
de data asta am venit pentru bjork 
dar tonomatul s-a defectat 

erau numai trei scaune libere în bar
care a prins o semnificaţie pentru noi din clipa 
în care tot aerul s-a umplut cu acea melodie
am comandat trei espresso am băut doar un gât
apoi s-a întâmplat o răsturnare de situaţie 
iar odată cu situaţia s-a răsturnat 
şi paharul meu

macrinici a salvat o înghiţitură de cafea
pe care a sorbit-o buzu 
după ce a cuvântat frumos:
„pentru bjork, pentru ca să fie auzită 
prin astfel de localuri jegoase" 
ion mi-a zâmbit s-a uitat la mine lung 
apoi a încercat să facă o scamatorie 
cu bricheta mea  i-am văzut mâna arzând 
te bat dacă mai faci aşa  
chiar m-a speriat, îi ardea pielea 

să nu îndrăzneşti s-o mai faci  
îi repetam am ieşit trişti 

cu multe cărţi ascunse sub haine 

ai plîns şi cerul s-a înseninat

nimeni nu iubeşte cuţitele în cuvinte
cînd amintirile se decojesc
şi rana rămîne deschisă

atît de simplu priveşti dispariţia de parcă 
tu însuţi ai fost întotdeauna un gol

sîntem cu toţii aici
dar nu înţelegem cum de s-a întîmplat

că ai plîns şi cerul s-a înseninat

lucruri inofensive

într-o zi poţi să te trezeşti altfel.
te apropii de clanţa uşii, vezi cum 
te ruinezi şi începi să plângi.

te cuprinde un fel de disperare umilă 
ca într-un coşmar.
îţi promiţi să nu mai înjuri dimineţile,
dar în următoarea zi faci la fel.

într-o zi poţi să te trezeşti 
de una singură, târându-te pe brânci, 
chemându-ţi jumătate de oră pisica, 
dar de fapt 
să-ţi dai seama ca nu ai pisică 
şi nici măcar nu-ţi plac 
pisicile.
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Lucian Mănăilescu: După un debut
fulminant, inclusiv editorial, dacă ar fi să pri-
veşti în urmă „fără mânie” cum vezi tu în-
ceputul de drum al scriitorilor de mâine. Cât
contează personalitatea şi talentul şi în ce mă-
sură acestea sunt potenţate de cadrul „ofi-
cial” (Ministerul Culturii, U.S.R, critica lite-
rară şi revistele etc)?

Aida Hancer: Întâmplarea face ca
printre scriitorii de mâine să se numere și prie-
tenii mei și chiar eu însămi. Deși cadrul este
totalmente schimbat. Limba poeziei s-a prea
lățit, s-a întins, s-a destrămat și acum stă ca un
văl de mireasă deasupra a tot ceea ce nu tre-
buie privit. Mai mult, personalitatea tinerilor
autori începe să depindă tot mai mult de tra-
seul, mereu modificat, al literaturii generațio-
niste. Mie nu mi-a plăcut niciodată să fiu
amintită într-un șir de nume care alcătuiesc o
generație. Poate și pentru că generația este o
suită de prieteni care-și dedică sentimental po-
ezii unii altora, și nu neapărat un grup omogen
valoric. Niciodată n-a fost așa.

Mai mult ca oricând, astăzi predomi-
nă personalitatea. Poezia nu mai urmează un
cors norma, de corp cu planuri întinse curbe și
adâncituri, ci explodează continuu, alcătuin-
du-se numai din momente de forță. Dar cine
recunoaște că forța fără metodă poate conduce
intuil la război sângeros? Cadrul  oficial, în ur-
ma tuturor acestora, devine tot mai rigid. Ni-
meni nu mai mizează pe poezie, chiar dacă ea
este singura formă esențializată și autohtonă a
unui popor. Și ce dacă? Poezia nu se mai vin-
de, ea trebuie să aștepte (și uneori așteaptă așa
mult încât îi trece ca unei fete vremea mări-
tișului) noi și noi confirmări, și acelea suspi-
cioase și reținute. 

Înțeleg teama culturii ca instituție vis-
a-vis de producțiile ultra-moderne. Dacă s-a
pierdut filtrul poetic propriu al fiecărui autor,
atunci riscăm să ne pierdem, pe lângă toate ce-
lelalte, şi religia artei despre care amintea
Hegel. Și o dată religia artei pierdute, liberta-
tea și chiar talentul nu mai conduc nicăieri.

L.M.: Admiterea tinerilor în Uniunea
Scriitorilor reprezintă, pentru generaţia ta, o
„punte a suspinelor”. Câţi dintre colegii tăi
de generaţie, pe care îi ştii şi îi apreciezi, au
obţinut statutul de membru al USR.

A.H.: Majoritatea prietenilor (și mă
refer la cei care ar îndeplini condițiile de intra-
re în U.S.R)  nu sunt nici încântați dar nici de-
zamăgiți de Uniune. Ei știu că, în momentul în
care se află literatura acum, nu mai contează
afilierile ci mai degrabă raportul talent-satis-
facție intelectuală-eliberare.Nimic rău nu se
poate întâmpla dacă te afli în centru, dar mar-
ginalitatea s-ar putea să influențeze mai bine
psihicul. Și poate că încă nu ne-a venit timpul,
poate că nu vrem să ni se ofere nimic înainte
de a avea certitudinea că  noi înșine am putea
oferi ceva de necontestat.

L.M.: Dacă ar fi să vorbim de mode-
le (iar generaţia voastră de poeţi încă a

„auzit” ecourile lui Nichita Stănescu, Marin
Sorescu, Petre Stoica...,  sau a „respirat” în –
vai! – puţinele întâlniri literare autentice, ală-
turi de  Ana Blandiana, Constanţa Buzea,
Ion Gheorghe, Adrian Păunescu, etc) crezi
că cei ce vin după voi vor avea, în raftul de
bibliotecă al inimii, un singur volum, semnat
de Mircea Cărtărescu?

A.H.: Sunt sigură că goana după bib-
lioteci „impunătoare” este la ordinea zilei. Ar
fi și rușinos dacă Mircea Cărtărescu ar lipsi
din biblioteca vreunui tânăr. Cărtă este un zeu
necitit între tinerii mei. Sigur, el e totuși un
exemplu fericit, pentru că Mircea Cărtărescu
înseamnă o vârstă bucureșteană, o vârstă ro-
mânească transpusă în poezie. Și ca orice seg-
ment de istorie, tinerii n-au cum să nu se simtă
măcar mutual solidari cu el. Majoritatea au în-
cercat să-i citească romanele. Mulți au și reu-
șit, însă poezia aproape că s-a șters. Iar Poezia
de început a unui autor, dacă trăiește, este per-
misul(brevetul) de zbor al aceluia.

L.M.: Pe cine ai paria, dacă ar fi să
visezi o antologie de poezie a începutului de
mileniu?

A.H.: Eu nu aș paria, aș aștepta cu
răbdare să se sfârșească mileniul. Nici o se-
lecție nu e mai lucid-cutremurătoare decât cea
a sfâșiturilor de mileniu. Şi totuşi: Claudiu
Komartin, Teo Dună, Dan Coman, Adrian
Diniș...

L.M.: Ce părere ai despre promo-
varea literaturii române la nivel european. În
ce măsură vă simţiţi ameninţaţi de izolare, de
faptul că Europa, în care am intrat formal, nu
prea are habar de „actualităţile” literaturii
noastre de după anul 2000, cu toate că... nici
cu clasicii n-am rupt inima târgului?

A.H.: În ce privește promovarea în
afara granițelor, eu sunt o anacronică. Știu că
teoretic o cultură supraviețuiește în măsura în
care se leagă de cultura universală, și recent
am citit că și Goethe o rupea, în vremea lui, cu
literatura națională. Spiritul culturii e poezia,
și dacă poezia e vie, atunci ea este intraduc-
tibilă. Dar cum să traduci intraductibilul?

Demersurile care se fac pentru tra-
ducerea literaturii române și expedierea ei că-
tre adrese europene este, în principiu, un mo-
ment important, care nu trebuie ratat când vine
vorba de calitatea coletului. Dacă nu ne tra-
ducem, pierdem legăturile. Dacă traducem li-
teratură neesențială, ne-am construit deja casa
pe nisipuri mișcătoare.

L.M.: Cât de importantă este, în opi-
nia ta, critica literară. Crezi că aceasta, la ni-
velul criticilor consacraţi, vă acordă suficien-
tă atenţie? Sau se prefigurează o falie, dinco-
lo de care speraţi să apară criticii tineri şi val-
oroşi ai unei noi „lumi” şi realităţi literare?

A.H.:Criticii literaturii care se scrie
acum au atins punctul în care nu li se poate ce-
re mai mult decât au făcut deja. Ei nu se simt
încă depășiți, subiectivitatea lor nu a depășit
încă nivelul bunului simț. Și asta contează,

fiindcă nu putem pune paznici fiecărei minți
de poet. Unii dintre criticii consacrați au obo-
sit, și îi înțeleg. E rândul tinerilor să se ocupe
de tineri, dar știți că și copiii învață de la
părinți.

L.M.: Ai experienţa concursurilor lit-
erare, de amble părţi ale „baricadei” (concu-
rent şi membru al juriului). În ce măsură crezi
că acestea sunt utile, dar mai ales cinstite,
atunci când e vorba de promovarea valorilor
autentice? Şi, pentru că am ajuns la acest su-
biect, crezi în necesitatea unui mare Festival
Naţional de Poezie, care să merite numele
„Mihai Eminescu”?

L.M.: Marele Festival Naţional de
Poezie există, și chiar așa se numește: Mihai
Eminescu. (Este  opinia autoarei, pe care o
respectăm fără să fim de acord cu ea – n.n.)
Este imposibil să mai facem alte mari festiva-
luri acum când marea poezie nu mai locuiește
un singur trup sau o singură minte. Acum po-
ezia se plimbă pe deasupra apelor. Poezie hai-
hui. Așa eram și noi când un bun prieten al
meu ne-a numit traseiști poetici. Chiar dacă
gurile critică concursurile literare, eu cred că,
măcar pentru prietenii cei mai dragi, măcar
pentru pusul pe drumuri când ți-e lumea mai
dragă (și așa lumea mi-a devenit și mai dragă)
trebuie să le spun Mulțumesc!. Eu nu am pier-
dut nici un minut nicăieri în țara asta. Și dacă
m-am simțit mai bine (cu Marele premiu) sau
mai rău (cu premii de revistă), acestea au fost
palmele Poeziei pe care acum le privesc făcân-
du-le cu ochiul. Este vorba despre potențarea
suflului poetic. Uneori concursurile au desco-
perit talente, alteori au răsplătit munca, fie ea
și trecătoare, a unei inspirații păsărești, care a
cântat o dată și a murit. Și ce dacă e așa? Fie-
care moment de poezie trebuie și este răsplătit,
financiar sau sufletește, important e că nu tre-
ce plângând pe lângă unii.

L.M.: Care ar fi punctele de reper,
din acest moment, ale carierei tale scri-
itoriceşti.

A.H.: Cele două debuturi despre care
nici acum nu știu ce să simt, Prietenii care
m-au certat cel mai frumos, Revistele literare
care mi-au dezmințit încredințările negative.
Și de-neuitatul, fiecare concurs, fiecare festi-
val, fiecare drum de noapte cu trenul.

L.M.: Dacă, ipotetic, ai răspunde de
destinele literaturii autohtone, de unde, sau cu
ce ai începe reaşezarea cărămizilor de boltă?

A.H.:Aș interzice proza timp de zece
ani și aș pedepsi cu moartea pe ne-cititorii și
„ne-poeții” din țară. Aș desființa generațiile și
generaționismul, fiindcă eu cred în că nu exis-
tă poezie decât în spațiul privat dintre doi oa-
meni, nicidecum în zona lor de acces comun.

L.M.: Dacă ai fi rugată să reciţi po-
ezia ta la care ţii cel mai mult, care ar fi aceea?

A.H.: Nu vă voi surprinde: fratele
meu siamez

L.M.: Mulţumesc, Aida Hancer şi îţi
doresc tot binele poeziei din lume!
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Bruxelles - 20 Decembrie 1989
„Ladies en gentelmen, peste cateva

minute vom ateriza pe aeroportul din Bruxe-
lles. Va rugam sa va legati centurile de sigu-
ranta si sa nu fumati”

Vocea insotitoarei de bord imi alunga
somnul ce mi se lipise de gene. Îmi privesc
ceasul, 520, 20 Decembrie 1989. Langa mine,
in sectorul rezervat fumatorilor al Boeing-ului
3oo al compnaiei „Sabena” se afla Gică, aţi-
pit şi Petrică – încă mai „combate” un cognac
„Martell”. Îmi lăţesc buzele a zâmbet. „Trei
Doamne şi toţi trei” – îmi trece prin minte.

Ne întoarcem acasă, după o deplasare
de o lună într-o ţară africană, deplasare în
care, ca fraţii, am împărţit totul: şi malaria, şi
căldura sufocantă, şi mizeria, şi dorul de fami-
lii şi câte şi mai câte.

Ca „echipe” suntem doi la unu:
Petrică – de la Mecanoexportimport – şi cu
mine, de la MCECEI – o echipă - am fost
trimişi în delegaţie să le vindem nişte vagoane
de cale ferată  amărâţilor de africani. Gică – de
la Romtehnica – a fost trimis…ei bine, nu ştim
de ce! Geaba am încercat noi în serile de plic-
tis să îl tragem de limbă:  „Măi Gică, ce ai mă
de rezolvat? Le vinzi la ăştia Kaleshnikoave
ori faceţi manevre militare comune în jungla
de lângă Keri-Keri? Mutaţi-le mă în strămuta-
ta insulă Ada Kaleh, ca o să ai parte de cafea
bună, turcească!” – Gică a rămas mut, nu am
reuşit să aflăm scopul misiunii lui – căci se
pare că noi, Petrică şi cu mine, am fost în de-
legaţie iar Gică în misiune.

Ma uit prin hublou şi văd puzderie de
lumini, Bruxelles-ul în pragul unei noi dimi-
neţi de iarna. Imi scot din portofel lista de
cumpărături, întocmită de soţie în seara
dinaintea plecării spre Africa. Recapitulez: 5
cutii metalice cu unt, de câte un kg. sau două
cutii de cate 2,5 kg; o cutie de praf de spălat
„OMO” de 5 kg; lapte praf 5 kg.; 10 cutii de
brânză topită, cubuleţe, „La vache qui…”; o
pereche de blugi pentru băiatul nostru – lun-
gimea 60 centimetri; 4 becuri  „Phillips”de 80
de waţi economisitoare de energie (cum are
alde Neagu’ - ce-o fi asta Doamne, mă întreb);
medicamente (vezi reţeta anexată); 20 de
săpunuri „Rexona”; 5 kg de cafea...

Gata, am aterizat. Bag lista de cum-
părături în portofel şi încep să îmi adun baga-
jele de mână, o geantă de voiaj şi servieta cu
actele comerciale. Mă încrunt. O să-mi fie tare
greu să dau explicaţii tovului director Grigo-
rie. Nu am făcut „mare brânză” cu vagoanele
noastre, nu am semnat nici un contract, nu au
bani africanii. Iar noi… pe datorie nu mai dăm
nimic, avem şi noi, românii, nevoie de bani.
Bani cu care să facem ce? Că datoria externă
s-a anunţat oficial că am lichidat-o în Martie,
acu’ e Decembrie...

Fac un efort şi îmi „sugrum” gân-
durile, destul de sumbre după o noapte de ne-
somn – nu pot dormi pe avion! Peste nici 10
minute suntem toţi 3, Gică,Petrică şi cu mine
în minibusul hotelului „Metropole”. Măcar
atât avem şi noi avantaj că am călătorit cu
„Sabena” – avem cazare gratuită pentru două
nopţi la un hotel situat în „buricul” Bruxelles-
ului, în Place de la Bruckere.

Spre ora 7 ne aflăm în holul Metropo-
lului. Mă prăvălesc într-un fotoliu. În hol...

numai noi trei şi o fată tinerică şi frumuşică la
recepţie. 

– Petrică, ia mă trei foi de-alea de ca-
zare, să le completăm şi să facem dracului câte
un duş...

Tânăra de la recepţie îşi ridică ochii
din nişte registre. Ne zâmbeşte şi ne vorbeşte
în… româneşte:

– Aaahhh, sunteti romani? Cum ati
scapat mai oameni buni?

Ne uităm unii la alţii fără a înţelege.
– De unde să scăpăm? – întreabă

Petrică
– Păi… din România – răspunde fata
– Domnişoară dragă noi nu suntem

transfugi, noi venim din Africa şi ne întoarcem
acasă.

Fata pune pe tejgheaua ce ne desparte
3 chei. O aud cum murmură: „Doamne, ăştia
nu ştiu nimic”

– Mergeţi în camere şi uitaţi-vă la
televizor” - ne recomandă cu un timbru ciudat.

O luăm pe scară, avem camerele la
etajul I. Preiau eu ostilităţile:

– Deci, toaletă, baie şi peste jumate
de oră ne vedem în hol, mergem la cumpără-
turi.

– Gata coane, mergem la un super-
market, e mai ieftin acolo şi găsim tot ce avem
nevoie dintr-un foc - propune Petrică.

– Pucule, ai zis că îmi împrumuţi 20
de dolari, ştii… pentru ciocolată şi pentru
două casete cu desene animate pentru fete, îmi
reaminteşte Gică.

Şi-a cumpărat un video-player şi nu
i-au mai rămas bani de ciocolată pentru cele
două fetiţe care îl aşteaptă într-un apartament
din Berceni.

Intru în cameră, arunc bagajele în-
tr-un colţ şi mă reped să dau drumul la apa cal-
dă, un duş „scoţian” o să-mi alunge oboseala.
În timp ce mă dezbrac iau telecomanda şi dau
drumul televizorului. Aud vorbindu-se româ-
neşte... „...vă promit 100 de lei…”

Mă uit spre ecran. Nu îmi cred ochi-
lor. Hai că am trăit să văd şi asta. Nea Nicu la
televiziunea belgiană! Apoi, cel ce mânuieşte
camera de luat vederi face un stop-cadru şi îl
văd pe nea Nicu rămas cu gura căscată în timp
ce, fundalul sonor este un: „Hhhhhhuuuuuu-
uuuuuooooooooooooooooooooooooooo”

În următoarele 10 minute mă lămu-
resc - parţial - despre ce este vorba. O atrăgă-
toare prezentatoare mă ajută să înţeleg ce se
petrece în România. Văd imagini cutremură-
toare - 16 Decembrie, Timişoara, tancuri pe
străzile unde mi-am trăit o parte din tinereţe,
focuri de armă, magazine ale căror vitrine au
fost sparte, lume care aleargă buimacă, un tip
vorbind din balconul catedralei unei mulţimi
de oameni care scandează „Jos Ceauşescu”,
„Jos comunismul”…

Intră Gică fără să bată la uşă.
– Ce dracu se întâmplă măi Pucule, ce

zic ăştia de la televizor?
Gica nu prea se are bine cu limba lui

Voltaire.
– Taci dracului din gură şi uită-te, că

o să înţelegi şi din imagini” – mă răstesc la el.
Pe sticla televizorului se derulează

imagini din zilele trecute, apare o clădire –
ambasada României din Bruxelles după cum

spune prezentatoarea - un grup de 10-15 oa-
meni, în majoritate tineri, dărâmă uşa de la in-
trare, apoi dispar în clădire, câteva momente
operatorul filmează zidurile, apoi văd cum doi
dintre cei care spărseseră uşa ies în stradă şi
dansează arătând steagul României fără  ste-
mă, apare apoi un bătrân, într-o cămaşă boţită
- înţeleg că e ambasadorul României - care, de
pe o hârtie ce îi tremură în mâini ca o frunză
de toamnă în bătaia vântului, citeşte ceva
despre personalul ambasadei care: „se declară
slujitorul noilor forţe revoluţionare din Ro-
mânia şi în mod necondiţionat…”

Ambasadorul dispare brusc şi, iaca,
imagini din Bucureşti. În direct. Cu puţină
greutate identific locul. Calea Victoriei, hote-
lul „Athenee Palace”. Operatorul de televizi-
une este, bănuiesc, la etajul unu al „Palatului”,
pe latura unde se afla muzeul R.S.R.

Pe colţul unde se află hotelul, doi sol-
daţi, cu armele în cumpănă şi căştile pe cap, se
uită buimaci în direcţia Pieţii Victoriei. Se aud
focuri de arma. Cine trage nu se vede! Doar se
aude! În spatele militarilor, o grămadă de lu-
me - civili care se agită, îşi întind gâturile să
vadă şi ei... să vadă ce?

Imaginea în direct tremură câteva se-
cunde apoi se pierde. Pe ecran apar două buze
senzuale descoperind nişte dinţi albi ca zăpa-
da; este reclamă la pasta de dinţi „Pepsodent”.
Urmează alt clip publicitar, cu nişte saltele.
Mă extrag din fotoliu şi mă îndrept spre duş.

– Măi Gică, mă duc să mă spăl. Du-te
şi adu-l pe Petrică, caută nişte apă minerală în
frigider, termin repede şi apoi ne sfătuim ce
avem de făcut.

Mă las pradă jetului de apă. Mintea
îmi lucrează. Deci, cum era de aşteptat, după
Polonia, după Cehoslovacia şi Ungaria, ne-a
venit rândul şi nouă. Ce nu înţeleg însa este de
ce la alţii le-a venit rândul  „de catifea” şi nouă
„de kaleshnikov”? Mintea mea caută un răs-
puns. „Păi… dacă aşa a fost scrisă piesa, aşa
se joacă,nu?” Mă surprind dialogând cu mine
însumi: „Da, dar de ce ăia care au scris piesa
nu au scris-o fără kaleshnikoave? De ce să
moară oameni?”; „Pai mor… figuranţii dragă,
personagiile principale joaca piesa mai depar-
te”. Îmi impun să nu mă mai gândesc la nimic,
să savurez duşul fierbinte. Peste 10 minute,
evaluăm situaţia.

– Băi, e de rău, am dat de dracu, cum
mai ajungem noi acasă? Şi ce facem, plecăm
poimâine ori mai aşteptam, să vedem ce se
mai întamplă? Ajungem la Otopeni şi ne îm-
puşcă dracului, n-aţi văzut că au împuşcat niş-
te soldaţi care veneau să apere aeroportul de
terorişti

– Măi Petrică, ce baţi mă câmpii?
Crezi tu că mai zboară Tarom-ul?  Aici rămâ-
nem blocaţi, o să vedeţi voi. Să avem grijă de
bani, câţi mai avem, să nu ajungem să cerşim
pe stradă. Şi să ne gândim unde o să dormim
peste două nopţi, când ne-or da ăştia afară din
hotel; sunt sumbru in previziunile mele dar nu
cred ca sunt prea departe de adevar.

