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EXISTENŢA MULTIPLĂ 
 
 
 Tu exişti dincolo de pădurile de sticlă, 
 umbrele tale sunt multe, 
 ca trupurile, ca sânii, ca ochii, 
 treci mereu pe lângă uşa de sânge, 
 ai putea intra, ai putea ieşi... 
 
 Simt cum duci în visele tale miracole, 
 exişti dincolo de laguna de sticlă, 
 pe acoperiş apare muntele, 
 ca o aură, ca o iluzie, 
           vrăbii ciripesc neliniştite, 
 rămân în aer ca insomniile... 
 ... poate vei deschide uşa, 
 poate vei închide uşa; 
 
sunt semne că şi mâine va fi o zi... 
 
 
SUNETUL S-A RIDICAT LA CER 
  SAU 
ZIUA CU O INFINITATE DE CAMERE 
 
Aceasta este clădirea cu o infinitate de camere, 
intri, treci dintr-o cameră în alta, 
devii mereu altceva în cealaltă cameră : 
om alb, cal, maimuţă, 
om galben, dragon, leu, 
om negru, peşte, pasăre, 
am albastru, poet, sfânt; 
 
într-o cameră te rogi îngenunchiat în faţa oglinzii, 
în alta descoperi sufletul, gheaţa, cristalul, 
în alta dansezi până îţi pierzi memoria, 
 
un sunet poate fi cheia de la intrare, 
sau cheia de la ieşire, 
 
bate cineva în uşă, 
ascultă atent, încearcă să prinzi sunetul, 
dar sunetul s-a şi ridicat la cer … 
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               ZEU PLÂNGÂND 
 
 
 
Ai o mie de chipuri, toate de aur, 
ai o infinitate de braţe care mângâie destine, 
 
tu, zeu, cu o infinitate de sexe, 
tu, cel care ai scris imnul dragostei 
chiar pe zidurile piramidei, 
 
te-ai închis într-un ou, în ochiul taurului, 
într-o iubire, într-un cuvânt ... 
 
Stai la izvoarele fluviului, 
priveşti apele care curg prin noi, 
oriunde curge fluviul, spre  orice punct cardinal, 
albii ale fluviului suntem... 
 
... în deltă se pierd vameşii, generalii, conducătorii, 
în mâlul fertil, 
 
tu plângi, 
fiecare lacrimă este o altă fiinţă ... 
 
 
CIRCUITUL ZEILOR ÎN NATURĂ 
 
Deasupra oraşului păianjenul zăpezii, 
uşor, pluteşte -n plină ninsoare, 
firele sale albe unesc luminile oraşului 
de tăcerea oraşului, 
firele sale albe leagă primăria, catedrala, parcarea, bordelul... 
 
Din văzduh apar ochii păianjenului, veninul alb, 
firele subţiri vibrează deasupra capului, 
le priveşti : ştii sau nu ştii, 
înţelegi sau nu înţelegi ... 
 
Zei din nord trec spre sud, 
zei din est circulă spre vest, 
 
e un echilibru instabil  deasupra capetelor noastre, 
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punctul de spijin a fost şi va fi un fulg de nea, 



dacă ninge, dacă nu mai ninge ... 
 
Zeii înţeleg sau nu înţeleg... 
 
ORAŞ DE PROVINCIE 
                                    
                                             Pentru locuitorii din Haţeg 
Oraş de provincie, 
oraş unde  Zalmoxe intră -n chioşcul de ziare, 
e dornic de veşti, ce s-a mai întâmplat la Roma, la Ierusalim, la Ampelum, 
oraş de provincie unde lupii se odihnesc pe asfaltul plin de instincte ... 
 
Oraş de provincie, 
aceste cetăţi romane, aceste cetăţi  străine, aceste cetăţi dace 
plutesc în aer, 
umbra lor se sprijină pe frunzele care alunecă din balconul dimineţii ... 
 
Oraş de provincie, 
aici am descoperit iubirea, 
aici m-a iubit Bendis, aici i-am sărutat sânii de miere şi piatră ... 
 