– Hai, îmbracarea şi direcţia repre-
zentanţa Tarom, să ne lămurim cum e treaba
cu zborul, e o reprezentantă, aia trebuie să ştie
ce şi cum, are ea veşti proaspete din ţară.

(Continuare în pag. 12)
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(urmare din pag. 11)

Biroul Tarom-ului, comun cu repre-
zentanţa  ONT-ului este peste drum de hotelul
nostru. Înăuntru găsim un bărbat între două
vârste vorbind la telefon. Într-o franceză cu-
rată se scuză faţă de cel aflat la capătul firului
că „deocamdată nu are nici o noutate despre
excursia gru-pului belgian care trebuie să
plece la sky la Poiana Braşov”. Închide tele-
fonul şi se uită întrebător (şi temător îmi face
impresia) către noi - probabil pentru că sun-
tem în blugi şi nebărbieriţi.

– Bonjour Monsieurs, est que…
– Bună dimineaţa, suntem români
Îl văd că se încruntă. Parcă are un li-

căr de teamă în ochii.
– O căutam pe doamna de la Tarom,

am sosit azi dimineaţă din Africa, suntem în
drum spre ţară şi… cu evenimentele astea, nu
ştim dacă o să avem cu ce pleca spre Bucureşti
poimâine - mă reped eu să-l pun la curent.

Parcă s-a liniştit.
– Aaaaahhh, da, ….aaaaaa… păi

Gaby... taromista vreau să zic, a plecat până la
ambasadă, să vadă dacă sunt ceva instrucţiuni
din ţară, că nu mai are legătură pe telex şi la
telefoane nu răspunde nimeni. Aaaaa… re-
veniţi vă rog peste două-trei ore, când se reîn-
toarce la birou

Îi mulţumim şi fără să comentăm cu
el „evenimentele” ieşim în stradă. Perete în
perete cu biroul este un bistrou. Ne aşezăm la
o masă, în stradă şi luăm câte o cafea. Ne
hotărâm să facem totuşi cumpărăturile.

Hălăduim mai bine de 3 ore printr-un
uriaş supermarket, ne umplem de pungi de
plastic pline cu de toate, tăiem de pe liste, ni
se scurg ochii prin vitrinele frigorifice pline cu
tot felul de bunătăţi, am vrea să cumpărăm to-

tul şi să ducem acasă. Acasă unde nu găseşti
de nici unele!

Ajungem osteniţi şi transpiraţi înapoi
la hotel. Depunem pungile în camere şi ieşim
să mâncăm la un MacDonald. În timp ce ne
umplem burţile cu câte un Big Mac stăm cu
privirile lipite de monitorul TV din apropierea
noastră. Iaraşi imagini din România . Secvenţe
care ne buimăcesc, filmate pe străzile Bucu-
reştiului, lume care fuge în toate direcţiile, un
bărbat se prăbuşeşte pe trotuar, un picior îi
zvâcneşte lipsit de control, din el curge săn-
ge… a fost împuşcat... de cine? Cum se poate?
Cine trage? Ceilalţi fug să se adăpostească,
nimeni nu îi sare în ajutor… Îmi ramane
imbucatura in gat: „Doamne , ce rau este sa fii
doar figurant”

Ne reîntoarcem la hotel şi ne ţintuim
în faţa televizorului. Imagini după imagini, nu
mai ştim care sunt de azi, care de ieri, care din
16 decembrie, care sunt pe viu şi care filmate.
Apare pe ecran un tip în pull-over, nu ştiu cine
este, vorbeşte unei mulţimi de oameni despre
revoluţie şi despre încetarea tiraniei...

Sunt confuz.Poate ar trebui să dorm,
să mă odihnesc şi apoi să analizez ce am de
făcut.

– Lipsesc 10 minute, mă duc să iau
aer - îi anunţ pe prietenii mei.

Trec strada şi mă îndrept spre biroul
Tarom, trebuie să vorbesc cu Gaby. Prin geam
îl văd pe domnul de la turism vorbind la tele-
fon. Este singur, semn ca taromista nu a reve-
nit de la ambasadă. O s-o aştept.

Ma aşez la o masă a bistroului şi iau
o bere. Privesc la forfota mulţimii. Localnicii
îşi văd de treburile lor...

Aud frânele unui autoturism.
– Gata băi, las-o aici - pe româneşte.

Patru bărbaţi coboară dintr-un Renault cam
hodorogit şi se aşează la o masă alăturată.

– Băi Amuletă, azi e rându’ tău. Bagă
4 vodci pentru început, că mi-a intrat frigu’ în
oase în gara aia blestemată.

Unul din cei 4 se indrepta spre bar.
– Şi zi aşa bă, aşa ai auzit tu, că ne

face Colivaru revelion la Seraton?
– Băi Lămâie, nu fi tâmpit, ţi-am zis

de un milion de ori, nu mai zice măi Colivaru,
zi „şefu” ori „dom’ Fane”, că dacă te află că-i
zici Colivaru te pupă măta rece.

– Păi aşa-i zicea  lumea în ţară - se
apără cel numit Lămâie.

– Băi boule - intervine al treilea, cel
mai vârstnic dintre toţi patru - acilea nu este în
ţară mă minte de bibilică, f**tu-ţi crucea măti.
Dacă mai zici Colivaru îţi pun dinţii în batistă.
Vrei să ne belească şefu’ pe toţi din cauza ta,
dobitocule…

Lămâie lasă privirea să-i alunece în-
tr-o parte. Când vorbeşte, mai mult şopteşte:

– Bine nea Roşule...
Apare cel cu paharele cu vodca.
– Hai să fie într-un ceas bun toastează

cel al cărui nume încă nu l-am aflat.
– Hai să trăim măi Căcărează - con-

trează nea Roşu.
Aha, m-am lămurit, uite unde era ca-

reul de aşi: Amuletă, nea Roşu, Lămâie şi
Căcărează. Cam îmi dau eu seama ce învârt
ăştia pe aici, precis că nu la studii au venit.

– Băi,  nea Roşu, haide pân’ nu apare
sefu’ să vedem cum stăm azi. Lămâie?

– Io am fost la muzeu, la Osterlitz
,opşpe  mii de mangoţi, un ceas de damă
Omega, l-am  „împrumutat” de la o babă şon-
toroagă cât i-am explicat cu Napoleon, şi... 

Observ că nea Roşu notează conştiin-
cios într-un carnet. 

– Tu Căcărează?
– Doo geamantane , o geantă de călă-

torie şi o borsetă. Neşte boarfe femeieşti, da’
de calitate, le-am dus deja la Ali, turcu’, mi-a
dat pe ele 10 mii. În geantă am găsit doar nişte
pijamale şi perii de dinţi, am aruncat-o cu
totul. Da’ in borseta… am găsit o carte de
credit de la Credit lionez. Am fugit la Oaie –
bbăăăă, e mare Oaie ăsta, am mers cu el la un
automat, ăla de pe rue D’Alsace şi în 3 minute
a  „supt” din carte doujdoo de mii. I-a lăsat lu’
ăla cinci sute în cont – nobles oblij, să moară
mama... rânjeşte victorios Căcăreaza.

–  Bine, bine, zice nea Roşu, ce pui io
aici, în carnet? Te pui’ cu treiji dă’ mii?

– Nuuuuuuu, pune-mă cu doojdă mii,
că zece mii i-a luat Oaie, el a supt din credit
banii, nu? Ce dracu? Doar ştiţi că Oaie îşi face
parte

– Antandiu’, antandiu’, taci dracului
din gură, uite te-am zgâriat cu doojdă mii.
Amuletă?

– Opt mii neică. Din supermarketul
din vest... 

– Ucenici! Ascultă comanda la mine.
De muine schimbăm traseele. Lămâie, te muţi
la talcioc, gata cu muzeul, că prea o să te faci
deştept, istoric ce mai…

Amuletă se ridică brusc. 
– Uite-l, vine şefu’...
Un Citroen ultimul tip trage lin la

bordură. Coboară un tip elegant, cu parpalac
din păr de cămilă, fular de mătase de culoare
albă, pantofi  „Bali”, cravată  „Dior”... Se
opreşte şi cercetează cu privirea împrejurimile
după care se îndreaptă spre masa  „amicilor”
mei. Nea Roşu sare şi îi pregăteşte un scaun,
ceilaltţ se ridică milităreşte în picioare.

– Trăiţi şefu’!

– Să-ţi dea Domnu sănătate nea Fane
- se grăbesc care mai de care să fie băgaţi în
seamă.

Mda, deci ăsta este şefu’, nea Fane,
Colivarul cum l-a numit Lămâie. Nea Roşu ia
comanda. 

– Dom Fane?
– Un absint Roşule.
Amuletă se buluceşte spre bar. Cei-

lalţi tac şi îl privesc pe şefu’ care continuă să
cerceteze împrejurimile cu o privire atentă.

Soseşte absintul.
– Sa trăiască şefu’! 
– Noroc copii mei. Cum a mers azi?
Nea Roşu scoate carneţelul:
– Păi, nea Fane, uite cifrele!
– Măi băiatule, bagă mă carnetul în

buzunar,  îl mustră părinteşte, cu o voce moa-
le, Colivarul.

– Nu te-am rugat eu să faci exerciţii
de memorie, fiţi-ar carnetul al dracului, ptiu,
uite, mă faci să vorbesc urât... Măi baieţi,
copiii mei, cizelaţi-vă mă, trăim vremuri im-
portante, suntem pe cai mari, trebuie să cuce-
rim respectul cetăţenilor, şi să îi respectăm, că
ei sunt baza existenţei noastre nu ? Că ban la
ban trage şi intelectual la intelectual, nu?

Amuletă, să nu te mai prind încălţat
in Adidaşi. N-ai bani de pantofi? Căcărează,
cum eşti aşa de bălţat îmbrăcat? Cămaşă verde
şi pulover albastru! Ce dracu copii, chiar vreţi
să mă îmbolnaviţi de inima rea?

Soarbe din absint. Ceilalţi stau cu
ochii în pământ. Colivarul se ridica brusc în
picioare. Lasă pe masă absintul băut doar pe
jumătate.

– Fane, să treci diseară pe la 8 să-mi
zici cifrele şi să-ţi spun planul pentru mâine.
Acum, băieţi, îmi pare rău, vă las singuri, mă
grăbesc la o licitaţie de tablouri. Aveţi grijă ce
faceţi, nu vreau să avem probleme.

Se îndreaptă spre maşina însoţit de
murmurele de rămas bun ale „băieţilor”. Mă
mătură cu privirea, nu îmi acordă mare impor-
tanţă. Are un mers maiestuos, îşi ţine trupul
drept, este un bărbat „bine” pentru cei 40-45
de ani pe care ii are.

Mă ridic şi mă îndrept spre hotel. Şi
gândul îmi zboară la Colivarul. Ce viaţă fru-
moasă are el. Şi ce poziţie importantă şi res-
pectată!

Auckland Noua Zeelanda Martie 2003

În dimineaţa asta îi trage o ploicică.
În timp ce îmi pregătesc ness-ul, mă cuplez la
internet. Ca în fiecare dimineaţă, citesc zia-
rele de acasă, cele româneşti, cât de multe îmi
permite timpul până plec la serviciu.

Ia să vedem astăzi, ce noutăţi... Să-l
citim pe ăsta:

„Parchetul general a emis un mandat
de arestare pe 30 de zile pe numele Xulescu
Vasile, administratorul general al grupului de
firme  Salamandra. Xulescu este acuzat de
da-re de mită, înşelăciune…”. Uite frate ce se
face prin Romania ! Scrie ziaristul că Xulescu
ăsta a luat credite de milioane de dolari, garan-
tând creditele cu nişte mijloace fixe cumpărate
şi ele din alte credite şi tot aşa.

„Grupul Salamandra este proprie-
tatea doamnei Ygreculescu, soţia deputatului
Ştefan Y”... Îmi arunc privirea în colţul de sus
al monitorului  pe care citesc articolul. Două
fotografii. Sub prima scrie: Xulescu Vasile...

Rămân interzis! Vasile ăsta este... nea
Roşu! Nea Roşu ăla din Place de la Bruckere
1989!

Iar langa el, deputatul Ygreculescu...
adică  Dom’ Fane. Colivarul.
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Silviana - Elena
UŢA

NebunulNebunul

„ – Avion, cu motor,
Ia-mă şi pe mine-n zbor!
- Nu te iau că eşti mic
Şi te cheama polonic! ”

...Nebunul crede că tot ce e în jur îi
aparține. Munții, dealurile, cerul, luna, roșul,
orașul, zgomotul, crucea, părul, cântecul, lu-
mina... eu. 

Mi-a spart cana în care îmi țineam
respirația de ciocolată și de atunci mă caută
mereu să își ceară scuze. Oare nu înțelege că
nu mă supăr? Îmi pare rău pentru el că în-
cearcă să vorbească și nu poate. Dar mi-e tare
drag... (A-a-a-vi-on. Cu mo-tor. )

Nebunul aleargă fericit  pe străzi, în
ploaie, în soare, în noapte și în viață. Se simte
în largul său oriunde, dar mai ales lângă pri-
etenii lui de carton. E ciudat. Credeam că ar
trebui să aibă prieteni tot nebuni, dar mi-a po-
vestit că cei din carton sunt mai buni şi mai
ascultători. Îl cred...

„ – Avion, cu motor,
Ia-mă şi pe mine-n zbor!
- Nu te iau că eşti mic
Şi te cheama polonic! ”... 

...Mi-a mai spus într-o zi că el, de
fapt, nu e fericit decat atunci când... Nu pot să
vă spun. I-am promis că țin secretul. Și secre-
tul e secret...

Cel mai bine era că nu îi păsa. Nu îi
păsa dacă intra la pârnaie (din nou), pentru că
a zis că acolo sunt ziduri mari de piatră care
știu multe povești. Nu îi păsa dacă îl duceau la
ospiciu, pentru că acolo e multă liniște și mul-
tă lumină. Nu îi păsa daca ajungea pe străzi
pentru că știa că o să sfârșească tot undeva mai
sus.

„ – Avion, cu motor,
Ia-mă şi pe mine-n zbor!...
Şi... şi nebun! Şi... şi...
... a-vi-on. Cu mo-tor!
Nu!”

...Nebunul mi-a povestit că a sărit
odată de pe un bloc, dar că păsărelele l-au sal-
vat. Ce-am râs de el! Dar s-a supărat pe mine
și mi-a zis că o să se întoarcă doar atunci când
o să îi treacă supărarea. (A.V.I.O.N. cu
M.O.T.O.R. ia-mă şi pe mine-n Z.B.O.R. Nu!
Nu te I.A.U. că eşti N.E.B.U.N. )

...Nebunul mi-a zis într-o zi că mă
iubește. Iar eu am tăcut.

...și de zece ani îl tot aștept.

„ Aviooon, cu motooor,
Ia-mă şi pe mine-n
zboooooooooooo...”

Poveşti sans comptinePoveşti sans comptine

Joi, 14 mai 1998, ora 1123:35. În acest
moment, micul Jean, ce locuieşte pe o străduţă
periferică a Parisului, este înțepat de o albină
în umărul drept. Speriat, începe să plângă. Are
doar 5 ani şi de obicei se joacă în faţa casei
doar în perechea de chiloţei pe care i-a cum-
părat-o mama sa de Paşte.

La aceeaşi dată, oră, minut, secundă
şi milisecundă, bătrânul Pierre ascultă ştirile la
radioul pe care îl are de pe vremea celui de-al
doilea Război Mondial, în timp ce se uită la
fotografia soţiei sale. Se simte singur, dar în-
cearcă să nege acest lucru, chiar dacă ştie prea
bine că e într-adevăr un moş ramolit care o
vede pe nevastă-sa peste tot. 

În acelaşi moment, Georgette se
trezeşte somnoroasă. Are 19 ani şi s-a mutat de
curând singură într-un apartament. Își dorise
asta încă de la 10 ani, când i-a murit mama şi
a rămas să locuiască doar cu tatăl, care se refu-
giase în lumea lui. Joia şi sâmbăta le are întot-
deauna libere. Lucrează ca ospătăriţă la cafe-
neaua din colţ, cea la care se duce Joulien în
fiecare dimineață. El îşi bea întotdeauna ca-
feaua fără zahăr, dar cu două linguriţe de lapte 

Joulien are nouăsprezece ani și cinci
luni. A luat carnetul de abia o lună și nu depă-
șește 50 km/h. E o persoană precaută.

1151:08. Georgette îşi bea şi ea cafeaua
(cafea neagră, două linguriţe de miere). Azi îşi
propune să schimbe lumea, dar ştie că nu o să
reuşească să-şi schimbe decât coafura. La ora
1500 are întâlnire în parc, cu Joulien. Îl place
doar pentru că e diferit. Şi el vrea să schimbe
lumea, iar până acum a reuşit doar să o con-
vingă pe şefa lui să renunţe la zaharină, pentru
că, spune el, e cancerigenă. E prima lor întâl-
nire. Se potrivesc, oarecum. Aş zice că sunt
doi visători. Joulien colecţionează capace de
bere (mai ales că el nu prea bea bere), iar
Georgette pliculeţe de zahăr.

O să sar peste amănunte.

La 1501:15, Georgette ajunge în parc.
Joulien o aşteaptă pe a treia bancă, pe stânga.
S-au hotărât să meargă la bâlci. El are un tri-
cou verde cu mâneca scurtă şi cu guler, pan-
taloni crem şi teneşi verzi, iar ea o fustă verde
cu buline albe, o cămaşă fără mâneci albă,
sandale crem. Pe buze are ruj roşu. El poartă
ochelari şi pălărie. S-au întâlnit, dar nu şi-au
vorbit. S-au apucat de mână şi s-au dus sa-şi
cumpere vată pe băţ. 

Mai departe nu mai ştiu ce s-a întâm-
plat. M-a suflat vântul. 

Duminică, 21 iunie 2001, ora 1242:33.
Doi porumbei sunt înmormântați de-

oarece s-au electrocutat. Își făcuseră cui-
bușorul pe un stâlp de înaltă tensiune, iar o
furtună cu descărcări electrice i-a prăjit. 

Tot atunci, Christine se duce cu un
coș de bunătăți la bunica sa, ce locuia la mar-
ginea orașului. (În povestea ei, nu apare lu-
pul.) În exact aceeași milisecundă, doi tineri se
căsătoresc la biserica din centrul orașului. Fata
e îmbrăcată în alb. Băiatul are și el un costum
nou (dar a uitat să-și pună șosete din cauza
emoțiilor). Plec și eu de acolo, de frică să nu
mă curentez.

Duminică, 22 iunie 2008, 1206:34.
Tânăra familie iese pe poarta bise-

ricii. Au fost la slujba de duminică. Micuţa
Francine îi cere tatălui său o îngheţată. Acesta
îi cumpără un cornet cu aromă de vişine. Până
acasă se va mânji toată. La șase ani nu ştie în-
că să mănânce cum trebuie. O ţine pe mama sa
de mână. Georgette aşteaptă acum un băieţel.
Îl va chema Jaques. Cei trei se îndreaptă spre
casă. Pierd din nou firul poveştii, ducându-mă,
purtată de adieri, undeva…

Miercuri, 29 aprilie 2009, 1605:06.
Christine, (aceeași de acum aproape

opt ani) își serbează ziua la cafeneaua unde
lucrează Georgette (aceeași de acum un-
sprezece ani). Bunica fetei a murit la scurt
timp după ce a văzut primul lup din viața sa (la
grădina zoologică).

Jaques a moștenit stilul de mâncare al
tatălui său (puțin și des).

Ziua de miercuri e mereu zi de paran-
teze. 

2020. Francine va face și ea optspre-
zece ani. O să se mărite la douăzeci și unu,
apoi o să facă primul copil la douăzeci și nouă.
(Dacă fiul sau fiica sa se va naște într-o zi de
miercuri... povestea va continua.)

Vasile Laura – Ioana 

Marie Lagonelle. Ea. Dânsa.Marie Lagonelle. Ea. Dânsa.

Motto: ,,Când rămaseră singuri,
Portimo spuse trist:

-Așa a fost să ți se întâmple, Kunnari.
-Ce să-i faci? îi răspunse morarul.

Asta-i viața.” (Arto Paasilinna) 
(Continuare în pag. 14)
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Trei menţiuni de nota... ZECETrei menţiuni de nota... ZECE
Se numesc: Silviana - Elena Uţa, Laura - Ioana Vasile şi Andrei - Ioana Chiţu, eleve la Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu”

din Pucioasa (judeţul Dâmboviţa). Toate trei au obţinut - în mod meritat şi meritoriu -  câte o menţiune la ediţia actuală a Concursului
Naţional de Literatură „Agatha Grigorescu Bacovia”, într-o competiţie la care au participat mulţi „combatanţi” cu experienţă şi
„nume” literar. 

Ceea ce frapează, în textele tinerelor  din oraşul Pucioasa, este nu doar talentul şi crezul artistic, ce pot fi - până la un punct
- atribute ale vârstei, ci modernitatea scrisului, care „trădează” lecturi de calitate, dincolo de cerinţele atât de seci ale manualelor. Şi
asta, credem noi, ţine de  un Pygmalion, de cele mai multe ori neştiut, (Dinescu îl numea „timidul profesor de limba română, munci-
tor calificat în uzinele Sadoveanu şi Tudor Arghezi )  -  ce sculptează fildeşul ideii până la  identitatea statuară a spiritului, căreia i se
poate spune, cu disperare aproape: „Acum vorbeşte!”



(Urmare din pag. 13)

Marie Lagonelle. Suflet. Ea. Dânsa.
23 de ani. Poate timpul. Poate lumea. Nu știu.
Poate aceste lucruri au determinat-o să-l
folosească. Miroase de la o poștă. Și ea, Marie
Lagonelle, și-a spălat sufletul. Miroase greu.
A clor.

Marie Lagonelle. Ea. Dânsa. Lucrea-
ză în Delta Dunării. Prinde broaște. Elevat, pui
de baltă. E cea mai bună meserie. Dacă săruți
fiecare broască poate apare el. Făt-Frumos.
După părerea mea, Venus, dacă ar fi avut
mâini, asta ar fi făcut. Ar fi prins broaște. Și,
poate, le-ar fi disecat să vadă dacă nu cumva
au perle înăuntru. Încă miroase greu. A clor.

Marie Lagonelle. Ea. Dânsa. Nu știa
că mirosul de clor nu mai iese din țesătura
sufletului nebun. Și că nici nu scoate petele.
Nici măcar Dero 99 de pete. Dumnezeu. Doar
El poate. 

Marie Lagonelle. Ea. Dânsa. A murit
în timp ce dansa. Dansa Lacul Lebedelor pen-
tru că era lângă un lac al lebedelor. Totuși, n-a
fost balerină. 69 de ani. A căzut în mijlocul
pieței. Zorii nu au atins trupul ei îmbătrânit
încă de la 23 de ani. Zorii nu au atins nici
măcar sufletul ei îmbâcsit de clor. Doar lumi-
na zilei a găsit-o. Lumea aștepta să vină
poliția. Stăteau în jurul ei într-un cerc. Cerc
vicios? Poate... Cercuri concentrice? Poate…

Cauza decesului: prea mult clor. Ex-
ces de clor cu data expirării depășită: 46 de
ani. 

Testament: ,,O singură dorință am.
Clorul care mi-a mai rămas e pentru fiica mea.
O cheamă Marie Lagonelle. Locuiește în Delta
Dunării. Prinde broaște. Elevat, pui de baltă. E
cea mai bună meserie. Dacă săruți fiecare
broască poate apare el. Făt-Frumos. După păr-
erea mea, Venus, dacă ar fi avut mâini, asta ar
fi făcut. Ar fi prins broaște. Și, poate, le-ar fi
disecat să vadă dacă nu cumva au perle înăun-
tru. Are 23 de ani. Are nevoie de clor. Sticluța
care mi-a mai rămas e pe o bancă din parc. E
pe banca din centru. E ultima mea dorință.”

Colecţia mea de cioburiColecţia mea de cioburi

Ciob1: Trebuie să te / spargi / ca să te
cunoască / cineva. / aruncă-te!

Ciob2: Nu am ştiut / niciodată / că
sunt atât de / casantă. / Mă adun / imediat. 

Ciob 3: Pielea ustură / sub / mască. /
Masca / de porţelan / doare / cel mai / tare.

Ciob 4: Substantivul ,,zbor" / trebuie
să / fie schimbat în / ,,zboarte". / Implică prea
/ multe.

Ciob 5: Dacă se sparge / televizorul /
ies oameni din / el? / Nu vreau să se / spargă /
în timpul unui film / de / groază.

Ciob 6: Cuib de îngeri  / morţi: / s-a
crăpat / cerul  / peste ei.

Ciob 7: Copiii se nasc / cioburi. /
Copiii cresc, / se lipesc. / Copiii mor, / se
crapă. / Se crapă / de / tot / de tot. de tot...

Ciob 8: ...
Ciob 9: ...
Ciob 10: Nisip...

Andra Ioana
CHIŢU

Mai. Mai. 
Iunie. Iunie. 
Iulie…Iulie…

Trenul Bucureşti – Mangalia pleacă
în cinci minnnutte de la linia cinci.

Trenul Bucureşti – Mangalia pleacă
în cincici miminunutte de de la la linnia
cinci...

Staţia răguşită din gara ocolită de no-
roc se tot bloca de la un timp... unii spuneau că
i-au ruginit circuitele, iar alţii credeau că pre-
vesteşte ceva rău. Dar atunci era o vreme
grozavă pentru pescuit!

Mai.
Iunie.

Iulie
şi restul lunilor se aruncau una după

alta într-un carusel infinit de speranţe cu pro-
bleme cardiace.

Matei stătea pe unul dintre scaunele
acelea albastre şi reci. Îşi lega şireturile. Nod
dublu. Aştepta trenul spre casă. Avea un rucsac
mare, peticit şi plin de lucruri neînsemnate,
printre care se afla şi un glob de sticlă, cu li-
chid transparent în care levitau fărâmituri de
beteală argintie.

A urmat un ciclu rapid de picioare tra-
se cu forţa, sânge ce fierbea în vene, bagaje
călcate în picioare, miros de transpiraţie şi
urină, vagon zece la clasa a doua şi un incon-
fundabil scârţâit de şine.

Era sâmbătă. Zi în care sirenele ie-
şeau din mare şi făceau topless pe plaja mur-
dară.

Matei simţea din tren mirosul de sare
acră ce îi străpungea pielea. Manevrând ner-
vos biletul, şi-a adus aminte de tot. Se uita pe
hartă - continentul era o mare de culori a unei
salate de fructe proaspăt intrată în proces de
putrefacţie. Iar în această cacealma plasată
într-un castron de celuloză un peşte era as-
cuns, dar şi el la rândul său era format din mii
de bacterii... atomii formau praf, ţărână,
pământ. Fruntea lui Matei se topea pe straturi,
lăsând ridurile să-i alunece în acelaşi timp cu
liniile buzelor care erau atrase de gravitaţie.
Un fior i-a cuprins şira spinării şi... 

Atunci era o zi de miercuri. Pavajul
încă trosnea din cauza zăpezii. El tot umbla pe
străzile pustii ce se intersectau la periferiile
oraşului. Nu-mi mai aduc aminte dacă era co-
mis-voiajor, mecanic de locomotivă sau şo-
mer, însă cu siguranţă era pasionat de călători-
ile cu trenul. Cluj? Da. 

Era în Cluj când a descoperit acel ta-
lisman cabalistic într-un magazin de anti-
chităţi. Semăna cu o scoică şi de aceea l-a
cumpărat. Îi aducea aminte de... casă. În seara
respectivă, s-a retras într-o bodegă. Analiza cu
multă precizie noua achiziţie. Un fel de
Marilyn Monroe moartă… Indigo. 

Colecţie de vechituri... 
A adormit şi a ajuns într-un loc ne-

cunoscut, în care... ţipa, în timp ce marea se
învolbura şi se prefăcea neagră, iar o fată se
prăbuşea din cer în acea cenuşă lichidă.   

- Nuuuuuuuu! Urlă el, trezindu-se.
A doua zi a plecat.
A ajuns în alt oraş. Acelaşi sfârşit de

vis, numai că ceva nou se arăta... înainte ca el

să înceapă să ţipe, fata era lângă el şi îl ţinea
strâns de mână. 

A împachetat.
Taxi. Bani.Gară. Bilet. Tren.
Timişoara.
Şi noaptea s-a lăsat din nou, iar el era

obosit, însă nu voia să adoarmă... îi era frică…
„Matei!”... fata îl ia în braţe, îl sărută

pe obraz. Se ţin strâns de mână. 
Era ziuă. A lăsat alcoolul să-i curgă

prin vene. Poate fi şi amăgirea cu lichide
„sfinte”o variantă de a trece peste unele im-
pedimente, însă la el nu funcţiona pentru că
seara a ajuns în camera de hotel şi a visat din
nou... începutului i se mai adăuga ceva, dar
sfârşitul era acelaşi... acum, înainte ca fata să
strige „Matei!”, el citea o carte într-o limbă
ciudată şi restul venea de la sine...

Dimineaţă mahmură. Însă prima di-
mineaţă în care vrea să analizeze ce i s-a în-
tamplat. Nu înţelege de ce, dar, imediat după
ce o ţine de mână, ea este aruncată din nori şi
totul se-ntunecă… totul e zbucium. Singura
soluţie era să se întoarcă acasă pentru a vedea
marea. 

Frigul şi vântul intrau ca soda caus-
tică pe sub piele, iar plămânii erau invadaţi de
particule de gheaţă sărate. Plimbându-se pe
ţărm, a descoperit o geantă. Perie de dinţi.
Oglindă. Ruj. Fard. Carte. Şerveţele.

Luând cartea, a fost absorbit de o pu-
tere ciudată. Călătorea printre sute de litere
scrise în sumeriană, ebraică şi latină, dar
ajunsese într-un timp viitor, în care fata res-
pectivă alerga pe ţărm, strigând la nesfârşit
numele lui iar vocea ei devenea, treptat, mai
lentă şi mai groasă, transformându-se în ceva
mai...

Era sâmbătă. Zi în care sirenele,
fetele născute din părinţi blestemaţi, cântau.

Matei s-a dat jos din tren...

Gaură în infinitGaură în infinit

Aruncă cu migdale în cer, fredonând o melodie
veche.

Stă în lanul galben de grâu
unde rujul ei roşu fierbe la o temperatură constantă.
aleargă cu mâinile întinse spre norii albaştri, dorind

să-i zgârie.

rochia ei verde se întinde ca o iederă peste 
pământul ridat.

Mara colecţionează opiu purpuriu. 

ochii ei nu au culoare
dar pot simţi cum migdalele niciodată nu se mai

intorc din cer.

Şi  sufletul ei este o gaură în infinit.
al tău?
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În fiecare zi, o armată de vrăbii
îmi deschide fereastra.

În fiecare zi, gălăgia lor îmi aruncă în faţă
dimineaţa.

Dimineaţa, prinţesa aceasta de cartier 
care îşi bagă nasul peste tot, prinţesa 

cu capul plin de vrăbii,
care mă plesneşte peste ochi cu palmele ei

luminoase
şi mă umple de cântec.

În fiecare zi, o armată de vrăbii 
îmi deschide fereastra,

joacă şotronul pe masa mea, 
printre manuscrise.

Nici nu mă trezesc bine şi camera 
se umple de larma lor.

Toate au să-mi spună câte ceva.
Toate mă ceartă pentru grădina mea 

de umbre,
pentru visele rupte; pentru 

trandafirii mei negri.

Ziua mea începe cu o zarvă de vrăbii.
În fiecare dimineaţă ele trag de pe mine

leşul tristeţii ce mă acoperă. 

Eu voi pleca să cuceresc lumea 
cu o legiune de vrăbii.

Voi pleca să cuceresc lumea 
cu un singur poem.

Da, cu o singură vrabie mă lepăd de întuneric
ca de o haină veche.

CoroanăCoroană

Copilăria mea dintre două biserici…
Ea, strecurata printre bătăile de clopot,
ca să-i prindă pe sfinţi chiar în clipa 
în care coboară din icoane pe pământ.

O copilărie plină de sfinţi, 
o biserică din care, 

scăpată, lumina o ia la fugă pe străzi.

Copilăria! O noapte de Paşte, 
în care Învierea se împarte tuturor.
Tuturor morţilor şi tuturor viilor… Învierea!

Copilăria mea dintre două biserici. 
Calc pe urmele ei cu prinţesa de mână. 
Cu lumina de mână.
Sturzul cântă un lied, care trebuie să fie

sufletul lui Iov, 
după ce şi-a pierdut fiii. 
Chiar şi toamna trece prin sufletul meu 

cu toate cuiburile.
Cu toate vrăbiile pe care Domnul 

le îngroapă în ramuri
ca să încolţească la primăvară.

Copilăria, neînvinsa copilărie! 
Care cu sabia ei de lemn scurtează de cap

balaurii nopţii. 
Care mă ia şi-acum de mână prin crâng: 
sunt fluturele, sunt toate culorile care bat 

din aripi spre tine.
Sunt albina care bate cu aripa ei 

la poarta narciselor.

Copilăria! Care se ascunde seara 
în braţele mele.

Care ţipă în somn. Pesemne coroana de
spini i se arată în vis,

coroana de spini începe să se vadă… 
Spin cu spin – să se vadă. 

Copilăria, care până la Apocalipsă 
mai are atât de puţin.

Singurătatea mea urcă în Lună.
Nici nu mai ştiu pe unde 

mi-am lăsat, aseară, gândurile. 
Să fie ele merele din capul copacului?

Însângeratele mere?
Nici sufletul nu mai ştiu pe unde 

l-am pierdut.
Să-l fi uitat la greieri?
Să fie el cântecul sturzului, 

după ce şi-a pierdut fiii?

Copilăria, neînvinsa copilărie! 
O flacără cu mâinile goale, în luptă 

cu întunericul. Cu spinii. 
Şi cum taie unul câte unul capetele 

întunericului, 
ea mă scoate în fiecare dimineaţă victorios

din hăţişurile nopţii. 
Din hăţişurile coroanei de spini. 
Copilăria, neînvinsa copilărie!

AcasăAcasă

Cineva îmi bate la uşă. Câmpia! 
Tocmai câmpia,

sosită de departe şi în cămaşa ei subţire: 
de flori.

Câmpia cu depărtare cu tot, cu greieri cu tot.

Cineva îmi bate la uşă. Vuietul! –  
Pădurea îmbrăcată în verde şi purtând 

pe cap
toate cuiburile şi toate cântecele păsărilor. 

– Să intre! – le strig străjilor mele, 
deşi toată suflarea este trecută deja 

de strigătul meu, 
de străjile şi vămile mele.

Eu le primesc pe toate în inima mea, 
în scriptorium.

Pe toate, de parcă aş fi cetatea Ierihonului, 
dimineaţa, când îşi deschide porţile. 
De parcă aş fi Noe, 

care îşi însămânţează corabia.

– Să intre! – le strig străjilor, 
şi făpturile Domnului îşi află toate 

locul în mine, 
în celulele mele. 
Femei de umbră foşnesc printre ierburi,
lumina trandafirului urcă muntele.

Şi iubita îşi ridică în înalt cocorii. 

Da, eu îmi deschid inima 
pentru toată lucrarea.

Şi îl aduc pe Domnul în sufletul meu, 
frunză cu frunză.

Şi pasăre cu pasăre îl aduc pe Domnul
acasă. Val cu val.

Acasă, în sufletul meu, unde i-am pregătit
tot ce îi trebuie: 

cireşe pe masă şi apă curată în cană.  
Până şi cuiburile i le-am lăsat tot lui: 
să petreacă cu păsările dacă nu s-a săturat 

de clinchetele lor.  
Numai fratele Ioan bate în porţi 

cu Apocalipsa lui!
Cu capul îngropat în nălucile sale, 
el vede peste tot numai foc şi pucioasă. 
Şi cum deschide gura să vorbească, 
iată că se face întuneric pe tot întinsul.

Da, uneori aud în el strigătul bufniţei…
Strigătul morţilor…
Uneori văd în el umbrele morţilor şi 

îl dau afară din Grădină. 
Cu hârcile lui cu tot îl dau afară, 
pentru ca Domnul să se plimbe mai departe

netulburat 
printre ierburi şi greieri; prin Grădina

înflorită în mine.
Pentru ca Domnul să rămână 

şi în seara aceasta cu mine la cină. 
Şi să ridice din ţărână cetatea Ierihonului 
prăbuşită în celulele mele.

CeasorniculCeasornicul

Totul începe înspre seară, când ceasul din turn 
îşi începe rondul de noapte. Când ceasul din turn 
îşi face rondul de noapte cu soldaţii lui 

prin camera mea. 
Totul începe înspre seară, când scăpaţi 

din cazarma de fier 
soldaţii ceasului pornesc să cucerească oraşul. 
----------------------------------------------------
Ceasul din turn mă urmăreşte cu soldaţii lui,

cu întunericul. 
Soldaţi pe care nu-i mai dovedesc. 

Aşa că până la urmă 
va trebui să îmi strâng toate oştile 

şi să accept lupta. 
Şi să închei noi alianţe cu Pădurea 

şi Austrul. 
Şi să aduc la zi vechile mele tratate cu vrăbiile. 
Tratate din vremea când toate locuiau 

într-un cuib: 
în mâna Domnului. Da, eu va trebui 

să mă pregătesc
pentru lupta cea mare! Să-mi adun oştile 

şi să ies în câmp, 
la bătaie. N-am nici o teamă, Domnul este

cu mine! 
Deja Pădurea a pus pe fugă soldaţii cu

verdele ei!
Şi legiunile de vrăbii au dărâmat deja 

cu trâmbiţele lor 
zidurile întunericului. Ierihonul nopţii. 

Eu locuiesc într-un ceasornic.
În noaptea aceasta gândurile mele 

vor pleca la război.
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„Virgil Diaconu ne oferă poeme confesiv-narative, psalmice, reflexive, în spiritul poeziei lui Mircea Ivănescu, din care lipsesc
substraturile polemice, ludice, «apocaliptice». Poezia sa poate fi citită ca un text diluvian, rafinat, livresc, unitar stilistic şi tematic, fără
denivelări valorice, invitaţie indiscutabilă într-un spaţiu poetic ales: «Acum, că zeul doarme, poţi şi tu să te-arăţi…/Şi poţi să fii o victo-
rie într-o ţară pe care/cu bună ştiinţă am pierdut-o…» (Acum, că zeul doarme…).“

(Lucian VASILIU)
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Marele voie-
vod călărea în mijlocul
curtenilor săi devotaţi.
Era mulţumit. Cu aju-
torul Domnului, prin
măiestria căpitanilor,
dar şi prin vitejia oastei,
câştigase războiul împo-
triva zurbagiilor de ca-
zaci, care în ultima vre-
me se obrăzniciseră
peste măsură şi multă silnicie făcuseră în ţinu-
turile de margine. Pâlcurile mergeau acum
domol către marea curte domnească a ţării de
mijloc, împreună cu harabalele pline cu pradă,
urmate de rădvanele grele ale doamnelor şi
domniţelor ce se alăturaseră oastei după victo-
rie. Vodă părea însă cam îngândurat de grijile
domniei...

– Cinstite vornice, alătură-mi-te lângă
scară, căci avem a tăinui oarece!

– Poruncă, doamne, spuse marele
vornic şi, strunind bidiviul, rămase totuşi, plin
de respect, cu un pas în spate şi în stânga calu-
lui voievodului. Era o măsură dictată nu numai
de profundul simţ al protocolului, ci şi de pre-
vedere, cunoscută fiind firea cea întortocheată
a principelui, care, ca orice despot oriental, ig-
nora cu nonşalanţă drepturile omului. Adevăr
este însă că acestea nici nu fuseseră inventate!

– Opri-vom câteva zile la curtea mea
din mlaştinile pârâului acela cu nume ce nici-
când nu mi-l amintesc. Vom lăsa oamenii şi
dobitoacele să se odihnească, iar noi vom săr-
bători creştineşte izbânda noastră. Gândesc,
iată, să le ridic lor şi o sfântă biserică, care în
veci să amintească de glorioasa noastră trecere
prin aceste locuri uitate de Preabunul.

– Multă dreptate ai, mărite doamne,
că într-adevăr nici numele acelui pârâu nu
prea-l ştie nimeni, iară Dumnezeu şi-a cam
întors faţa de la ei, deoarece cunoscut este că
sunt tare leneşi. Au, iată, codri necuprinşi, dar
sculele necesare pentru gospodării le cumpără
din ungurime, căci ei nu se învrednicesc să fa-
că nici măcar doage pentru buţile de vin, de
care-s tare poftitori, nici linguri sau copăi, da-
ră nici oale de lut, comerţul îl duc armenii pri-
păşiţi acolo încă din vremea prealuminaţilor
tăi străbuni, straie cumpără pe bani grei de la
nemţi sau de la Ţarigrad, albine nu cresc, de
cultivat nu cultivă nimic, turme de cai, de ca-
pre sau de oi nu au, iară de meşteşuguri mai
grele, precum fierăria sau împletitul măjilor,
nici nu putem să vorbim. Dacă n-ar fi bălţile
cele întinse, în care pescuiesc folosind batacul,
porcii ce trăiesc sălbatici prin bozii, dudele din
care fac trăscău şi viile ce rodesc pe dealuri fă-
ră nici o îngrijire şi din ai căror struguri fac o
poşircă ce-i ia de cap, ar muri şi de foame şi de
sete, de puturoşi ce sunt.

– Multă dreptate ai, vornice, dar vezi,
domnia ta nu cunoşti încă hirea cea nepătrun-
să a lucrurilor, căci oamenii aceştia pe care de
mult i-aş fi prăpădit, dacă-i socoteam după
vrednicie, au însă felul lor de a fi. Şi asta-i
taina ce-i ţine pentru o vreme departe de mâ-
nia mea, precum şi de tăişul securii gâdelui. În
mare lenea lor au totuşi cei mai vestiţi dieci,
iscoditori de vorbe cu adâncă înţelepciune, dar
şi din cele chisnovatice, ce bine dau la mesele
feţelor înalte şi sufletului fac înălţare. Se află
asemenea printre ei şi diecii cei iscusiţi în vor-

be de duh stihuite mai ceva ca în cântările cele
meşteşugite ale grecilor din vechime, iară ele
multă veselie aduc celor cu minte ageră, ce în-
ţeleg cele grăite de aceştia. Şi acum, drept să-
ţi spun, nu că aş avea eu nevoie de aşa ceva,
dar priveşte la domniţa cea tătarcă pe care am
scos-o din mâinile spurcaţilor de cazaci. Mi-e
tare dragă şi mi-a cam picat la inimă, dară ea
numai cu gândurile duse pare a fi, iară muierea
mohorâtă, ca vinul cel oţetit este, de-ţi vine
să-l scuipi la pământ, dacă-l pui pre limbă. Aşa
că, doresc a o însenina, căci, de râde muierea,
deschise sunt cele tainiţe ale trupului ei şi în-
vârtoşatul lesne le pătrunde şi cu multă bucu-
rie. Ţine dară minte, de la mine, aceste vorbe
şi nu uita că baci ţi-am fost din tinereţe...

– Îhîî, spuse vornicul, având, pentru o
clipită, minţile zburate aiurea, la nişte jupâne-
se din uliţa grecească. Îşi reveni însă repede,
după palma cea năprasnică cu care domnul îl
cadorisi urgent şi rosti cu un accent vizibil de-
format:

– Iertare, mărite, eram mult prea ui-
mit de marea ta înţelepciune şi mă furaseră
gândurile de slavă ce cu drept le meriţi!

Domnul îl privi cu drag. Marele vor-
nic era om de nădejde, dar cam căscat iar el,
voievodul, era vestit pentru modul ferm în ca-
re ţinea la respectarea bunelor maniere. Îi spu-
se cu glas blând, ca unui copil care are nevoie
de o gingaşă alinare:

– Te du, deci, înainte-mi, vornice, iute
ca vântul şi când spre seară vom fi noi în ce-
tate să mi se înfăţişeze pârcălabul cu ai lui,
pentru a vorovi despre cele ce au de făcut!
Hai, fuga şi Domnul fie cu tine, bravul meu! 

Vornicul dispăru ca luat de ape, răsu-
flând uşurat şi lăsând în urma lui un nor de
colb. Scăpase totuşi destul de ieftin. Era deci,
încă în graţiile domnului. 

„Ce, Doamne iartă-ne, Evropa tătă-i
cu ochii pe noi, aici la fruntariile cu păgână-
tatea şi nu se face a ne purta ca nişte simpli
ciobani lipsiţi de ighemonicon”, gândi vodă,
plin de grijă faţă de imaginea ţării în lume.    