Oraş de provincie, 
spre seară mă vor străbate suliţe de argint, 
spre seară cerbul va paşte umbra, lupii, timpul, frunzele, 
statuile, 
la miezul nopţii oraşul va fi capitala unui sentiment ... 
 
 
ACVARII DE SÂNGE 
                                                       lui Gelu Naum 
 
Magul în faţa câmpului oscilant, 
căuta haosul ca pe o eliberare ... 
Premiul vulpii albastre, Premiul Nobel, 
tarabe, boutq-uri într-un vis infinit cu tarantule... 
Caloriferul, aragazul, frigiderul, 
toate sunt pregătite pentru ritualul de gheaţă, 
iluzii eterne, anuale, zilnice ... 
Sunt parcuri interzise, 
sunt nervi interzişi, oraşe interzise, 
în fiecare dimineaţă îţi verifici atent coloana vertebrală , 
liliacul creşte din pantofii tăi, 
acceptat, refuzat, te retragi în cercul magilor, 
printre simboluri, agrafe şi acvarii de sânge ... 
 
Yoga, alelluiah, om, 
la marginea zilei un cocoş invizibil caută 
sunetul, 
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 un  cântec seamănă cu ulegmuan ... 



 
 
 
 
AUTOSTRADĂ 
 
 
Gorunul atinge păsările călătoare 
cu vise de clorofilă, 
între camioane şi balerine 
poliţistul croşetează strada .... 
 
Un câine aleargă printr-un lup, 
apari tu 
cu o elice în dreptul sânului stâng, 
se apropie noaptea asfaltului, 
bicicliştii îşi antrenează soneriile, 
e o parcare intimă 
pentru câinii de împrumut, 
undeva pe dreapta, lângă dantela poliţistului ... 
 
 
 
ECLIPSĂ LA 99 DE GRADE 
 
 
Pe autostradă - Piramida Mozart, 
în dreapta vitrine sonore, 
ghitara înfrunzeşte, 
muzica e pregătită ca magii să danseze pe asfalt 
împreună cu prostituatele şi focul ... 
 
E momentul să mobilizezi benzinăria cu  pianul, 
picătura de benzină pe clapele albe, 
de atâta căldură flacăra caută sunete între do şi fa, între da şi sol, 
benzina arde cu tot aurul deasupra pianului, 
benzinăria e dotată cu mori de vânt 
şi eclipse la 99 de grade ... 
 
 
UITAREA TRUPURILOR 
 
 
                                              Ptr. Bendis 
 
Ea mă aştepta, întinsă pe negrul pian, 
aproape albă, aproape femeie, 
părul ei acoperea cântecele, 
aveam pentru ochii pereţilor un vis cu piane mecanice ... 

 6

 



 
Apoi ne-am schimbat oasele, 
mâinile, sângele, 
chiar ne iubeam, focul din sobă 
încălzea gutuile din camera noastră, 
încălzea erele, arhetipurile, 
focul din sobă era zeul iubirii, 
la final ne-am uitat trupurile ... 
 
 
 
PĂMÂNT DE FLORI 
 
 
Pământ de flori la rădăcina cuvintelor vechi. neînţelese, 
apoi vine vremea să înţelegem totul, 
pământ de flori în pumnii mei, 
degetele înmuguresc, 
 
iar ochii lor, asemeni păstăilor, plesnesc, 
eliberând alţi ochi, 
mai orbi ... 
 
 
 
AISBERGURI PE CER 
 
 
Aisberguri pe cer, plutesc încet spre răsărit, 
`` inventează aripa , inventează ! `` 
striga cineva către altcineva, 
noi priveam vârfurile translucide 
ale aisbergurilor, 
restul era ascuns într-un alt timp ... 
 