Într-adevăr, aproape de apusul soare-
lui, voievodul, cu întreg alaiul său, se afla în
faţa porţilor cetăţii, mirându-se foarte de sta-
rea lor cea jalnică, de zidurile de apărare nă-
ruite şi de pustietatea locurilor unde numai
orăcăit de broaşte auzea. Dar nu avu prea mult
timp de amarnice socoteli, fiindcă în întâmpi-
nare îi ieşiră boierii cetăţii, în frunte cu pâr-
călabul, care în sunetul surlelor, ţimbalelor şi
al tobelor îi urară bun venit, îi sărutară ciu-
botele pentru cinstea de a-l vedea, iar preoţii
înălţară cântări şi fum de tămâie pentru sănă-
tatea sa şi a celor ce-l însoţeau. 

Vodă, plin de bunăvoinţă, le dădu câ-
teva buzdugane în fălci obraznicilor care în-
cercau să-i cerşească favoruri, apoi le spuse
boierilor că peste două ceasuri se vor întâlni în
sala cea mare a palatului domnesc şi vor avea
vreme de sfat, mai ales că, după ce se vor lua
măsurile necesare, va da un mare banchet în
cinstea sa. Porunci ca la întâlnire să vină şi ju-
pânesele, dar mai cu seamă jupâniţele, deoa-
rece bucuria victoriei trebuie împărtăşită mai
ales cu cele care, la vreme de război, au în gri-
jă acareturile şi bunul mers al gospodăriilor.
Traversă călare curtea interioară, plină de paie
ude ca să nu se ridice colbul şi pătrunse sub
bolta răcoroasă, pentru a descăleca, fără să fie

văzut că icneşte. 
Palatul domnesc era, de fapt, un grajd

mai răsărit, construit din chirpici, cu arcade
scunde şi acoperiş din trestie, iar sala mare, tot
cu paie pe jos, era podită cu grinzi afumate de
la incendiile anterioare. De jur împrejur, pe
lângă pereţi, erau bănci din lemn negeluit, iar
în centru un fel de tron încropit la repezeală
din trunchiuri de brad fasonate din bardă, însă
ce-i drept, acoperit acum, cu o frumoasă blană
de câine, proaspăt jupuită. Domnul suspină şi
intră într-o săliţă de mărimea unei chilii, în ca-
re se afla un crivat peste care cineva aruncase
o velinţă mâncată de molii. Dădu liber celor
ce-l însoţeau şi se prăvăli pe patul din scân-
duri, înjurând cu multă pricepere, aşa cum în-
văţase când făcea instrucţia militară la nemţi. 

Dar, fix peste două ceasuri, se afla în
sala tronului, cu toţi marii boieri de faţă şi
primea închinarea delegaţiei cetăţii. Pârcă-
labul, în mare ţinută, era însoţit de toată curtea
sa iar un pas mai în spate se aflau jupânesele
şi jupâniţele, aşa cum poruncise măria sa, îm-
brăcate şi ele de zile mari. Domnul, aşezat pe
tron, având coroana mică pe cap, aruncă o pri-
vire vulturească asupra lor şi cu greu îşi stă-
pâni un urlet de groază. Femeile semănau, ca-
re cu o putină de untură, care cu un gelep tă-
tărăsc sau cu o sperietoare de ciori, înfăşurate
însă toate cu blănuri din samur rusienesc, cu
giuvaericale turceşti, în care străluceau pietre
roşii din îndepărtata Indie, sau cu salbe de
zloţi leşeşti ce atârnau cam cât un cârlan, cu
tălăngi de aur în urechi şi cu degetele pline de
inele de mărimea unui cap de curcan.

– Logofete, porunceşte, rogu-te, să
vină la mine Mitru! Deîndată! Domnul era
calm şi zâmbitor, deşi la vederea salbelor cele
grele i se ridicase păr de câine turbat pe spi-
nare, deoarece acestea erau făcute din aurul pe
care el îl luase drept pradă de la leşi, acum doi
ani, atunci când făcuse terci din armata lor,
prin codrii cei de necuprins ai nordului. Aurul
lor îl trimisese apoi către cetăţi, să fie cheltuit
cu folos la întărirea acestora.

„Ca să vezi, gândi cu tristeţe, el tăiase
mâinile unor hoţi care furaseră găini, sau
ridicase în furci tâlharii ce ţineau calea
negustorilor la trecerea prin vaduri sau prin
codri! Şi acum? Se dovedea, iată, că furii
aceia erau doar nişte mieluşei pe lângă boierii
săi, cei pe care-i aşezase-n ranguri şi-şi pus-
ese atâta nădejde în ei.” Pe când domnul se
scărpina gânditor în barbă, în sală intră un
ţigan uriaş, buzat şi holbat, numai bun să ba-
ge-n lichituri toată suflarea, mai ales că era,
lucru cunoscut, călăul preferat al lui vodă, un
nemernic vestit, care executa fără crâcnire,
însă cu mult talent, toate comenzile primite de
la preamilostivul său stăpân. I se spunea de
altfel Satâr... În sala tronului începu să bată un
vânt îngheţat, însă voievodul, om cu multă di-
plomaţie, rosti blând de parcă şi-ar fi mângâ-
iat câinele:

– Armaşule, ia-le pe aceste jupânese,
dară şi pe jupâniţe, dăruieşte-le din cămara
noastră nişte cămeşoaie de cânepă, opreşte
pentru vistierie cele blănuri şi giuvaericale,
iară pre domniile lor du-le ca plocon prietenu-
lui nostru mârzacul cel vrednic de cinstire,
Tunceai, ce-şi are sălaşul în dealul Ţuţorii şi
care, de multe ori, cu mare bărbăţie şi curaj, 

(Continuare în pag. 17) 
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ne-au ajutat în lupte. Este el un om nobil şi în-
ţelept şi va şti ce să facă cu arătările astea.
Chiar de le va da nogailor săi, chiar de le va da
la câini sau cailor să le mănânce, pre noi tot ne
va bucura...

– Dar, mărite, caii, dupre ştiinţa noas-
tră, nu mănâncă niciodată... Capul celui de-al
doilea logofăt al cancelariei cetăţii se rostogoli
clănţănind prin paiele din sala tronului, pe
când Mitru rânjea satisfăcut şi-şi ştergea sa-
târul de sânge.

– Eehhh, tinereţe, tinereţe, spuse la
fel de blând domnul, multă obrăznicie şi prea
puţină minte... Ghetu’ băietan nu va mai afla,
iată, niciodată câtă dreptate am! Ce l-o fi apu-
cat, că dară pre el în luptă cu nogaii nu l-am
văzut vreodată... Ca să vă spun cu dreptate,
tuturor celor aici de faţă, cu mare luare aminte
să fiţi, deoarece vederea strigoaicelor îmi cau-
zează la simţire, or, la vârsta mea, aşa ceva nu
e cu bucurie! Dintr-o astfel de cauză, viitorul
slăvitei mele stirpe ar avea de suferit şi asta
nu-i cu putinţă pentru biata ţară! Priceput-aţi?
Au de nu, poate doriţi a-l pune pe Mitru să vă
desluşească tâlcul vorbelor  mele!?

Toţi boierii înclinară cu respect băr-
bile, semn că pricepuseră totul exact aşa cum
se cuvine şi că nu vor uita în viaţa lor ce înţe-
lepte vorbe rostise domnul cel vrednic.   

– Începe bine, gândi privind smerit în
pământ pârcălabul. Întâi m-a scăpat de urgia
aia de nevastă, că începuse să-mi frigă ficaţii
de când cu dănţuitoarea cea tare ţunţurlie din
armenime şi tot bâiguia că mă dă în vileag iar
acu’ îl mântui şi pe învârtitu’ ăsta de logofăt
de-al doilea, care mă lingea pe faţă iară prin
spate mă vindea de mama focului, uneltind să
îmi ia locul... Dacă am puţin noroc, peste un
ceas-două ajung hatman... sau poate...

Fu trezit din auritele visări de vocea
caldă a domnului, ce nu se asorta în nici un fel
cu licărul sinistru din ochiul drept:

– Pregătit-ai ceva, prea cinstite pâr-
călab, pentru venirea noastră, că, iată, suntem
sosiţi de la drum lung şi de la grele bătălii...

– Da, preamărite, mesele vor fi în-
tinse în curte, să se bucure şi norodul de lumi-
na vederii tale, însă bucatele sunt din cele sim-
ple, din care ne hrănim cu toţii, căci prin păr-
ţile noastre mare-i sărăcia, dară şi abţinerea de
la lăcomie, aşa cum ne învaţă chiar sfintele
scripturi, ale căror porunci le păzim ca pre
ochii din cap. Aşadar, borş de ştevie cu ceapă
şi pâine neagră de secară, o mâncare de urzici
cu usturoi, o felie mică de cozonac cu şofran şi
apă din cea bună şi rece, adusă tocmai de la
Cacaina, pârâul ce udă aceste binecuvântate
meleaguri ale ţării, peste care tu domneşti cu
toată strălucirea ta. 

– Hai, că l-am spart pe mitocan cu
ghiersul meu bine meşteşugit, gândi inconşti-
entul plin de trufie şi lăbărţă un surâs unsuros.   

– Nu ne este cu supărare, căci şi noi
ţinem la sfintele pravile ale strămoşilor, iară
cumpătarea este pentru noi la fel de bună ca şi
dezmierdul sufletului în cele sfinte cântări.
Dar, pentru că veni vorba, cu ce ne vei bucura
privirile şi cine sunt cei ce ne vor încânta ini-
mile la sfintele bucate despre care atât de fru-
mos ai vorbit?

– Avem, mărite, un prea frumos cor al
tinerilor călugări de la mitropolie, ce ştiu toţi
psalmii şi cu multă dăruire îi cântă de la cap la
coadă, fără să se încurce...

– Trimite-i dară pre aceştia, la capul
mamei domniei voastre, că va avea mare ne-
voie curând de aceste prealăudate cântări, rosti
cu duioşie în glas vodă, iar lumina aceia bizară
din ochiul drept, mai căpătă un nivel de strălu-
cire...

– Aaaa, dar avem şi pitici, guşaţi, co-
coşaţi şi tot felul de măscărici ce vor înveseli
peste măsură inima ta cu giumbuşlucurile lor
nebuneşti, mai rosti pârcălabul, grăbit să ştear-
gă impresia de mai înainte. 

Numai că  domnul, suspect de răbdă-
tor, oftă şi spuse, aşa mai cu veli glas ca să fie
auzit de toţi, mai ales că unii începuseră să
moţăie pe băncile aflate către fundul sălii:

– Veliţilor şi boieri dumneavoastră,
această modă, adusă de prin cele apusuri, e
scârboasă şi adevăr vă spun vouă, că abia pes-
te cinci veacuri de acum încolo va înveseli mai
ales prostimea care va căsca gura toată ziua la
ei, în timp ce se va îndopa cu felurite mizerii
ca să se laude că sunt avuţi şi cu inimă simţi-
toare! Acu’ nu ne trebuie aşa ceva!

Zâmbetul slei pe faţa pârcălabului,
aceasta luă culoarea cea frumoasă a spanacu-
lui, iară buzele i se învineţiră. În criză de idei,
îl împinse în faţă pe logofătul vistiernic, la o
adică, s-o ia el. Însă nici vistiernicul nu era de
ici de colo, uns fiind cu toate alifiile curvă-
săreşti. Aşa că ieşi în faţă, îşi ridică sfios pri-
virea din pământ şi înfoindu-şi mândru nevoie
mare frumoasa sa barbă colilie, rosti sigur pe
el:

– Luminăţia ta, dorindu-ne noi dintot-
deauna ca slăvitele tale picioare să calce pe
pământul acestei cetăţi, pregătit-am din vre-
me, cu multă osârdie şi cheltuială din vistierie,
un joc adus din îndepărtata Engliteră. În acest
minunat joc, nişte flăcăi bine făcuţi dau cu pi-
ciorul într-o băşică iară toţi cei ce-i privesc se
bucură de cum îşi rup ei oasele, cum se spurcă
cu vorbe şi pumni, cum se stuchesc sau îşi ara-
tă goliciunile. Ce să vă spun, mare haznă! Me-
rită a fi văzuţi, căci, din toate cetăţile ţării, nu-
mai noi avem aşa ceva!

– Mi-au mers la inimă vorbele tale,
logofete, şi multă bucurie mi-ai făcut... Hat-
mane! Arestuieşte-i dară pre toţi flăcăii aceia
în frunte cu logofătul, dă-le lor arme, iară pes-
te două zile să fie gata de luptă în cetatea noas-
tră de la Baia, căci spusu-mi-au iscoadele că
riga unguresc a tocmit panţiri nemţeşti pentru
a trece prin sabie acea cetate a noastră, or, cu
nemţii, ştii bine, nu prea-i de şuguit. Multă ne-
voie aveam de nişte voinici zdraveni, iar de se
întoarce vreunul dintre ei, să-l iei cu leafă la
curtea noastră, cea a cetăţii de scaun,  pentru a
ne păzi porcii.

Logofătul vistiernic, mult mai puţin
obraznic decât cei din zilele noastre, dădu să
explice cine ştie ce, dar, sugrumat de spaimă,
se opri la timp şi spuse smerit:

– Sărut dreapta măriei tale, căci cu
multă înţelepciune ai grăit! 

Mitrea băgă cu regret satârul la brâu
şi rânjetul i se şterse de pe faţă, lăsând loc unei
amărăciuni ce părea fără leac. Cel puţin pentru
o vreme...

– Hopaaa, hai, că-i din ce în ce mai
bine, am scăpat şi de lacomul ăsta, care lua
mai mult decât mine şi mă mai şi bârfea pe la
cele curţi împărăteşti. Iar de la Baia nu scapă
el... că la câte păcate are... Pârcălabul păşi din
nou în faţă, ceva mai semeţ acum, dând astfel
dovada nebuniei sale.

– Prea mărite doamne, dar nu v-am
spus încă de hangiţa cea vestită din dricul târ-
gului, cea cu glas de turturea, ce cântă la me-
sele cinstitelor feţe ale acestei lumi...

– De voiam cămile deşelate de bos-
tangii, îmi luam singur, însă nici la tinereţe nu
aveam ghies pentru astfel de năzdrăvănii, pâr-
călabe!    

Pârcălabul înghiţi un nod amar şi prin
cap îi trecu un gând nefericit: „păi, ce dracu’
să-i mai dau mofturosului ăsta, care s-a spur-
cat la fineţuri de când cu domnia, că, dacă e
să mă iau după sorginte, bunică-su’ era văcar
pe una din moşiile noastre. Uite, că rău au
făcut ai mei de nu l-au omorât atunci, că scă-
pam de nenorocitu’ ăsta de nepot care mă
fierbe acu’ fără apă! Ia să tac io, că spune el
singur ce-i pofteşte maţu’ şi îi fac rost! O zi-
două n-o fi foc, iar după aia vorbesc cu paşa
de la Vidin, pun banu’ jos şi-l spulber pe
ghiorlan! În locul lui am să mă aleg pe mine,
una că-s de neam mult mai înalt, oricum mai
deştept, apoi că-s mai bogat şi oricum mult
mai frumos...”

– Dară, unde sunt, pârcălabe, cântă-
reţii cei vestiţi ai cetăţii, aceia de cântă ei pre-
cum menestrelii din apus, la mesele domnilor,
spunând poveşti din vechime despre riga
Artur, în acorduri de lăute şi ţimbale, sau sti-
huitorii cei chisnovatici, ce prind în ghiers
meşteşugit păcatele căftăniţilor, împungându-i
pre aceştia cu vorbe de duh, pentru a le schim-
ba lor blestematele apucături spre hainie sau
cele păcate lumeşti? Pre aceştia voi a-i vedea
şi asculta, căci aceştia fost-au vrednici de a sta
şi la mesele împăraţilor de la Râm, până când
lumea s-a ticăloşit şi nu-i mai poate suporta că
prea spun adevărul... Hai, ştiu doară că ai bel-
şug de aşa ceva în cetate...!

„Bă io-i trântesc una acu’, de-o să-l
usture în cele locuri şi să mă lase cu aiurelile
lui depravate” Gândul se autocenzură însă şi
pe gură pârcălabul rosti mieros:

– Măria ta, aiştea-s nişte sărăcani ce
vor pită de la visterie şi mereu vin cu jalba-n
proţap şi cu rogojini aprinse-n cap, căci ar voi
şi ei să primească danii de la visteria cetăţii,
precum boierii şi acei vrednici flăcăi pe care
cu multă trudă şi cheltuială i-am pregătit,  aşa
cum bine ai văzut, mărite, acum, pentru nevo-
ile oastei. Mai ieri am pus armaşii cu biciul pe
ei, iar pe unii i-am bătut cu urechea la stâlp ca
să-i stuche norodul, că nu-s buni de nimic pen-
tru cetate. De altfel, sunt cam hodorogiţi şi
plini de beteşuguri, că, de nu erau aşa, îi vin-
deam turcilor încă din iarnă, când plângeau de
frig pe uliţe. Ca să nu mai spun că blestema-
tele lor stihuiri aduc atingere chiar şi înaltelor
feţe boiereşti şi bisericeşti. Dar am un plan cu
ei! Îi voi arunca în iazuri ca să-i mănânce racii
şi astfel să fie şi ei de folos cu ceva dragului
nostru norod. Altfel, nu prea văd cum putem
scăpa de ei...

– Ehhh, fugit-au timpul plăcutelor vo-
roave, pârcălabe, iară domnia ta, pentru că nu
vezi prea bine, fi-vei înălţat, astfel ca, privind
mai de sus, să înţelegi mai mult şi cu mai mult
folos! Mitreo, ai grijă ca bine să fie pentru
toată lumea, spuse domnul şi se ridică de pe
tron, cam îndoit de şale, însă foarte bine dis-
pus. 

Mitru îl luă, plin de respect, de sub
braţ pe pârcălab, în timp ce acesta, în mintea
sa, îşi făcea planuri: „Bă, îi dau o carboavă 

(Continuare în pag. 18)
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baragladinei şi îl pun să mă susţină să ajung
mare spătar sau, mai bine, tot hatman... sau
chiar mare logofăt... Hai, că dacă-i dau şi do-
uă curci, l-am prostit pe harap şi fac ce vreau
din el! Dup-aia mă scot eu cu paguba, că
măresc birul pe moşii şi ies cu mare folos”...
Nici nu băgă în seamă că Mitru avea o figură
extrem de fericită şi ochii sângerii îi stră-
luceau...

– Acum că giudeţul nostru s-a termi-
nat cu bună învoială, haideţi, boieri dumneav-
oastră, în curte, că ne aşteaptă sfânta masă. La
gândul bucatelor prezentate de pârcălab mai
înainte, entuziasmul boierilor, deşi le pocneau
ochii din cap de foame, se vedea cât colo că
lăsa mult de dorit şi se manifesta prin mor-
măieli nedesluşite. Doar domnul părea vesel
din cale afară şi nimeni nu înţelegea de ce. În
curte însă, minune mare! La focuri se perpe-
leau boi şi berbecuţi din cei graşi, cuptoarele
copseseră pâine din făină albă, curcani um-
pluţi cu nucă, potârnichi şi prepeliţe, iar vinu-
rile curgeau din belşug, date fiind cepuri la
buţile ce ţineau în ele, de ani de zile, licorile
cele parfumate ale Cotnarilor şi ale Uricanilor,
care acum sfârâiau în ulcele, dară şi pe gâtle-
jurile cele însetate. Mesele lungi, acoperite cu
velinţe de cânepă, peste care se aşternuseră
feţe de masă din cel mai fin damasc, arătau ca
poleite în bătaia lunii, iară pocalurile cele de
aur, ca şi vasele sau tacâmurile, luceau în toată
splendoarea lor. Cântecele menestrelilor în-
muiaseră inimile vitejilor boieri, iară stihurile
diecilor cei afurisiţi la limbă multă hlizeală
aduseră pe înaltele feţe, deşi unele chişcau
cam adânc, dară cum domnul râdea din toată
inima, nimeni nu cuteza altfel. La gardul ce-
tăţii, norodul închina pentru voievod şi bu-
căţile de carne friptă primite de la masa cea
mare erau împărţite frăţeşte cu câinii. Toată

lumea se bucura de mărinimia domnului, iar
acesta dăruia tuturor câte ceva, deşi până acum
îi mersese vestea de chibzuit cu asupră de mă-
sură, ca să nu spunem altfel. Adevărul este că
avea de unde! Averile ridicate de la curţile bo-
ierilor maziliţi erau de cinci ori mai mari decât
prăzile luate în ultimele zece războaie. Dom-
nul chibzuise chiar şi un plan de restructurare
a veniturilor la visterie, pe o nouă bază, nu-
mită impozit, corelat cu planul de reconside-
rare a surselor şi resurselor. Numi plin de voie
bună şi pe noul pârcălab, un tânăr destoinic ce
se bătuse cu multă vitejie în războaie, pre
numele lui Cristea, mai căftăni câţiva boieri
dându-le straşnică poruncă de terminare a lu-
crărilor la biserică şi la zidurile de apărare pâ-
nă în toamnă, apoi, peste două zile, plecă con-
vins că bună treabă făcuse, confiscând averile
cele nemăsurate ale tâlharilor cu înalte boierii
şi dându-le alte întrebuinţări. Dăduse astfel de
muncă tuturor şi prin aspră dojană să fie bi-
ciuiţi cei nevrednici iar leneşii trimişi la ocnă.
Tot de două zile, pe lângă vodă se învârtea cu
ochii înflăcăraţi de dragoste şi domniţa cea cu
văluri pe faţă, iar domnul sărea acum în şa fără
a se mai strâmba de durerea şalelor. 

Peste toate acestea  privea cu ochi
holbaţi ca de mare uimire, de sus, din turla de
pojar, atârnat cu funia de o grindă groasă, fos-
tul pârcălab, căruia, dacă era să te iei după ex-
presia feţei, i se împliniseră toate visele. Alaiul
domnesc porni, a treia zi, spre cetatea de scaun
în uralele norodului ce striga cu real entuzi-
asm, fără a fi îmboldit în coaste cu suliţele
armaşilor cum se proceda de regulă:

– Vodă, vodă să trăiască, vodă, vo-
dă...! În fruntea tuturor se afla noul pârcălab...
Când să strige şi el, simţi cum ceva îi taie res-
piraţia! Horcăi: vodhăărrm, armm... uăiii...

Tedy Cristea se trezi ud lişcă, cu gura
uscată şi cu senzaţia că i-a căzut peretele pe

piept. Îşi reveni cu greu şi se linişti când con-
stată că nu era peretele, ci Mia, o colegă de la
ziar care îl ţinea cu degetuţele de nas şi râdea
nostim, privindu-l nevinovată cu ochişorii ei
albaştri de sub chica de culoarea păpădiei.
Deşi, preţ de o secundă, simţi nevoia s-o strân-
gă de gât, îşi dădu seama că nu o să o facă,
poate şi datorită guriţei ei cea tare ispititoare.
Ca să se liniştească, îi povesti visul în care
ajunsese cel mai tare din cetate şi tocmai se
apucase să facă dreptate. Şi ar fi ştiut cum s-o
facă, mai ales după ce văzuse, tot în vis, ce
înseamnă să fii, cu adevărat, puternic. Simţea
că ar fi putut rezolva acum chiar şi problema
cu datul afară de la revista literară la care
lucra. În urmă cu trei zile primise decizia, evi-
dent din cauza lipsei de fonduri de la bugetul
pentru cultură al primăriei. Ajunsese deci
ziarist liber profesionist, un eufemism pe care
ei, jurnaliştii, îl foloseau, pentru că nu se făcea
să spui că eşti şomer. Exact în această situaţie
se găsea şi Mia, însă ea nu era preocupată de
aspectele neconcludente ale vieţii, ceea ce de-
monstrează încă o dată, deşi nu mai era ne-
voie, că femeile fac faţă stresului mult mai bi-
ne decât bărbaţii. Mai precis, au mult mai
multă încredere în propriile posibilităţi fizice
şi intelectuale. Bugetul revistei fusese redis-
tribuit, ca şi altele de altfel, exclusiv progra-
mului „cultură prin sport”, ca să se cumpere o
instalaţie de iluminat pentru stadion, iar fot-
baliştii plecaseră (tot cu bani din sursa amin-
tită) de o lună, în Bahamas, singurul loc de pe
planetă unde ei se puteau antrena corespunză-
tor, lucru absolut necesar, deoarece se con-
statase că asta era cauza retrogradărilor succe-
sive din ultimii ani.              

Îşi aprinse o ţigară, sorbi zaţ de pe
fundul ceştii şi încercă să găsească o soluţie.
Prin cap îi zumzăia o tâmpenie. Să candideze
la postul de primar. Oftă când îşi dădu seama,
că visele mor o dată cu venirea zo-rilor.... 
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Descălţarea Descălţarea 
- Intrarea la Noh - - Intrarea la Noh - 

Vă rugăm să vă scoateţi pantofii aici. Lemnul trebuie să vă
simtă, trebuie rugat să vă lase să treceţi. Trebuie să respiraţi cu el,
să-l mângâiaţi, nu există drum fără pod. Apoi trebuie să fiţi maleabili
ca o coajă de banană, altfel suliţele vă vor trece chiar prin inimă când
veţi cădea. Şi păşiţi încet, dacă zeii se trezesc, nu ştiţi ce să le spuneţi.
Îndoiţi-vă puţin braţele ca la teatrul mistic şi respiraţi regulat ca la tem-
plu. 

Apoi intraţi încet, în genunchi, târâş. Nu e loc pentru greşeli
sau frică. Păşiţi numai de două ori în fiecare pătrat al covorului şi con-
centraţi-vă la nimic. Totul este una şi cuvintele sunt nimic. Toate mil-
ioanele de pietre de exact aceeaşi mărime din faţa altarului reflectă
cântecul pierdut al călăreţilor descăpăţânaţi, damelor fără îngeri şi
războinicilor muribunzi. Abanos, aur, roşu regal şi crini sunt expuse în
partea zeilor, oameni în transă sau dormind de partea dumneavoastră. 

Nu căutaţi să fugiţi după început pentru că se vor fi târât des-
tule vieţuitoare cu aceeaşi faţă ca şi dumneavoastră în cercuri concen-
trice în jurul fiecărui individ, câte trei susţinând fiecare stâlp. Aici tre-
buie să îngenunchiaţi şi să staţi nemişcaţi până mai apoi. Picioarele nu
vă vor mai folosi vreodată. Nici plămânii, nici creierul, nici ochii, nici
urechile, nici trupul, nici amintirea, nici sufletul, nici viitorul, poate
nici pământul...

Aminţiti-vă, v-aţi scos pantofii.

Drum instantaneuDrum instantaneu
Părul mi se învârte în jurul centrului de interes. Ochii tăi roşii,

buzele de sânge albastru, carnea dură, vocea mută, cearceafurile ume-
de.

Eu îndurerată de lipsa de mişcare, îgenunchiată în faţa patului
proaspăt, cu umerii căzuţi, degete lungi, seci, întoarse.

Ni s-au întâlnit mâinile la jumătatea drumului. Cine eşti tu,
sângele meu? 

După plimbarea prin fantasmele autobuzelor şi drumurilor, ne
întoarcem în faţa aceluiaşi divan de piatră albă. Oare crezi că nu mă
dori?

Mirare cu valMirare cu val

Uneori se înalţă din mine un uriaş val de gânduri şi trăire care
se rostogoleşte peste toată noaptea până când te găseşte şi îţi învolbură
trupull. Apoi se aşează pe tine, pe fiecare strop de piele, ca nisipul fin
al uitării în tango. Cât de mare este gândul din spatele uitării. Va veni
apoi amurgul şi voi exploda de iubire ca un val uriaş de gânduri şi
trăire care se rostogoleşte peste toată noaptea până când te găseşte şi
îţi sărută trupul, şi îţi îmbracă trupul şi pe tine tot în valul din mine.

Tu aşteptai cu ochi de noapte aţintiţi în quasari să se învolbu-
re un val alb uriaş şi fragil peste tine. Şi valul a venit rece după cum îl
aşteptai şi nu l-ai putut încălzi pe tot. Mi-am aruncat singurul joker în
praful cosmic şi l-am pierdut. Ce lume îndepărtată şi ce frig. Străzi
goale, lume goală… Sublim conglomerat de funingine şi glorie apusă.

Din inima mea de tigru ţâşnesc trei aorte zdrobite, se azvârle
spre inima de panteră neagră, ca un păianjen care umple camera.  La
salonul de artă spaniolă plâng pe zăpadă inimile cu trei aorte zdrobite.
O armată de inimi, cu aorte legate de mitraliere şi seri pe balconul nos-
tru luxuriant portocaliu de peste lac. Membre rupte, cu suvoaie ca o
auroră boreală.

Întunericul pietrificat se sprijinea de gardul rupt al cimitirului.
Un bâlci mai sus pe deal şi nişte oameni semiautomaţi.

Ariatna PETRI
PLOIEŞTI

Studentă la Facultatea de Drept, Universitatea
Complutense – Madrid
Director şi fondator al Cenaclului „Reflexe Xos” –
Espacio Niram / Institutul Cultural „Constantin
Brâncuşi – Madrid



Deniz OTAY

SUCEAVA

ultima ta cămaşă 
singura mea rochie de mireasă 

fiecare cămaşă de forţă în care
s-a zbătut mama mi se adânceşte
tot mai tare în braţe /nu le dau
drumul sunt ultimele în care
a lăsat o urmă

de acum mă pândeşte gândul că 
e rândul meu să le îmbrac sunt
singurele lucruri pe care 
mi le-a lăsat. o aleg pe ultima, 
purtată la plimbarea
de dimineaţă când doamnele îşi
îmbrăcau rochiile de vară ca scoase din cutie
ultima în care şi-a spus crezurile prin
somnul agitat de atâta vreme

//eu auzeam ce spui mamă ei te îndopau 
cu pastile să-ţi potolească crizele//

şi acum îţi îmbrac ultima cămaşă 
ca pe o rochie de mireasă/ te aud şi te văd
tot mai clar

apropie-te le voi spune despre ce vorbeai şi
cum îţi uitai cuvintele din cauza caniculei/aşa
se întâmplă pe timp de vară 
dar acum a venit iarna si îmi îngheaţă
lunile de comă pe care încă le port în braţe/ 
cămăşile îmi rămân undeva în pântece

or să audă despre tine mamă chiar de-ar fi 
să mă lege în propria mea rochie de mireasă

orice numai să îmi salvezi caii 

uitarea e o altfel de moarte/ lucrează 
curat cu mănuşi albe de cauciuc
pe holurile astea unde 

nopţile îşi înfulecă singure 
întunericul şi ne lasă 
descoperiţi fără colţuri în care
să agonisim gânduri să nu ieşim goi de aici

or să ucidă caii mamă
tu ia-i şi când or să cotrobăie
în sertare ei să fie 
plecaţi de mult. eu
ţi-am spus de când am ajuns

caii mei nu ştiu să zboare
în grădinile sub care
putrezesc alţii ca mine

ia-mi caii mamă ca şi când ar fi ai tăi
pe mine lasă-mă aici/ eu
nu mă tem de fotoliile electrice ale morţii

întreabă caii de amintiri
să ai ce să îmi povesteşti
când mă voi întoarce

despre cătălina sau 
cum să o dai pe maică-ta câinilor

între uşi aerul se turteşte 
ca o carpetă uzată. acolo 
pulsează tot mai slab copilăria 
schimonosită a cătălinei/ undeva 
la mijloc – gemetele maică-si

de sub un nou tată care 
o mituieşte cu rochiţe made in china 
ce se imprimă în covor. între uşile astea

gemetele nu se fisurează/ sunt 
tot mai tari în timpanele cătălinei/
la început îşi lipea urechea 
de uşă să priceapă fiecare sunet/
rochiţele 
păstrează ecoul nopţilor 

fiecare geamăt o aruncă pe maică-sa 
în stradă tot mai aproape de 
colţurile negre ale bulevardelor. de acolo 
înapoi în casele calde 

nici un picior de femeie nu se întoarce

Leonard ANCUŢA
BUCUREŞTI

pe mama se băteau bărbații 

mama primea în casă mulți bărbați 
le mîngîia piepturile păroase, îi bărbierea 
apoi îi binecuvînta înainte să plece la război 
eram mic pe atunci, îi priveam cum se duc 
mîncam cireșe scuipam sîmburii 
și îi îngropam așteptînd să crească alți cireși
dar nu se întîmpla nimic 
bărbații o iubeau pe mama, 
se întorceau fără cap doar pentru ea 
și cum era obiceiul la noi în sat 
îi puneau în pămînt și din ei creșteau cireși 
tata lucra atunci pe o combină mare 
și fuma fără filtru 
cînd treiera vedeai babele cum se închină 
preotul din sat se temea pînă și de mine 
ca de drac se ferea cînd scuipam sîmburi roșii 
în timp ce cîntam Johnny B Good 
și mama își ascuțea cuțitul de turla bisericii 

cînd facem dragoste 

se rupe himenul inimii cuțitul umple 
un pepene copt și o muzică albă 
cu miros de sînge topește păcatul
îi dau păianjenul din palmă
la schimb cu al ei

cînd facem dragoste toate ferestrele din lume 
se sparg cioburile mă pătrund adînc
pînă acolo unde aerul meu 
devine aerul nostru

cearșaful e un tavan care nu vrea să zburăm
eu zbor în ea ca într-un somn intergalactic
în care visezi cum faci dragoste
cu dumnezeu

o traversez asemenea unui om 
ce duce un secret
dintr-un capăt în celălalt al vieții
o stare a minții atît de subțire taie în carne 
și se pierde ca mirosul zăpezii

cînd facem dragoste oamenii se ascund 
în pămînt  ies mai tineri și pleacă
cînd facem dragoste e-o durere 
atît de frumoasă 
încît aș dezgropa cadavre să le dau inima 

mama e un spital

mama e un spital unde merg de bună voie
și mă vindec de orice
îmi aduc aminte că-mi punea puțină salivă 
pe rană și trecea de aceea 
merg la ea să-mi lipească toate fracturile
de iubită de bani de singurătate
și niciodată nu e prea mult
n-am avut niciodată mahmureală de mamă
chipul ei mă încălzește ca o pătură
și privirea mă spală de păcate
mama e un spital de nebuni în care nebunia 
se transformă în căldură și e bine la pieptul ei
atît de bine  încît mă vindec de dumnezeire
e suficient să-i aud inima 
și toate visele-s frumoase
în brațele mamei mor fără să mă doară

Omul cu 1000 de înmormîntări 

îmi plac nopțile întunericul rece, umed, 
o apă suficient de adîncă pentru a-mi da iluzia
că nu mai ajung niciodată la suprafață 
și-mi place să mă strîng în mine
ca un lichid galben sub o arsură
pereții sunt departe, patru cascade 
care se varsă în cinstea mea 

e liniste și se aud numai visele îndrăgostiților
gîndurile vietăților, halucinațiile 
pisicilor pe acoperișuri
lemnul mobilei trosnind obosit de așteptare
noaptea e un frate mai mare care te învelește
cu o pătură veche să nu se sperie cei mici 
apoi zorii încep să plîngă din cîini vagabonzi
și din brutării ies aburi cu miros proaspăt
semn că e gata 

deschid ferestrele larg, sînt ca un preot
care conduce trupul acesta în pămîntul zilei
mă las învelit de uleiul irespirabil
în care înoată păsări mute în urma mea
o mie de mame își îmbracă pe rînd cadavrele 
și se roagă să nu-mi mai mint singurătatea
apoi se oferă adăpost furnicilor 
care fac noaptea de atîtea ori mai neagră

cîndva, pe un drum fără margini o femeie
înmormîntată în hainele-i negre întreba fiecare
trecător nu mi-ați văzut cumva băiatul?
și nimeni nu știa, poate o fi murit 
mai zicea unul atunci femeia își ridica 
fața spre cer și amenințător spunea tuturor 
băiatul meu are o mie de vieți și nu există 
o durere mai mare tăcea brusc, tîrîndu-și pașii
ca și cum ar pleca la un priveghi nesfîrșit

da, sunt mormîntul a 1000 de sigurătăți
și nu există durere mai mare.
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Adrian DINIŞ
BUCUREŞTI

O lumânare pe apă

uiţi apa la baie deschisă 
uiţi că trebuie să iubeşti 
la rândul tău
şi deodată cineva moare 
din cauză că uiţi 
aragazul deschis 

dragostea mea a uitat 
venele deschise

dragostea mea mi-a croşetat 
din vene 
un pulovăr de sânge 
pe care-l port toată viaţa
pe dedesubt

pulovărul ei ţine de cald
şi de frig şi de carne

pulovărul ei de sânge
e atât de frumos încât nimeni
nu-şi dă seama 
că e un pulovăr de sânge

aşa că nimeni nu priveşte 
îngrozit spre mine
când rămân doar 
în pulovărul ei de sânge
că port un pulovăr de sânge

minunaţi de frumuseţea lui 
mă întreabă de unde 
am pulovărul ăsta
vrem şi noi unul
sau măcar împrumută-ni-l

dar eu am grijă ca nimeni
să nu pună mâna pe sângele ei

şi ce altceva? iarna asta 
niciun colindător 
nu mi-a bătut la uşă
şi niciun fulg nu m-a atins 

am vrut să ningă şi n-a nins
când a început a nins fără oprire 
şi am vrut să se oprească 
ninsoarea 
am vrut să se oprească
sângerarea

am vrut să salvez cerul 
în fiecare dimineaţă
avea gâtul tăiat

e vina mea că
nu m-a lătrat niciun câine 
şi nu te gândeşti la mine

nici ura n-am meritat-o 
atunci

şi în fiecare seară 

trebuia să îmi câştig somnul
numărând seringi şi înţepături 
pe piele 
ningea cu toată cocaina din lume
dar trebuia să îmi câştig somnul

şi dimineaţa soarele cu dinţi
îmi zâmbea cu dantura spartă

şi eu am întrebat că cine 
i-a tăiat gâtul cerului
şi soarele mi-a spus 
că pot să-l torturez iar
toată ziua că eu 
i-am tăiat gâtul cerului

Georgiana, îţi pun lumânări 
la vii în speranţa că poate
o să-mi pui şi tu una acolo
la morţi şi tot mă voi bucura

Georgiana, e ceva timp 
de când ţi-am jurat ură eternă
până când moartea ne va despărţi
dar a făcut-o deja Despina

care e mult mai frumoasă 
decât moartea

Despina, nu ştiu câţi păianjeni 
sau cât de veninoşi 
au ţesut rochia ta de mireasă
şi ne-au cununat în ură eternă

ştiu doar că 
de pe una din cele şapte coline 
ale Iaşiului 
pot vedea ca de pe lună  
Zidul Chinezesc

sau măcar New York
oraşul care nu doarme niciodată 
aproape la fel ca mine 
oraşul luminilor 

ştiu că tu eşti undeva acolo 
o lumină aprinsă
pe care mă duci s-o văd 
în fiecare seară

o lumânare pe apă 
pe lângă care vântul 
îşi ţine palmele în jur 
cu grijă să n-o stingă

***
mă plimb pe străzi 
mai ceva ca un autobuz
cu trupul înghesuit de bătrâni
certăreţi tineri nesimţi
şi de Georgiana mea 
pe care toţi vor s-o atingă

când mă opresc în faţa unui bloc
luminile se sting pe rând 
în note de pian în afară de una
întotdeauna mai rămâne una

într-o implozie de zăduf
Georgiana citeşte întinsă în pat
prinsă între cearşafuri albe
cu fereastra deschisă 
şi cu pieptul dezgolit

ştiu că văd lucruri
nu poate fi ea la fiecare fereastră
cu lumina aprinsă

bântuipe stradă 
maşinile nu trec 
oamenii nu trec

secundele nu trec

dimineaţa a început să ningă
copiii îşi făceau bulgări din mine
şi aruncau cu inima mea
peste tot

Tincuţa Bernevic
HORNCEANU

BACĂU

Statuia de nisip

Se ridică în spatele meu
mă întreabă dacă va ploua mâine
dacă fumez 
şi cunosc limba engleză
scot capul pe geam uitasem
lumina aprinsă
clapele pianului amuţite
stau în genunchi
şi privesc marea
lumina înflorind din nisip
Dumnezeu aşază o piatră
să-mi pot odihni fruntea,
Dumnezeu aşază o pasăre,
un cer, o  lumină,
se ridică în spatele meu
statuia de nisip
cu ochi de copil

Numărând etichete

Noaptea de sidef
numărând etichete de cola
trenul opreşte
animal flămând
prin parc îmi plimb inima
alături de tine
imitaţie de piatră
din care îmi voi ciopli
o nouă iubire

Într-o zi (I)

Te iubesc, te iubesc, te iubesc
poate nu e suficient să ţi-o spun
poate liniştea e doar vată
de zahăr
în care noi ne ascundem
într-o zi o să te nasc
şi o să-ţi fac aripi de ceară
voi strânge în braţe catedrala
tu nu vei şti niciodată...

Într-o zi (II)

Te iubesc, te iubesc, te iubesc
scriu pe zăpadă
oamenii se fac din ce în ce
mai mici
trec prin gândurile noastre
eu fac bulgări
şi nu mă uit înapoi
Yeti coboară spre genunchii mei
tremur şi scriu
până mâine voi uita
te voi uita, te voi uita
firicele de nisip din ziduri

duc cu ele
ultimul sărut
azi m-ai ţinut de mână
mâna ta era caldă
topea zăpada
oamenii din ce în ce mai mici
plecau spre Polul Nord

O sută de cai albi
soţului meu, Iulian

O sută de cai albi
Îmi galopează în palme
Atunci când te apropii de mine

Adulmecă vântul ca o supărare
Pusă în cui
Pentru zile negre de toamnă

Vorbele se răsucesc în piele
Devin săbii

Ai aceeaşi privire
Uitată în gară
Când te ningea pe un peron
Din care trenurile ţâşneau 
Spre destinaţii obscure
Mi-am uitat inima 
La tine în palme

Ţi-am strigat s-o pui la păstrare
Şi tu ai încălzit-o
La sân
Până a rodit o altă inimă
Din care va ieşi o alta,
Din care va ieşi...

Lumea lui Tudor

Dincolo de uşile albe
Lumea era o minge de plastilină
Pe care Tudor 
O ţinea în mâinile mici
Şi-i dădea formă de inimă
Când era supărat 
Îşi lipea lumea de obraz
Şi-i asculta ticăitul inimii
Spunând că acesta 
Este ceasornicul lui Dumnezeu
Lumina curgea în el prin 
Perfuzii albe ca firele de lună
Într-o zi Tudor a uitat să mai râdă
Apoi s-a făcut noapte 
Şi râsul s-a transformat în pasăre
A întins mâna şi a hrănit 
Pasărea din palmă
N-a putut s-o ajungă din urmă
Ţin în mâini o minge de plastilină
Şi ştiu că dacă-i dau formă 
De inimă
Ea va începe să bată c
Ca un ceasornic
Luându-se la întrecere 
Cu inima mea.

Ca un cer de mai

Ca un cer de mai ochii tăi
spaţii goale
pe care le înnod după degete
orice umbră care trece prin mine
de mine se îmbolnăveşte
o paranteză în plus sau în minus
dragostea cu accent american
cântă pe străzi noaptea 
stă ascunsă în tine
vântul flutură perdeaua
după care ochii nu vor să plângă
trupuri de sare se topesc
în amiază voi respira
harta de cer
desfăşurată pe trupul tău
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Adela NAGHIU
Baia Mare

Viaţa de veci 
pentru începători 

Moartea debutează cu o  
perioadă de incubaţie
virusul ne e inoculat perfid 
prin cordonul ombilical
prin manualele şcolare
şi numărătoarea inversă o numim tinereţe
cu lipsa de imaginaţie a începătorilor
în sporturi extreme
Moartea creşte odată cu umbra
tentaculele ei se fixează
într-o zonă ascunsă a creierului
trecându-ne organele pe pilot automat.
Treptat ne devine familiară
o-ncercăm zilnic
pe încheietura mâinii
ca pe-un parfum scump
apoi murim d-a-n picioarelea
murmurând rugăciuni
într-o limbă intraductibilă

Ritualuri de trecere

La naştere femeia iese şi ea
dintr-un trup între viaţă şi moarte
se trece-ntotdeauna prin carne
şi cineva se uită repede la ceas
şi cineva e spălat de toate drumurile
şi coborât cu grijă până în vârful oaselor

Femeia când naşte naşte totul
şi strigătul şi-l naşte-nspăimîntată
aşa cântă ea când nu mai cântă nimeni
decupând în aer
zone unde respiraţia poate să-nceapă 

Bărbatul rămâne în urmă
şi inelele lui se-nmulţesc pe trupul femeii
ea strânge din dinţi şi rămâne frumoasă
ca o inimă ce se opreşte
la jumătatea bătăii…

Aquapark 

Nu suntem frumoşi decât o dată în viaţă
de-aceea ne facem copii
le spunem poveşti să adoarmă
le spunem poveşti să se trezească
tragem de ei să se facă mari
şi să ne ia locul
îi lăsăm în curtea şcolii dimineaţa
şi peste câţiva ani încep să ne semene
şi le e ruşine că se fac tineri în locul nostru
că noi nu ne facem copii în locul lor
că o să murim într-o zi
şi atunci ei o să se facă bătrâni dintr-odată
şi cine să-i înveţe până la capăt
umilinţa de-a fi
când partea asta a poveştii
o spun numai morţii copiilor lor
închipuindu-şi că sunt vii

Placebo

Mereu vorbim
doar cu ce ne spun alţii
ne umilim pentru fiecare rest de cuvânt
ca şi cum tăcerea 
ar fi un fel de sinucidere în masă

care-ţi rămâne în sânge ca un cod de bare
ce desparte în pomenirile popii
morţii de vii

De când deschidem ochii
şi până începem 
să ne îngropăm unii pe alţii
alergăm numai în direcţia cuvintelor
conduşi ca orbii
de pe o parte pe alta a vieţii
de acordul între subiect şi predicat
de legile gravitaţiei
şi de cele zece porunci

Poezia nu ţine de foame – aşa mi-a spus tata
şi uite c-a avut dreptate – 
şi foamea nu ţine de tristeţe
şi nici de moarte şi nici de dragoste
Nimic nu ţine de nimic şi cu toate astea
părinţii ne-nvaţă din greu să vorbim
ca să nu spunem niciodată nimic
ca să nu începem să nu ne mai tragem 
vorbind din maimuţă sub privirea 
înspăimântată a unui dumnezeu
înregistrat pe bandă magnetică
între noi ăştia
care murim…

Ana   Maria
ZLĂVOG 

BRĂILA

Lecţia de geografie, 
la chei, pe pontoane ruginite

Oricând, în anii de şcoală, 
o superbă lecţie de geografie
începea întotdeauna cu prezentarea staţiunilor
pentru recuperarea iluziilor pierdute.

Îmi amintesc şi acum zona interzisă 
străjuită de pontoane ruginite 
dintr-o bătrână pădure de stejari.

De departe se vedeau felinarele 
oglindite în apa rece de munte, 
păreau fântâni dezgropate din noduri albe 
de funie groasă
încrustate în vârtejurile de miazănoapte.

În centrul ei, pe un drum silvic, 
era un carusel cu oglinzi înclinate.
Mergeam acolo şi ne testam cunoştinţele
despre aeroporturi.

Tu trebuia să iei mereu nota cea mai mare.
Eu aşteptam să-mi crească 
un  ochi în mijlocul frunţii, 
Credeam că aşa voi vedea mai bine 
capcanele pentru iepuri şi vulpi.
Vroiam să le salvez pe toate de la o moarte
stupidă, să nu se vâneze reciproc.

La amiază, pe neaşteptate, porneam expediţia,
cu caravane în alai domnesc. 
Căutam statuete de bronz în poieniţe 
cu ciuperci şi levănţică,
de mîini să ni le legăm cu şireturi albastre 
şi roz, strâns împletite,
Şi pe râu, în amonte, să le lăsăm apoi 
în bătaia vîntului.

Uneori, statuetele aveau catalige. 
Erau prea înalte, cât zece tocuri de damă.
Nu ne doream bani să cumpărăm avioane
Şi plăteam cu năsturaşi de nisip 

zborul nostru cu primul deltaplan.
Ne rătăceam, ne căutam, ne ascundeam 
în tufişuri de măceşi, 
iar când înspre seară ne întâlneam în sfârşit,
ne odihneam la chei, pe pontoane ruginite.

Lecţia ar fi durat la nesfârşit dar într-o seară,
de Schimbarea la Faţă,
râul s-a umflat mai mult ca altădată
şi ne-a smuls cu o mie de braţe 
căsuţa de lemn din copaci. 
Ai plâns până ai orbit, scoarţă şi muşchi 
ţi-au crescut pe obraji şi pistrui de apă vie 
în inima grea de pământ te-au sufocat.
Lângă un brusture e şi acum, la chei, 
crucea de unde-ai plecat.

Mărgele în ochi, trei zile de remember

Întâmplător sau poate nu, trebuie să scriu 
cum în două zile mi-au crescut trei degete
care căzuseră secerate de ciumă 
în Vinerea Mare.

Te căutasem atunci peste tot, 
Dumnezeul părinţilor mei,
şi teamă mi-a fost când Te-am găsit 
cu mărgele în ochi
ştiind că aşa nu vei mai putea privi lumea 
cu toate frumuseţile ei. 
Străin de invidii, soarele strălucea convenţional
pe o treime din cer sub scara prăbuşită în gol. 
Lângă ea Te făceai mic, mic de tot, 
abia mai intrai în timpane, sub unghii,
în epiderma tatuată cu membranele morţii.

Nu ştiam dacă mai e necesar un alt nume să-Ţi dau 
ca să Te determin să reluăm resuscitarea 
cu un aer mai proaspăt,
dar tot pentru Tine îmi pocneam din două 
în două zile degetele de cârpă 
şi ele creşteau şi mai mult, 
respirând alertat în batistă ozonul pădurii.

Uneori cei ce Te huleau nebuneşte 
se-mpotriveau clandestin voinţei Tale, 
prea mulţi erau şi bolnavi de lumina rămasă 
pe scări, între uşi de cristal, împovărată. 
Icnetele lor de triumf plictisitor mă oripilau 
de fiecare dată când rând pe rând îţi scoteau
mărgelele din orbite
şi numărau cu ele oasele lipite de frunte.

Apoi, în a treia zi, întâmplător sau poate nu,
începeau să te slăvească bocindu-te zgomotos, 
neştiind că de fapt puţin câte puţin
îşi anulau intenţionat legenda 
cu ateii rămaşi fără joben şi tichie de aur 
prefabricată în tandem cu creatorii 
de false podoabe scurse din ochi de balaur.

Bolero desuet 

Când soarele se-ascunde 
în vis de intrigi perfecte 
Surprinse la ghioc în cernitul bazar,
Din cimitirul blamat de maşini prăfuite 
Se zideşte oglinda peticită cu hârtie de ziar.

Deschid fereastra înaltă: 
O mie de ani au trecut de la prima zidire.

Ca o plasă uscată se simte poarta de aur 
din sufletul greu.

Boleroul începe desuet.
Pe fruntea lată spini sublimi renasc în gravură, 
Subtil şi discret. 

ARCADE LIRICE



Iulian
DĂMĂCUŞ

GHERLA

Coasa

Toată noaptea privighetoarea s-a cer-
tat cu bufniţa…  prima licărind în flăcările ver-
zi ale stejarului, iar cealaltă nevăzută în hornul
care noaptea creştea până la stele. Părea un far,
această ruină neagră a vechiului conac. Trilu-
rile privighetorii erau din când în când înţepa-
te de acul veninos al piuitului uniform, sinis-
tru, care venea prin spărtura coşului. Farul lan-
sa semnale acustice, dar nu pentru salvare, ci
pentru a bruia ondulaţiile meşteşugite ale cân-
tăreţei pădurii.

Şi una şi cealaltă, cele două păsări se
pândeau! Într o duşmănie ascunsă la început,
apoi trădată printr un dialog în care zbuciumul
privighetorii anunţa triumful duşmancei… 

Spre dimineaţă, flăcările verzi ale ste-
jarului se colorară în galben-roşu; notele înalte
ale melodiei cădeau ca nişte pietricele printre
ramuri, iar sunetele de jos se umflau, urcau şi
ca nişte baloane ieftine pocneau, înţepate rând
pe rând de piuitul bufniţei. 

Înălţându se în văzduh, ciocârlia rugă
soarele să se grăbească! La căderea ei, din
noapte nu mai rămase decât roua… 

În trosnetul patului vechi ce-i mai
adăpostise oasele o noapte, Bătrânul se sculă
şi începu să se pregătească de plecare. Porcii şi
găinile-l simţiră: 

– S’ aştepte că nu dau lapte. Are ve-
cinul grijă, că şi aşa-i târziu!

Îşi puse traista cu merinde în furcă,
luă coasa şi ieşi pe poartă. Urletul câinelui îl
pironi pe podeţ. Se-ntoarse şi-i văzu ochii roşii
îndreptaţi înspre soarele ce se ghicea după
dealul Aluaşului. Părea că soarele nu mai în-
călzea, ziua nu se lumina, roua nu se clintea,
căci toată lumina se scurgea în ochii câinelui,
dându-i parcă putere să urle mai tare! 

Porcii şi găinile nu se mai auzeau, iar
dulăul mare, alb, stăpânea toată ograda. Bă-
trânul fugi în târnaţ, luă un colţ de pâine uscată
şi i-l dădu. Câinele încetă din urlat, dar nu se
atinse de pâine… Îşi privea stăpânul ţintă în
ochi. Bătrânului i se păru că în ochii animalu-
lui vede lacrimi de sânge… Ieşi trântind poar-
ta: „De bună seamă, alţii cosesc, la ceasul
ăsta!”

Cu capu-n piept, iuţi pasul. Către Dâl-
ma lui Huza, simţi că-l doare umărul pe care
purta de obicei coasa. O mută cu ciudă pe ce-
lălalt, şi-şi continuă drumul. Fără prea mult
spor însă, ca şi cum ar fi umblat prin noroi;
prin acel noroi de primăvară, când pământul se
desfundă după dezgheţ. 

Piciorul rănit de o schijă de tun la Sta-
lingrad îl duruse şi azi noapte, iar acum răcoa-
rea dimineţii părea că-i trece ca un cuţit prin
rana veche! „S-a schimba vremea, o să plouă
şi-i gata cu fânul!...” 

De un timp încoace, toate i se păreau
mai altfel!... Îi era ciudă pe el, iar dacă totuşi
nu se ostoia, era pentru că nu voia să se vadă
cât îi de nevolnic. De câte ori ar fi vrut să vină
moartea, să termine cu toate!! Ca şi acum. Ar
fi chemat o, dar ştia povestea cu omul căruia i

s-a împlinit voia şi s-a trezit cu Moartea lângă
el! 

N-o chemă aşadar, însă Moartea sosi!
Mergea alături de el, pe drum. O privi curios.
Era o moarte oarecare. Nici urâtă nici frumoa-
să. Era curată şi părea mai sănătoasă ca el. 

„O fi moartea mea? - se întrebă Bă-
trânul. S-ar putea - gândi -, că de fapt… cam o
astfel de moarte, mi-am dorit. Ei, n-aş putea
zice că mi-am dorit, mai degrabă că am ales,
o moarte ca asta…” Când vorbeşti despre
moarte, se pare că trebuie să fii atent! O privi
şi se miră că nu avea coasă, aşa cum ştia din
poveştile bunicii… „O fi vreo moarte moder-
nă!” - glumi el. Îi trase cu ochiul, dar Moartea
nu părea impresionată…

„Se pare că nu-mi ghiceşte gân-
durile” - speră Bătrânul. 

„Văd că ţi-e greu, moşule! – grăi (în
sfârşit) Moartea. Dă-mi mie coasa, că şi aşa
pe a mea am uitat-o, grăbită cum eram!”

Bătrânul simţi un fior prin spate. Îşi
aminti că şi el era grăbit şi iuţi pasul.

***
În hornul afumat al conacului, bufniţa

îşi puse două stele pe ochi şi se visa cântând în
stejarul cu flăcări verzi.

Pâinea câinelui era moale şi roşie. Ca
o inimă rănită… 

Când ajunse în rât, Moartea nu reuşi-
se încă să-mprumute coasa de la Bătrân. 
Acesta sufla greu şi şi şterse sudoarea de pe
frunte:

„Ce s-o întâmpla oare dacă-i dau
coasa?” „O să mi ia viaţa!” - îşi răspunse.
„Dar dacă nu i-o dau? Îşi va aduce coasa ei.
Cine ştie când o fi bătut-o!? A mea-i brici!…” 

O mângâie puţin cu gresia şi începu
lucrul. Brazda largă, bogată, înainta încet…
Pământul rămânea ca un obraz proaspăt ras, pe
care Moartea păşea în ritmul coasei. Întâlnind
un muşuroi de furnici, Bătrânul vru să-l oco-
lească, dar coasa ca o străfulgerare, trecu prin
el fără să-l clintească! Furnicile năvăliră afară
într-o forfotă de nedescris! Şi totuşi, el dorea
să cruţe muşuroiul!... 

Văzând că soarele-i de vreo două su-
liţe pe cer, Bătrânul se temu că nu va isprăvi
până la amiază. Roua pierise şi doar umezeala
pământului îl mai ajuta… Şi… pare-se, Moar-
tea! Altcineva cine l-ar grăbi aşa!?

Din când în când se trezea cu câte un
pas în urma coasei. Prima dată îşi dădu seama
de asta gândindu-se la tulburarea câinelui,
apoi când îşi aminti că visase cum se lupta o
privighetoare cu o bufniţă şi cum, privighe-
toarea avea penele arse de flăcările unui stejar.
Ce mai vis!...

Mai avea vreo două brazde până la ră-
chita supărată care era şi semnul dintre pă-
mântul lui şi al unui vecin de la Pădure, când,
văzând că Moartea nu i mai cere coasa, îşi zi-
se: „Se teme de lucru. I-o fi cald şi s-o fi dus
acasă… La ce casă?... Ori s-o fi aşezat la
umbră. O credeam mai serioasă. Putea să mă
ajute, dacă tot a venit, nu?” – râdea Bătrânul.
Dar de la o moarte fără coasă la ce să te aştepţi?

Câinele cu ochii roşii nu se atinse de
inima rănită. Urla adulmecând înspre hornul
de la conac… 

Piuitul bufniţei căzu în adâncul întu-
necat al hornului… 

Privighetoarea visa o noapte cu lună.
O floare argintie însemna locul unde

căzuse ciocârlia. Strălucea şi cânta împreună
cu vântul…

Cei care lucrau prin preajmă, l-au
găsit pe Bătrân în iarbă, rezemat de răchită. 

Cu laibăru-ntre umeri, cu clopul căzut

alături, părea că doarme. 
Nu i au găsit coasa şi… nu-şi amin-

teau să fi văzut pe cineva trecând pe acolo!… 
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Voi care v-aţi trădat Dumnezeul de
fiecare dată când aţi crezut că viaţa voastră
amărâtă, trupurile voastre nici pârjolite de
soarele deşertului, nici albite de sarea mării
sunt în pericol, că averea voastră, cuibul ace-
la de pământ, sau pânza cortului unde vă cre-
deaţi stăpâni, va fi prădată, că soţia pe care
aţi uitat de mult s-o iubiţi va fi pângărită, că
fiii şi fiicele voastre vor ajunge în târgurile
de sclavi dacă nu mărturisiţi, dacă nu vă le-
pădaţi, voi mă judecaţi pe mine?

Voi care nu veţi înţelege niciodată
că de fapt el vă dispreţuieşte  pentru năzuin-
ţele voastre mărunte legate de lumea aceasta,
şi nu de cealaltă pe care proorocii voştri  o
zugrăvesc în culori ideale, dar pentru care ni-
meni nu poate mărturisi!... 

V-aţi lepădat!... Apoi i-aţi cerut ier-
tare şi v-aţi întors în casa lui după ce a trecut
furtuna. V-a crezut lacrimile, şi în sfânta sa
naivitate a sperat că nu veţi greşi din nou, dar
s-a întâmplat  iar, zi de zi, vieţi de-a rândul!
V-a pedepsit, uneori. Trebuia doar să fiţi cum
el v-a lăsat. - nimic de la voi, doar iubire şi
smerenie!

Iubirea voastră era pentru arginţi, iar
smerenia - falsă ca închinăciunile voastre…
Doreaţi să trăiţi în lumea aceasta şi nu în cea-
laltă, şi vă închinaţi pentru că aşa trebuie,
crezând că-l puteţi înşela…

Toţi zeii mei erau mai frumoşi decât
mine!  Aş fi vrut să le semăn. Voi vă credeaţi
egalii dumnezeului vostru, dar modestia, bu-
nătatea şi umilinţa fiului său v-au făcut să-l
urâţi, şi sub vini închipuite, minţi rătăcite,
orbi şi surzi, l-aţi răstignit, deşi el încerca să
vă întărească speranţa în viaţa veşnică.
Acum, vă închinaţi eşafodului său aşteptând
milă şi îndurare!

Eu nu mi-am pedepsit zeii, pentru că
i-am iubit! Le-am vorbit, iar ei au coborât din
ceruri şi m-au însoţit în bucurie şi necaz.
Fiecare zeu e chipul sufletului meu, de om şi
împărat, cu tot ce poate fi mai bun, mai iu-
bitor, mai spiritual şi mai frumos! De ce oa-
menii n-ar aduce ofrande unui astfel de su-
flet?

Când i-a îndrumat paşii lui Moise,
când vă lumina drumul sub chip de foc ne-
stins, Dumnezeu era printre voi! Stânjeniţi de
prezenţa lui, l-aţi alungat în cer. Zeii mei au
rămas cu mine: Helios mi-a purtat rugăciu-
nile înaintea lui Zeus şi a Mamei. Zeii mi-au
fost aproape, de-aceea am rămas cu ei, de-
aceea m-aţi osândit, şi pe când luptam în
Frigia, l-aţi trimis pe Mercurie făcându-l din
mucenic, asasin! Suliţa lui mi-a străpuns tru-
pul.... Nu vi se pare că sunt prea mulţi sacri-
ficaţi pentru o fericire incertă?

Ultimii zei au părăsit lumea asta îm-
preună cu mine. Ne-am retras în zilele noas-
tre de aur, să ne amintim de glorie, de bucu-
rie... Nu ne-am despărţit nici în moarte!

Dumnezeul vostru mai aşteaptă, vă
mai aşteaptă, gândindu-se cu spaimă la Ju-
decata promisă, pentru că va urma şi răspla-
ta... pe care cum s-o împartă, cui s-o îm-
partă?.... 

Flavius Claudius Iulianus
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MICA 

BUCUREŞTI

Convalescenţă

Nu o mai durea stomacul, simţea doar
pe limbă persistenţa vagă a sucului gastric,
ameţit parcă de gustul chimic al medicamen-
telor. Ceea ce o supăra însă era slăbiciunea din
mâini şi mai ales din picioare. Avea impresia
că fiecare mişcare era un efort în sine. Muşchii
se moleşiseră prea tare în cele trei săptămâni
pe care le petrecuse în pat. 

Parcă se dezobişnuise de mers, şovăia
înaintea fiecărui pas. Ieşi în stradă, iar foj-
găiala mulţimii o derută puţin. Se opri în poar-
ta spitalului şi se uită la maşinile care claxo-
nau, accelerau, frânau, demarau, depăşeau, aş-
teptau. Avea impresia că recunoaşte o imagine
veche. 

Liniştea salonului alb şi aseptic îi mai
stăruia în suflet şi încercă să împace cumva
cele două lumi. Un cuplu de tineri trecu în gra-
bă pe lângă ea, ţinând de mâini un prichindel
care urla în gura mare că vrea ciocolată. Iată
oraşul. Îl uitase. Nebun şi agitat, atât de viu, de
haotic. Sănătos şi bolnav, energic şi epuizant.
Portarul o privea întrebător. Şi se simţi obliga-
tă să îi explice.

– Băiatul meu are interviu, pentru slu-
jbă. Nu a putut să vină să mă ia. Dar mi-a lăsat
bani de taxi.

– Aşa e tineretul. Ocupat.
– A fost la mine în fiecare zi, să mă

vadă. Azi n-a putut. Dar e un băiat tare bun.
– Nici n-am spus altceva, doamnă. Să

vă trăiască! Şi să fii şi mata sănătoasă! Mai în-
colo, pe partea stângă, la cinzeci de metri, sunt
taxiurile. Vezi să nu fie vreun pirat şi să îţi mă-
nânce toată pensia pân’ acasă.

– Mersi, n-avea grijă. Mă descurc. Îi
ştiu eu.

Mergea ezitant prin zăpadă murdară.
Îşi aminti că pe vremea copilăriei, omătul era
alb, curat, de îţi venea să îl mănânci. Uneori
lua câte o bucăţică, muşca din ea repede, să nu
o doară dinţii, iar apoi aştepta să se topească în
gură. Îi îngheţa limba, îi ameţea cerul gurii.
Lumea spunea că zăpada nu e mare scofală, e
doar apă îngheţată, dar că nu e bine să o bagi
în gură, pentru că e murdară, plină de microbi.
Dar zăpadă aceea era bună, era strălucitoare.
Pe când asta de pe stradă era gri sau neagră.
Trebuia să fii dement sau disperat să îţi doreşti
să o guşti. 

Se temea să nu alunece, aşa că mer-
gea încet, cu grijă. O îngrozea gândul că, abia
externată, ar mai fi putut fi nevoită să se în-
toarcă în spital, pentru vreo fractură. O us-
caseră de bani, trebuise să plătească pentru
medicamente, fiindcă rezervele spitalului erau
cam pe nicăieri. Plus şpaga pentru asistente,
pentru doctor, pentru femeia de serviciu. De
fapt, băiatul a fost cel care a dat cea mai mare
parte din bani. Ea, din pensia ei, de unde?

Se opri la un moment dat în mijlocul
trotuarului, obosită. Nu o durea nimic, dar se
insinua un soi de sfârşeală, de parcă i-ar fi
prins tare bine să-i fie cineva alături şi să o
aju-te să meargă mai departe.

– Hai, tanti, hai. Te-ai oprit chiar în

mijlocul drumului, spuse un găligan, care tre-
cu vitejeşte pe lângă ea.

Se uită după vlăjganul cu haină ma-
ronie din piele, cu guler din blană, şi se gândi
că tinereţea şi sănătatea nu înţeleg bătrâneţea
şi boala. Cum ar fi putut să le înţeleagă? Nu
înţelegi ceea ce nu simţi.

Mihai insistase să trimită pe cineva,
să o ajute cu externarea, dar ea, nu şi nu.

– Mă descurc eu, mă descurc. De-
acum sunt sănătoasă, m-am făcut bine. Mă urc
în taxi şi merg direct acasă. Nu e mare lucru. 

Simţea nevoia să se aşeze undeva şi
să stea aşa, să aştepte, să-şi mai tragă sufletul.
Dar unde? Nu vedea decât trotuarul îngust, cu
bordura încălecată de roţile maşinilor parcate.
Ajunse la taxiuri, dar trecu mai departe. Nu
avea bani de aşa ceva. 

Îndesase cinci lei în buzunarul asis-
tentei, înainte de a se externa. N-ar mai fi vrut
să îi dea bani, dar femeia se tot agita în jurul
ei, de parcă aştepta ceva. Se plângea de sala-
riul mic, de munca multă din spital şi de chel-
tuielile mari. Ascultă jelania cu indiferenţă, cu
detaşare, ştiind că se va externa a doua zi.
Apoi îşi spuse că, poate, ulcerul o va supăra
din nou, poate că va trebui să se întoarcă în
spital şi va da peste aceeaşi asistentă. Şi poate
că femeia chiar avea nevoie de bani. Doar se
spunea şi la televizor că cei din sănătate au
salarii mici. La urma urmei, nu aveau nici ei o
meserie prea uşoară, să stea toată ziua printre
bolnavi. Mai ezită puţin înainte de a strecura
mâna în portofel, dar când o văzu cum se tot
învârte pe acolo, ca un reproş, ca o aluzie, o
cuprinse un soi de lehamite şi nu mai vru decât
să îi dea banii şi să o vadă plecată. Apoi îi mai
dădu şi celeilalte asistente, oarecum din pro-
prie iniţiativă, pentru că nu vroia să o nedrep-
tăţească, dar şi pentru că, ştia deja, banii nu îi
mai ajungeau de taxi. Păstrase doar pentru me-
trou, i-ar fi fost imposibil să meargă pe jos pâ-
nă acasă. 

Acum simţea însă un fel de furie epu-
izantă, o neputinţă sâcâitoare. Ce spital mai
era şi ăsta? Fără medicamente, fără perfuzii?
Cinci lei în dreapta, cinci lei în stânga. De
parcă ar fi peticit în permanenţă nişte găuri
dintr-o manta veche, tot mai veche.

Ajunse în strada principală şi se gândi
cu groază la cei cinci sute de metri pe care îi
mai avea de parcurs până la staţia de metrou.
Aici, abia mai erau urme de zăpadă. Soarele şi
paşii topeau ultimele rezistenţe. Doar pe mar-
gine se strânseseră mici grămăjoare de omăt
jegos, tapetat cu mucuri de ţigară şi coji de
portocală. Trotuarul negru, lucios din cauza
umezelii, îşi dezvelea trofeele adunate în ul-
timele zile, ca pe nişte comori bine puse la
păstrare. 

Femeia mergea încet, cu precauţie,
privind mai mult în jos, ştiind că trecătorii
aveau să o ocolească oricum. Încerca să oco-
lească mizeria. Era însă aproape imposibil,
trebuia să facă slalom printre coji de banană,
cutii goale de bere, excremente de câine. I se
făcut silă. Se hotărî să nu mai privească asfal-
tul, dar nu se putu abţine. Se temea să nu calce
în vreo mizerie. La un moment dat văzu un
scutec folosit pe marginea trotuarului şi încer-
că să îşi imagineze cum a ajuns acolo. Poate
că o mamă agitată se descotorosise de el, arun-
cându-l din mers, în timp ce cu cealaltă mână
îşi ţinea copilul la piept. Sau poate că cineva
pur şi simplu îl zvârlise de la geamul aparta-
mentului sau al maşinii. Apoi, cârpe murdare,
ambalaje de biscuiţi, cartoane sfâşiate, batiste
de hârtie mototolite, gume de mestecat cimen-
tate, pet-uri dolofane şi unsuroase. Un bărbat

trecu pe lângă ea, îşi trase zgomotos nasul,
apoi scuipă, cu mândrie parcă, pe asfalt. Fe-
meia îşi feri privirea şi simţi că stomacul i se
revoltă. Se uită la trecători şi constată că erau
îmbrăcaţi decent, aveau expresii umane, ges-
turi normale. Atunci de unde atâta mizerie,
atâta delăsare? 

Pe la jumătatea străzii văzu vreo
patru persoane, de la o firmă de salubritate,
care măturau conştiincios trotuarul, fără gra-
bă, de parcă ar fi ştiut că îi aşteaptă muncă
multă şi anevoioasă. Simţi o simpatie sinceră
pentru ei şi se gândi că, în dimineaţa aceea, ei
erau eroii cartierului. Porni cu ceva mai mult
elan, de parcă bucata de stradă curăţată ar fi
trebuit să fie mai uşor de parcurs. Văzu însă o
domnişoară cochetă, cu blugi strâmţi, pantofi
cu toc şi o geantă mare de piele, aruncând pe
jos un staniol colorat, în timp ce mesteca, pli-
nă de gingăşie, o bucăţică de napolitană. Ar fi
vrut să îi spună ceva. Fata mea, de ce nu arun-
ci la gunoi? E tare murdar oraşul ăsta, trebuie
să avem grijă de el. Se temu însă că tânăra o
va lua peste picior şi că, oricum, nu o va ascul-
ta, doar pentru a demonstra cât este ea de ma-
tură şi independentă. 

Ce era cu oraşul ăsta? Când devenise
atât de mizerabil, de jegos? Iar oamenii atât de
indolenţi şi nesimţiţi?

Ajunse la metrou şi coborî scările
precaut, ţinându-se de balustradă, cu grijă, să
nu alunece. Trenul sosi repede. Se urcă în va-
gonul aglomerat, încercând să se ferească de
coate sau îmbrânceli. Ar fi vrut să se aşeze, dar
toate locurile erau ocupate. Iar cei care stăteau
pe scaune citeau ziarul sau priveau cu îndârjire
în gol, de parcă nu ar fi văzut nimic din ce se
petrecea în jurul lor şi nici nu ar fi vrut să va-
dă. Se agăţă de unul dintre mânerele suspen-
date pe bara de susţinere şi se rugă ca metroul
să nu o zgâlţâie prea tare. Avea de mers vrea
şase staţii. 

O dureau muşchii, greaţa îi stăruia în
gură. Stomacul o strângea, supărător. Se temea
să nu o apuce vreun junghi. La urma urmei, ar
fi putut să roage o domnişoară să îi cedeze
locul. Văzu o tânără care citea o carte groasă,
cu pagini îngălbenite. Poate că ea ar fi înţeles,
părea o fată cu bun simţ. Dar de ce să o deran-
jeze, dacă tot citea? Poate mai bine să roage pe
cineva care nu făcea nimic. Sau mai bine să
aştepte până va coborî un pasager? Sau până
va observa cineva că i se face rău? Nu se putea
hotărî. Nu avea tăria să ia o decizie, darmite să
mai deschidă gura. Oboseala, boala, ruşinea,
lehamitea, furia se adunaseră în ea. Forţe con-
trarii care se izbeau, se întărâtau, se atenuau
reciproc.

Apoi avu senzaţia că poşeta îi devine
mai grea, de parcă cineva ar fi aşezat ceva în
ea. Se gândi că e din cauza oboselii sau a îngh-
esuielii, dar privi totuşi peste umăr. Un bărbat
relativ tânăr tocmai îşi scotea mâna din gean-
ta ei. Îl privi uluită, neştiind cum să reacţi-
oneze. Iar el se uita la ea, prostit parcă. Acum,
când o privea aşa, cu o mână întinsă lângă
corp şi cu cealaltă sprijinită de tavanul vago-
nului, avea impresia că e un tip ca oricare al-
tul, care mergea probabil la serviciu sau cine
ştie unde. Se uita în ochii ei de parcă nu ar fi
fost vinovat cu nimic, de parcă nu l-ar fi sur-
prins în timp ce îi scotocea prin poşetă. 

Furia şi lehamitea o copleşiră din
nou. Nu mai putu să gândească, nici să îşi cen-
zureze în vreau un fel limba sau mintea.

– Tinere, dacă ai ceva bani şi vrei să
mi-i pui în portofel, nu te sfii, pentru că eu toc-
mai am ieşit din spital şi nu mai am deloc.



Valeriu Tănasă (Bacău)

Purificare

Tot muntele spaimei a intrat
În sufletul ei,
Şi nu mai aude cântecul privighetorii.
Dimineaţa a adus vestea
Că luminii i-au
Îngheţat ţărmurile.

Pătraşcu Ionuţ (Ploieşti)

plăgile se retrag uşor în piele

înghiţite scârbos de carne îţi simţi venele
căutând ca râmele inima
ai obosit uită-te la mâinile mele am obosit
când ne vom trezi nimic din toate astea
nu va mai conta crede-mă
vom merge desculţi prin zăpadă
vom privi soarele-n ochi
până-l vom hipnotiza
şi pletele ne vor trăda fericirea
ce dor de mare şi plopi
cât sânge pentru puţin aer
de ce se simte tot mai aproape
câinele acesta de ce
cu dinţii strânşi ne-aşteptăm
gândurile să se-ntoarcă în noi...

când vom fi siguri că dumnezeu e un placebo
moartea nu va mai fi
decât o chestiune de protocol

Isache Florina (Roşiorii de Vede)

Adevărat îţi spun

Trupurile noastre s-au cunoscut 
înainte de a se naşte.

Altfel....cum s-ar fi închis ermetic 
de la prima întâlnire

într-o limpezime albastră ne  reflectă chipurile 
înainte de a face dragoste...şi după.

Rămâne neclintită apa prin care trecem.

Dacă mă dezbraci de mine- rămâi tu
ca un câmp deschis îmbrăţişării
semnelor de aer şi foc.

Adevărat îţi spun:

Nu mă sperie singurătatea, ci absenţa ei.
Atunci te-as pierde.

Igor Ursenco (Baia Mare)

fortuna labilis

MEMENTO:

„Literatura pură nu e decât non-literatură sau
moartea însăși”, Jacques Derrida

sub zodia convergentă a fulgerului 
putea să-mi fie prieten Cuvântul

dar răspundem la nume şi sorţi diferite, 
întotdeauna ajungem prin linia despărțitoare 
a samsarei la unika amantă 
ce-o împărțim frățește: ea ne vizitează 

la diferite capete ale morții

vine la mine Lucrezia Borgia 
se dezbracă: în patul meu karmic 
o perioadă rămîne dezgolită
în giulgi transparent îmi acoperă ochii obosiți 
de atâta albastru debordant ea vine  
cu falangele pitite gingaș în palmele-i 
de gheață tot mai palide 

Cristina Purdescu (Bucureşti)

Dintre toate

Străzi bătute de ploi,
Frunze de-acum ruginii
Şi noi, despre noi ce mai ştii?

Îmi vorbesc de tine
Fereasta şi strada-ntunecată,
Un fulger taie din cer o bucată.

Cer, jumătate de cer, 
Dragoste jumătate, 
Numai pustiul rămâne întreg
Între toate.

Chiril Paraschiv (Chişinău)

J.S. Bach Toccata şi Fuga (re minor)

Ca un vulcan trezit din picurare,
Prin ţevile de orgă gîndu-i dus,
Cu pietrele căzînd grămadă-n mare.
Cu   sufletul,  ce se înalţă-n sus.

Acolo, sus, pe vreascuri de milenii,
În scrumul de epoci – în apogeu,
Stau doi bărbaţi încărunţiţi de vreme –
Discută Bach şi Bunul Dumnezeu.

Bucur Alexandru Emilia (Bucureşti)

Şi cade

Cad ceruri peste tine mai înalte decât 
Rupturile astea între ce e în tine 
Şi ce e înăuntru
Îţi lasă pe umeri dâre mari de motorină 
Ce se solidifică.

Câteodată nu ai nevoie să respiri,
Celulele tale pot face asta foarte bine
Şi fără transplant stem, şi atunci,
Duci mâna la tâmple, cercetezi,
Gândul e tot în locul lui,
O piatră rostogolită ce revine tot în vârf,
Luna pe cer şi pe tavanul camerei tale 
Un peşte înoată de zor în motorină,
În noroi
Şi cade în lac.

Radu Vădeanu (Cluj-Napoca)

jertfa

intrai în lan cu mâinile ridicate
abandonată, unică, iluzorie,
dăruită de semenii tăi spicelor jertfă inaniţiei
ce încolţea la umbra frumuseţii din noi

sfioasă îţi făceai loc prin pletele pământului
cu piciorul gol împingând hăţişurile 
într-o parte
ca pe un teren amorsat în necunoscut

erai prizoniera valurilor galbene
ce îţi luau în stăpânire trupul
erai trofeul grâului ce îşi lungea spicele
pe coapsele tale
erai pârga vieţii smulsă uscăciunii 
părinţilor noştri cu fiecare reflux de vară

deznădăjduită, cădeai în suliţe
cu mâinile ridicate mult spre cer
zgâriind cu unghiile norii până la ploaie

Carmen Tania Grigore (Anglia)

Roua căzută din nuduri

E noapte mă chemi să aud

simfonia din lut
să ascult cum tresare zvonul
pașilor tăi călătorule

alteori îmi era atât de ușor să recunosc
umbrele din cărarea încinsă
încât golul dintre sinapse
devenea o nouă speranță

acum visul meu se răsfrânge în alb
roua căzută din nuduri
se rostogolește spre întuneric
lăsând ca sărut o eclipsă de lună.

Paula Cotoi (Zalău)

Galaxia JKI***

Copilul mi-a zâmbit de parcă
Mâna lui prea mică
Ţinea Carul Mare
Şi îl strângea  cu putere
De ultima stea.
Buzele lui uscate şi ochii
Zâmbeau,
Câtă vreme degetul arătător muta stelele,
Desenând frica.
Copilul a văzut Soarele, noaptea.

Corina Vodă (Chişinău)

Deşteptător ratat

Ştii, am deşteptătorul pe o noptieră a creierului
se vând la pachet în bazarul ţigănesc
chiar dacă cucii au murit demult
secolul 25 are frica solitudinii

Eu nu am nevoie de bed-time stories
doamnele alea din filmele secolului decapitat
în neglijeuri cu flori şi păr pomădat
nu mă vizitează decât în reprize mici
între 2 orgasme bătrâneîntre 5 linii 
de cale ferată care mi se intersecteză în plamă
aceeaşi în care moartea şi-a deschis o filială

Îmi ticăie ceasul în serpentine 
de horror movies în care am rolul sângelui

Îl am implantat între pia mater 
dura mater sau arahnoidă
ori poate pe vîrfurile axonilor sau dendritelor
şi a jegului din genunchi
trage-mă de mâneci şi de gânduri
şi de nisipurile mişcătoare în care 
îmi construiesc centura castităţii provinciale

Îmi ticăie clipa ce se întinde plictisită
dintr-o adunătură coloidală cu multe ics-uri
încurcăm clipele-ntre ele
aşa facem mereu când ne îmbulzim 
după popcorn la cinematograf
şi-mi găseşti sufletul
cu dexteritatea unui killer sentimental

Am deşteptătorul pe o noptieră a creierului
ce păcat că are mecanismul stricat
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Pe tatăl meu nu l-am cunoscut niciodată
cu adevărat. Şi asta pentru că  l-am văzut
doar de două ori în viaţă, la nişte vârste

şi împrejurări care nu mi-au permis să-l păs-
trez prea bine în memorie. Prima dată l-am vă-
zut la o vârstă fragedă, pe timpul războiului,
cred că aveam trei ani pe atunci şi amintirea
lui n-a rezistat prea bine timpului, imaginea
estompându-i-se în mintea mea în anii urmă-
tori până la anulare. Mi-amintesc doar că sosi-
se la noi acasă un militar, cu pieptul plin de
decoraţii, care m-a luat în braţe şi m-a sărutat,
avea o barbă aspră şi ţepoasă, iar mama îmi tot
spunea: „E tata, pupă-l, e tatăl tău!” Apoi a
plecat din nou, pe front, iar peste vreun an
mama a primit o înştiinţare şi a plâns mai
multe zile la rând aprinzând prin casă multe
lumânări şi spunându-mi că tatăl meu nu se va
mai întoarce niciodată. După terminarea răz-
boiului i-a făcut înmormântare şi i-a ţinut pa-
rastase timp de 7 ani. Înmormântarea, mi-o a-
mintesc mai bine căci aveam pe atunci vreo
şase ani, a fost foarte simplă şi nemaivăzută
prin părţile noastre fiindcă mortul lipsea, fuse-
se dat dispărut, iar cortegiul funebru, având în
frunte o cruce cu numele lui, câţiva prapuri şi
colacii legaţi cu prosoape, era compus dintr-o
lume pestriţă la înfăţişare, în care doar mama
şi preotul erau îmbrăcaţi în haine negre. Mai
târziu numele tatălui meu a apărut pe placa un-
de erau trecuţi eroii din Al Doilea Război
Mondial şi, de două ori pe an, noii pionieri de-
puneau coroane de flori şi rosteau angajamen-
tul solemn în faţa plăcii comemorative.

Din acest motiv toată copilăria şi ado-
lescenţa mea au fost strâns legate doar de pre-
zenţa mamei, de grija ei pentru ziua de mâine.
Deoarece indemnizaţia lunară ce o primeam,
ca văduvă şi orfan de război, abia ne ajungea
pentru a cumpăra câteva pâini şi două-trei sti-
cle cu lapte a fost nevoită să-şi caute de lucru.
Mai târziu mama s-a măritat cu un vecin,
muncitor la combinatul din oraş, care rămăse-
se văduv de vreo doi ani. Tatăl meu adoptiv,
Vasile, era  harnic, cumpătat şi priceput în toa-
te şi avea o casă mai mare decât a noastră. Era
plin de atenţii faţă de mama şi faţă de mine,
aşa că în scurtă  vreme ne-am mutat la el, iar
în casa noastră au intrat să stea cu chirie nişte
rude de la ţară. La început, tatăl meu vitreg
mi-a fost indiferent, deoarece mă lăsa să mă
descurc singur, cu preocupările mele, cu învă-
ţătura şi lecturile. Eram bucuros pe indepen-
denţa mea, dar în multe situaţii dificile, în lip-
sa unui tată adevărat, trebuie să recunosc fap-
tul că tatăl meu vitreg, Vasile, m-a ajutat întot-
deauna, cu tact şi blândeţe, să le rezolv corect.
Şi aşa am ajuns la vârsta de 14 ani, când am
dat examen şi am intrat la liceu. 

Viaţa mea s-ar fi derulat în continuare
în acelaşi mod monoton, fără să-mi pună prob-
leme deosebite, dacă într-un sfârşit de vacanţă,

pe la începutul lui septembrie, mi se pare, nu
aş fi fost martorul unei întâmplări ieşite din
comun. Eram singur, stăteam pe prispă şi ci-
team un roman de Jules Verne. Mama era la
fabrică,  iar tata, harnic cum îl ştiam, îşi găsise
de lucru pe undeva prin curte sau prin grădina
din spatele casei. La un moment dat m-au tre-
zit din reveria lecturii câteva ciocănituri în
poartă. Tata s-a dus s-o  deschidă şi am văzut,
intrând, cu paşi nesiguri, un om desculţ, îm-
brăcat cu haine rupte şi murdare. Un cerşetor,
credeam, dar nu un cerşetor obişnuit, asemă-
nător celor pe care îi vedeam prin oraş, cu ochi
şi priviri şirete, ci unul obosit, bolnav, abia tâ-
rându-şi picioarele, cu ochii duşi în fundul ca-
pului şi privirea tulbure. Parcă tremura tot tim-
pul de frig, deşi afară era o vreme plăcută, iar
soarele toamnei ardea încă destul de tare.

După moartea primei soţii tata Vasile
rămăsese cu un obicei: dădea de mâncare la
toţi cerşetorii şi oamenii nevoiaşi pe care îi în-
tâlnea sau care îi băteau la poartă. Şi atunci a
procedat la fel. Mi-amintesc că l-a chemat pe
străin în bucătăria de vară, l-a ajutat să îşi
scoată  zdrenţele murdare, i-a adus apă să se
spele, i-a dat câteva haine şi nişte ghete vechi
de-ale lui, apoi a încălzit mâncarea şi i-a pus
să  mănânce. Mie, figura străinului poposit în
casa noastră nu-mi plăcea, ba chiar îmi pro-
ducea un sentiment de spaimă de neînţeles,
combinat cu milă. Era numai piele şi os. Pe
faţă avea câteva pete vineţii, iar pe mâini nişte
bube. De câte ori ducea lingura la gură, mâi-
nile îi tremurau, picăturile de ciorbă i se pre-
lingeau de pe bărbie înapoi în farfurie, iar mă-
rul lui Adam, ascuţit, i se mişca în sus şi-n jos
pe gâtul slab tras parcă de o sfoară. După ce a
terminat de mâncat şi-a făcut semnul crucii şi
a început, deodată, să plângă, aşa cum plâng
de obicei beţivii după ce au întrecut măsura.
De fapt, tata îl întrebase de unde vine şi unde
se duce şi atunci străinul izbucnise în plâns.
Dar străinul nu băuse alcool şi, după un timp,
şi-a şters lacrimile şi a început să vorbească.

Vorbea cu greutate, cu multe întreru-
peri, căutându-şi cu grijă cuvintele şi opintin-
du-se, parcă, ori de câte ori le rostea. Venea
dintr-un ţinut de departe. Rostea nume de oa-
meni şi de locuri necunoscute mie. Muncise,
pe rând, mai întâi într-o mină de cărbuni, iar
apoi, timp de mulţi ani, nici nu le mai ştia nu-
mărul, într-o carieră de piatră. Amesteca cu-
vintele româneşti cu alte cuvinte din limbi ne-
cunoscute. La un moment dat  l-am auzit ros-
tind şi câteva cuvinte ruseşti, pe care le-am
identificat mai uşor deoarece începusem să în-
văţăm, la şcoală, încă din clasa a IV-a, această
limbă. Povestea că moartea secerase vieţile
multor oameni, dintre miile de prizonieri pe
care îi întâlnise la sosirea în lagăr, în ultimul
an rămăseseră doar o sută printre care şi opt
români. Mi-amintesc destul de clar vorbele lui
şi acum, după atâţia ani.

„...Cu vreo lună în urmă, trei gardieni
însoţiţi de cămile ne-au scos din lagăr şi ne-au
mânat pe jos, prin nisipul deşertului, cale de
zeci de kilometri. Seara ne culcam sub cerul
gol pe nisipul  rece, iar  dimineaţa îi îngropam
pe cei morţi şi ne târam mai departe. Într-o
seară am ajuns la o linie de cale  ferată unde
ne aşteptau două  vagoane pentru transportul
vitelor şi o locomotivă. Acolo ne-au dat câte-

va pâini şi ne-au umplut bidoanele cu apă,
apoi ne-au urcat în vagoane şi au închis uşile
pe dinafară. Am mers cu vagoanele acelea
multe zile şi nopţi, prin meleaguri pustii. Pri-
veam printre scândurile vagonului şi nu ve-
deam nici o suflare de om, doar tereuri nisi-
poase şi multe stânci, piatră şi nisip peste tot.
Aproape toţi eram bolnavi, mulţi sufereau de
plămâni din cauza condiţiilor neomeneşti în
care lucraseră atâţia ani. Spaţiul închis din
vagoane ne otrăvea şi mai mult sănătatea.
Într-o noapte, când trenul a staţionat într-un
tunel  plin de fum, au murit foarte mulţi sufo-
caţi. Au urmat câteva zile şi nopţi de iad, când
am stat cu morţii lângă noi, în vagoanele în-
chise, bătând cu pumnii în obloane şi cerând
ajutor. A treia zi ne-au deschis în sfârşit, uşile,
ne-au scos afară şi ne-au numărat. Rămă-
seserăm în viaţă vreo zece oameni printre care
şi doi români: eu şi un oltean din  Gorj. Ne-au
urcat pe toţi într-un alt vagon, ne-au dat câte
o pâine şi apă şi ne-au trimis mai departe. Un-
de, nu ştiam, dar începusem să  bănuim că în
curând vom fi cu toţii liberi, vii sau morţi. Tre-
nul circula acum între localităţi numai noap-
tea, iar pe timpul zilei staţiona în câte o haltă
necunoscută, unde nu era ţipenie de om.  

Într-o noapte, după ce ne-am oprit,
locomotiva a plecat şi ne-a lăsat singuri. Nu
se auzea nici o mişcare, nici un sunet din afa-
ră, doar horcăitul obişnuit al câte unui muri-
bund. Pâinea şi apa ni se terminaseră demult.
Am  bătut cu pumnii şi picioarele în obloanele
vagonului până ce am obosit. Dimineaţa, nişte
lucrători de la calea ferată au auzit strigătele
noastre şi au deschis vagonul. Şi-au făcut
cruce văzând în ce hal arătam amândoi. Am
coborât. Nu ne venea să credem că suntem
liberi şi ne-a trebuit multă vreme să ne treacă
buimăceala şi să auzim româneşte şi să înţe-
legem că am ajuns acasă, printre români.
Gardienii nu mai erau nicăieri. Prietenul meu,
gorjeanul, a coborât încet din vagon, s-a uitat
de jur-împrejur. A încercat să zâmbească, a
dus mâna la piept şi a căzut fără suflare.
Soarta a fost nedreaptă cu el. Rezistase 11 ani
în lagăre, dar murise după ce respirase câte-
va minute de libertate...”

Povestirea mi s-a părut incredibilă,
dar tata continua cu întrebările şi străinul se
chinuia să-i răspundă făcând eforturi tot mai
evidente pentru a respira normal. Trăgea aerul
cu gura larg deschisă, pieptul i se umfla şi au-
zeam un fâşâit prelung. După câteva minute
de repaus a continuat să povestească.

„...Rămăsesem singur pe peronul
unei gări de lângă graniţă. Acte, bani şi haine
nu aveam, doar nişte zdrenţe murdare. Oame-
nilor care mă  întrebau ce e cu mine le spu-
neam că vin de departe şi vreau să ajung în
localitatea asta, unde am avut cândva o fami-
lie şi nişte rude. Unii m-au crezut şi m-au  aju-
tat, mi-au dat câte ceva de mâncare şi de îm-
brăcat, dar alţii nu m-au crezut. M-am urcat
într-un tren fără  bilet, dar m-au aruncat din
vagon un ceferist şi-un miliţian, spunându-mi
că lumea e plină de vagabonzi ca mine care
pot merge foarte bine şi pe jos. Am găsit apoi
un tren de marfă staţionat într-o gară şi am
venit cu el până aici, ascunzându-mă de con-
troalele din gări sub nişte prelate vechi. Unii
m-au îndreptat spre azilul de bătrâni, spunând
că poate acolo mă vor primi fără acte, dar eu
am vrut  să-mi văd mai întâi casa şi familia.
Acum sunt aici, dar n-am întâlnit încă pe ni-
meni cunoscut şi nici rudele, care mai există,
încă  nu ştiu că am venit...”

(Continuare în pag 26)

Valentin NICOLŢOV
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Se oprise iarăşi din povestit
pentru că-l podidise, deodată, o tuse
prelungă, hârâitoare, care nu se mai
oprea, tăindu-i respiraţia. Tata i-a
adus un pahar cu apă, dar străinul a
început brusc să scuipe sânge. Hor-
căia şi scuipa flegme de sânge roşu-
deschis gâfâind. Am anunţat Sal-
varea care a venit, l-au luat pe o tar-
gă şi l-au dus la spitalul de urgenţă.
N-am mai putut afla nici cum îl che-
ma, nici cine îi erau rudele. Seara,
când a venit mama de la lucru, tata
i-a povestit pe larg toată întâmpla-
rea. A doua zi, de dimineaţă, s-au
dus amândoi să-l vadă la spital.
Străinul murise în timpul nopţii şi
corpul i-a fost mai târziu incinerat,
aşa cum se procedează de obicei  cu
cadavrele persoanelor necunoscute,
nerevendicate de vreo rudă. Dar
înainte de incinerare cadavrul a fost
fotografiat şi măsurat, i s-au luat
amprentele şi i s-a determinat grupa
sanguină, iar cu datele astfel culese
s-a întocmit un dosar care zace şi
acum, pe undeva, printr-o arhivă.

Peste puţină vreme am în-
ceput primul an de liceu şi aproape
că uitasem povestea aceea neplăcu-
tă, dar într-o noapte, târziu, când nu
puteam adormi, am ascultat, fără să
vreau, o discuţie între mama şi tata.
Treceam prin holul dintre camere, ei
ţineau de obicei uşa deschisă şi i-am
auzit vorbind în contradictoriu. Fără
să-mi dau seama, m-am opritt.
Mama îi spunea să nu mai insiste,
iar tata îi reproşa, pare-mi-se, ceva.
După un timp am înţeles că era vor-
ba despre străinul care venise de de-
parte şi murise în oraşul nostru, fără
nume, fără o cruce la căpătâi. Tata
susţinea că nu procedaseră corect,
că omul acela ar fi trebut să fie  re-
cunoscut de rude şi îngropat sub
crucea din cimitir a tatălui meu, dar
mama nu era deloc de acord cu ide-
ea. Printre argumentele ei am reţi-
nut că tatăl meu avea numele trecut
pe tabloul eroilor din cel de Al Do-
ilea Război Mondial, că pentru ea şi
pentru mine, ca de altfel şi pentru
toţi cei care l-au cunoscut în tine-
reţe, tata murise ca un erou pe câm-
pul de luptă şi lucrurile acestea nu
mai puteau fi schimbate. Ce impre-
sie ar fi făcut în oraş înmormântarea
unui necunoscut, acum, sub crucea
din cimitir? Ce s-ar fi făcut ea dacă
cineva ne-ar fi cerut să restituim sta-
tului banii primiţi de-a lungul anilor
ca  ajutor pentru văduve şi orfani de
război?

Atunci am înţeles, într-o
străfulgerare, că străinul, care ne vi-
zitase, în ultima lui zi de viaţă, fu-
sese tatăl meu adevărat şi că  avuse-
sem şansa nesperată să-l aud şi să-l
văd pentru a doua oară fără  să-l fi
putut recunoaşte.

Mama şi tatăl meu vitreg
nu au ştiut niciodată că în noaptea
aceea am aflat cumplitul adevăr
care m-a marcat pentru tot restul
vieţii.
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Lavinia ALEXA
(Bucureşti)

*
mă auzi când îţi spun 
să închizi telefonul?
măcar trece-l pe mut,
nu pot să mă concentrez 
tot timpul, ştii,
nu pot să te păzesc acum.
e prea mult zgomot în jur
şi toate pleacă, dar nimic
nu vine în mine.
sunt focalizată pe trebuie.
trebuie să, trebuie să...
tu ştii ce trebuie să fac, dar
mă întrerupi
de parcă n-ai şti că
inima mea o să cadă
şi o să rămână pe podea
ca un ou spart...
auzi?

Mădălina BECHERU
(Târgu Jiu)

Visul

Am vrut să-ţi spun de ieri,
dar mi-a fost teamă 
şi nici măcar nu ştiu de ce.
Poate de timp, poate de tine
sau poate că de un pustiu ce zace
înflorind tacit în mine.
M-asculţi? Fie. Dormi acum
şi îţi voi spune mâine:
Troia n-a pierit în flăcări, 
ci în valuri de uitare. 

Maria Ileana BELEAN
(Sărmăşel Gară)

Azi mă rog...

Azi mă rog
fac semnul crucii 
căldura mă cuprinde

privesc în mine sunt zdreanţă 
moliile vampir încep vânătoarea
urme de doruri sunt linse 
până la os

azi mă rog să-mi uneşti 
mâinile cu aduceri aminte
cineva să-mi fie călăuză
să aibă drumul fulgerului
însăilat cu scurtă aşteptare

azi mă rog
înăuntrul din mine să fie afară
dimineaţa să-mi deschidă ochii
atingerea ta să fie soare
sărutul învie cea mai albă 
margine a lumii

nu mă tem inelul 
îl aşez lângă Cina cea de taină.

Silvia BITERE
(Constanţa)

Oraşul Amelie

Ceva mă sugruma atît de plăcut
Posibil amintirea, posibil tu
Uneori mi-am dorit 
să fiu spînzurat de firul ierbii
Să povestesc oamenilor cum 
am încercat să iubesc femeia
Alteori mă închipuiam 
jean pierre jeunet
Amelie, Amelie – îi spuneam
Tu ştii, am fumat mult în viaţă
Am fumat carne de om, 
şosele pavate, peroane
Conserve de legume, 
erau aşa de frumoase
Cum te priveam pe tine 
cînd ieşeai de la coafor
Tu nu ai fost, de fapt, 
niciodată acolo
Te găseam mereu prin buzunare
sub formă de bileţele
Şi eram fericiţi împreună
Atît de fericiţi 
atunci cînd adormeam
Tot oraşul îţi purta numele
Dimineaţa te zăream 
ca o păpădie
Amelie, scrie-mi în palmă
Cum îţi miros mîinile 
după o noapte?

Costel MIREA (Slatina)

autoportret

conştient că respiră 
doar aerul dintre două momente
şi că moartea-i linge
sârguincioasă falangele
el nu-şi mai păstrează
nici măcar copilăria

astfel păşeşte pe un câmp gol
fără un gând fără o ţintă anume 

iar când zgomotul lumii-l ajunge
din urmă,-l pătrunde
el reintră-n cochilia lui 
care - nu se ştie cum -
fumegă

Vlad SIBECHI
(Suceava)

sebastian locuieşte

în sticluţa lui de fanta madness
şi toată lumea respectă asta 
i se acordă linişte bilete de tren
gratuite şi câteodată
un colţ de mamut drept talisman
la 00:00 când se difuzează thriller 
pe mtv monstruleţii de sub pat
citesc jurnalul intim 
al lui sebastian
au cozi spiralate şi ceasul 
dat cu o oră înapoi

dar nu e vorba de ora exactă 
de punctualitate 
sau legea proprietăţii private
e o zi rotundă ca sfecla roşie 
sebastian mă torturează 
cu flashbackuri şi botoşei 
pluşaţi avangardist
diseară vom vorbi 
despre avorturi
şi doamna ivanov de la trei 
o să bată cu şoldul ei metalic 
în ţeava de la gaze

Maria FĂRÂMĂ
(Nisiporeni)

colecţionar

El… cel cu o carte în mână
nu mai are nimic 
gândurile-i sparte 
se macină în gol 
El… cel cu privirea răvăşită
nu mai are nimic 
creieru-i amorţit 
se luptă cu existenţa 
El… cel cu pălărie albastră
nu mai are nimic 
sufletu-i pustiu 
îngână durerea 
El… cel cu Nimic 
este totuşi Cineva 
colecţionează 

iluzii 
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Cristina Bianca DAN
DEVA

inimi de peşti

încă îmbrac păpuşi şi-n borcane 
păstrez câte-o scoică pentru zile negre
să aud cum se naşte marea 
şi valurile se sparg de cheiuri în amurg
răscolind timpul ca o paradigmă
într-o gravură cu inimi de peşti

astăzi eşti alunecos
şi dansezi cu o iubită moartă
ce şi-a decorat sufletul cu solzi 
pradă rechinilor din papionul tău desfăcut
într-un tango nesfârşit de albastru

Pe mare

ploaia îl fură pe Dumnezeu 
din visele noastre
şi pescuim în cascade mori de vânt
e vechi aerul în zilele bune şi greu
mai deunăzi am irosit un cuvânt
ca să şterg din mine talazul
şi-am făcut surf pe marea Sargaselor
vrând, nevrând tu erai acolo
singurul mal singurul popas
erai limpede şi gol precum infinitul
într-o picătură de rouă
şi-atunci mi-am tăiat o bucată din suflet
şi ţi-am croit veşminte
ca să mă porţi cu tine când ţi-e frig.

Culori din jurnalul unei flori de colţ

ţi-am spus că te iubesc într-o mie de feluri
în nuanţe de roşu, alb, rogvaiv

pe limba curcubeului  
nu mă uit înapoi ar fi prea simplu să mă
întorc spre norii cu tentă violet
şi ploaia ce curge cascade
printre visele noastre verzi
desfă tu ultima filă
din jurnalul unei flori de colţ
citeşte tu ultima lacrimă
rătăcită sub aripa timpului regăsit
ţi-am spus că te iubesc fără cuvinte
sau semne nu am nevoie decât de un gând
sau de cântecul lebedei negre
pe lacul cu o mie de nuferi.

Să ne iubim în piele de şarpe

Încă mai simt degetele tale pe urma de spini
Fiecare nor obosit ce ne privea 
Într-un film mut cu adolescenţi pe role
Ce-şi căutau începuturile în lumina fiecăruia
Încă mai simt că eram predestinaţi
Să  ne iubim în piele de şarpe
Şuierând, timpul să ne uite povestea

Încă mai simt povara ploii pe tâmple
Uitându-se cruciş din Cadillacul tău roşu
Nu uita să plângi când eşti fericită, mi-ai spus
Înainte să-mi arunci cenuşa în mare.

Praf şi rulete ruseşti

vaya con Dios, mi-ai spus, 
rotindu-ţi mâna într-un fel aparte 
mâine vei fi departe
şi vor creşte muşchi între 2 cuvinte
fărâme de amintiri vor cenzura rămăşiţele
ultimei nopţi
doar praful va mai spune poveşti cu zâne
spiriduşii vor muri în cufărul cu scrisori
înroşind răsăritul cu fiecare sfârşire

mâine voi fi departe
şi cine-ţi va mai veghea visele din balcon
când tresari şi te-acoperă ploaia 
ca o vendetta zeiască
te prefaci că dormi, dar mă priveşti printre
gene cum citesc 
Amantul doamnei Chatterley în şoaptă
şi-ţi voi lipsi de câte ori vei auzi 
clinchet de pahare
sau zgomotul ruletei ruseşti 
tropăind aparte
departe, aproape, departe 

Pasiunea unei litere

cândva credeam că doar poeţii
scriu versuri de dragoste
şi te-aşteptam în fiecare noapte
să-mi omori timpul cu privirea

îţi iubeam fiecare silabă a numelui
ca şi când n-ai fi existat decât tu
şi-mi plăcea să probez rochii 
de mireasă albastre

aşchii dintr-un fost ecou
se-aştern pe umerii tăi
şi vreau să-mi spui că mă iubeşti
în toate limbile pământului
ca un bibliofil care-şi citeşte cartea
până la ultima literă

Recenzia unui amurg violet

ecografia paşilor tăi îmi limitează concretul
disipându-se într-un ultim 
preludiu convalescent
am vorbit întotdeauna pe limba ta
fără să ştiu s-o ascult
vreme de o clipă mi-am păstrat curajul
de a spune lucrurilor pe nume la figurat
priveliştea scursă dintr-o privire obscenă
foamea aproape strigată de călugărul orb

o teamă universală cu gust de rugină
vindecă sindromul unui prezent radical
veşnic sub presiunea dantelelor violete
ce-mi îmbracă timpul în fiecare amurg
ca scâncet straniu de lebădă ireal 
ca o mireasă –fantomă într-o noapte de mai
ce-şi aşteaptă mirele sub o cruce
să facă schimb de inele în paradis

Omul -sertar

ştii îngerii se nasc în ploaie
de-atâtea ori i-am văzut
rupându-şi bucăţi din aripi cu sete

ştii nimeni nu caută pene în curcubeu
şi parcă e târziu acum
să mai schimbi culoareafurtunii

stoluri
survolează deşertul în cerc
şi iar mă simt 
ca-ntr-un tablou de Dali
cu omul-sertar
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aşteptându-l pe holden
(salinger. in memoriam) 

şi un scaun ar geme de singurătate 
în garsoniera lui în stil praghez. 
nu-şi depozitează decât în şoaptă 
câte o prietenă mică şi mută 
sub covorul persan. 

şi o linişte mă trimite acasă. 

şi mâinile lui au 
simţul umorului. aceleaşi două mâini 
nu pot să construiască 

nici 
nici 

nici 
nici măcar un ţel/ un apartament decomandat/
un ceva. 
un stick ondulat. 

şi lângă fereastră e 
chioşcul de ziare. când mă face să râd la 
chioşc se vând blocuri întregi/ duzine de case. 

şi pe strada lui taţii îşi 
învaţă băieţii mersul pe bicicletă. nu/ nu. 
nu sunt nici prea normali şi nici prea fericiţi.
nu fac decât să-i trimită lui încă două roţi. 

şi deasupra vecinul sparge cărămizi după 
cărămizi. deasupra vecina împleteşte. 
deasupra puştoaica de-a patra 
are un cuib sub sânii mici. 

şi cine poate crede că eu sunt îmbrăcată peste 
blugi cu o rochie de mireasă. dansez până 
mă apucă iar privitul. 

şi la televizor e tarkovski. pe o plajă 
maşini vechi şi murdare 
descarcă mere pentru nu stiu ce cai. 

şi mi-am luat azi un ceas care 
plânge. seamănă cu phoebe. 

şi stau trează şi holden caulfield sparge 
uşi după uşi. azi mă tund. 
îmi iau oglindă mare şi 
mă tund.

despre fusta gigantică a mamei

opreşte domnule tramvaiul vreau
să cobor lângă fusta bogată a mamei

să aşez un scaun cu picioare tari într-o cabină
telefonică şi să-i netezesc
pe diagonală pliurile pe când
cu zgomot cad pe ciment de aceea

mă doare spatele şi-mi cresc pene negre 
şi nu mi-ai spus nici o poveste cu prinţese
înaripate şi de fapt continui
să te scot dintr-o poză
veche ca şi când

ai avea rochie albă cu dantelă
de la bunica iar eu îmi lipesc obrazul 
de sânul tău cu miros de apret risipit

printre vise ştampilate
de un poştaş ce ne fură de sub unghii
rămăşiţe din altă fustă de unică folosinţă
cumpărată de la reduceri fiindcă

adesea îmi aud naşterea mănânc flori
de salcâm şi simt trupul ataşat de mâinile
tale care-mi arată pe degete 
că între oameni există
un fir invizibil aşa cum întind eu jumătatea
mea de ghem cât pot de tare şi pun

la uscat pe sârma noastră bucăţi din fusta
ta pătată de păcate mici şi-ţi spun că

în stomac îmi geme copilăria şi că vreau
un ceas încâlcit între firele de telegraf adică
vreau să împing cerul cu genele aşa
voi şti cât timp razele vor mai fi bune 
cu venele mele şi câteodată simt

trupul ataşat de mâinile tale şi
vreau să cobor domnule aşa împăiat cu mame
cu fuste cu tot

călăuza

iată cum te iau de mână 
şi te plimb pe faleză. tu nu crezi decât 
în naturaleţea unor picioare lungi. 

/dimineaţa îmi bat joc de linişte. o măsor cu 
ruleta de buzunar. aş zice că e o linişte 
prost crescută./ 

iată cum mergem la un film. 
bobina mă derulează şi pe mine şi degetele
tale care caută /şi degetele mele care 
caută./ filmul e cu un dumnezeu excentric. 

iată cum îţi lipesc scotch peste gură. 
tu poate crezi că e un joc într-o limbă veche 
cu ceva coliere cu ceva scoici cu sirene. 
cu marinari care îşi lipesc degetele de 
talia dezvelită. 

iată cum îţi spun să nu fii prost. 
telefonez acasă şi aflu că 
filmele titrate s-au pierdut şi că 
soră-mea bea de stinge 

iată cum facem shopping. te trag 
de şireturi prin oraş şi te enervez 
şi mă bucur zile întregi. /băiete. băiete./ 

de parcă am rămâne singuri pe planetă

drăguşeni sat 
sau cum să înveţi a îmbrăţişa

e atâta loc pentru tine între umerii mei albi
încât ai putea construi un castel acolo

un castel din bârne care
să se împletească mai frumos chiar
decât degetele noastre

şi înăuntru să se afle toate mâinile 
ce-ar putea să zguduie raiul

sau am putea în schimb
să ne ţinem de urât unul altuia
într-un sătuc rătăcit pe hartă

drăguşeni scris de la coadă la cap 

sau silabisit dră gu şeni 
şifonat drăguşeni împăturit frumos 
ca o pijama de vară pe timpul iernii

acolo oamenii mici să îşi numere centimetrii
oamenii mari să uite că au fost mici

nea vasile de la piaţă şi nea ion frizerul 
să fie oamenii mari

să avem vecine tanti ţaţe care
să ne întrebe de unde am cumpărat 
seminţe pentru flori
şi să ne ofere o găină proaspăt tăiată

noi doar să ne îngrămădim unul în celălalt
muşte ce se lipesc de un bec fierbinte

să stăm în culcuşul de chirpici 
în timp ce florile pătrunjelul şi horele cresc

s-avem veşminte murdare dar
mâinile curate şi
o fântână din piatră tare în faţa porţii

tu să-mi cumperi catrinţe 
eu să-ţi spăl izmene
să mergem la biserică împreună şi
să ne plimbăm atunci când e sărbătoare

mi-e frică să nu crească zilele într-atât 
încât să fie aproape aproape aproape
şi să se piardă printre noi

şi e atâta loc pentru tine între
umerii mei albi încât
te-aş ţine aici cu un drăguşeni cu tot

nebunii cauta drumul spre casa

când urlu linişte când urlu l i n i ş t e
linişte vă rog

nu pot vorbi decât cu ochii închişi 
cuvintele îmi stau în cale
îmi sunt suficiente developările oraşului cu
toate feţele nestatornice ca să tac
însa nu mă mai sperii că înainte de aceea
mă duc acasă

acolo mă aşteaptă
mirosul de naftalină şi haine de blană cu care 
aş putea încălzi tot oraşul

şi uite un drum şi uite două
aş putea să aleg oricare dintre ele pentru că
nu sunt o fiară ce se teme de foc 
acasă e roşu te poţi adăposti acolo 
în orice iarnă
se răscoleşte în mintea ta

câteodată îmi imaginez că mâinile astea 
nu sunt ale mele şi-mi strâng pieptul 
la piept şi mă simt fericită

acum da dupa aşa un moment de tandreţe
uite cum păşesc degetele de la picioare 
se ridică spre cer apoi zbang în ţărână
stâng drept stâng drept
cred că atunci când mori esti târât 
cu capul în jos şi degetele de la picioare în sus
aşa aş vedea casa dezordonată
de aceea nu mi-ar plăcea să mor acolo

şi drumul ăsta e atât de atat de linişte
linişte vă rog

Aceşti adolescenţi minunaţi şi poeziile lor zburătoare
Andreea TELIBANAndreea TELIBAN
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