Aisbergurile îşi arătau chiar rădăcini pe cer, 
era primăvară, se -ncălzise aerul puţin, 
aşteptam ca rădăcinile să -mugurească, 
 
ar fi putut apărea balene ucigaşe pe cer, 
poate vulpi polare, sau foci, 
alţii aşteptau ca Dumnezeu să-şi scrie numele pe cer, 
 
venise primăvara, 
`` inventează aripa ``, strigau si nu-i auzeam 
şi nu le vedeam chipurile ... 
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PLOAIA DE SUNETE 



 
 
Ploaia de sunete în raiul de zgură; 
aur, cadmiu, argint, wolfram 
ne -intră -n carne ... 
 
... în adânc, un singur cuvânt, 
fierbinte, albastru, 
curge-n sufletele noastre, 
ia forma unei flori neştiute -n aprilie, 
 
în ploaia de sunete sosesc neaşteptaţi  
cei ce urmează să se nască ... 
 
 
FOC PE MORMINTE 
 
                                   Se dedică păsării din Kosovo 
 
 
Morţii sub pământ mai mureau, mai visau, 
aveau oase de fosfor, 
umbrele lor luminau anotimpul etern, 
 
peste morminte cădeau tot mai des, 
ardeau iarba uscată, sufletele, 
crucea, cuvintele de pe cruce, 
pasărea de pe cruce ... 
 
... iarba răsărea în urma arsurii, 
tot mai verde, 
greierii chemau anotimpul, sufletele, 
cuvintele, pasărea, 
iarba plutea verde-n uitare ... 
 
 
 
      SHIVA 
 
 
Mai aşteaptă o eternitate, sau mai aşteaptă puţin, 
stai unde eşti, 
chiar dacă  magistratul  îţi  pune-n braţe caracatiţa, 
chiar dacă iubita-n păru-i de piatră te -nvăluie, 
mai aşteaptă o viaţă, 
muntele a  început să curgă, 
izvor de mercur nesfârşit, 
în ceruri malurile, ierburile, mâinile, mările 
îşi regăsesc o altă planetă ... 
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LEGĂMÂNTUL 
 
                                       LUI M. SHAPIRO 
 
 
Acesta e legământul, animale de jertfă pe iarba verde, 
 
în tine animalul neacceptat le priveşte uimit, 
 
vânează felina, pune-i capcane, 
alearg - o pe zăpada rece, 
în urma vor apare flăcări albastre 
şi nu le vei vedea ... 
 
 
Pe iarba crudă - 
animale de jertfă, 
cuţitul, focul, piatra de jertfă sunt pregătite, 
lacrimi atârnă-n vârful arborilor 
şi cerul senin ... 
 
 
 
IN VITRO 
        
 
                      Iubitei din viaţa viitoare 
 
 
Născută din cioburile vitrinei, 
mai frumoasă decât manechinele, 
tu, care duci embrionul în servieta  diplomat, 
pregătită să continui umanitatea, 
 
intră-n cabina maternală, 
introdu moneda simplă, 
vei deveni mamă 
pentru un copil al tuturor, 
 
un mesaj alunecă prin telefoane de gheaţă, 
 
chiar tu poţi învăţa învierea,  
e simplu, foarte simplu, 
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priveşte o mamă în plină viaţă 



din  spatele oglinzii -n care te -ncălzeşti , 
uită poemul acesta scris in vitro, pe ideea de hârtie ... 

 
 
 
 
 
 
  POEMUL PISICII 
 
 
  Stăteam la fereastra ce da spre ziua de mâine, 
  scriam poemul acesta, 
  iar pisica noastră cea flămândă se apropia, 
  atingea fiecare vers ca pe o vrabie speriata - 
  întindea lăbuţele cu ghiare 
  spre ghiarele poemului, 
  era un poem oglinda despre pisica... 
 
  Atât a spus : 
  “ acesta este poemul pisici “, 
  de atunci ea nu mai vorbeşte, 
  a pierdut darul cuvântului, 
  doar toarce fericita, 
  aşteaptă ca prin sticla ferestrei 
  să intre -n casa alt poem...  
 
 
 
  PISICA POEMULUI 
 
 
             Pisica stătea la fereastră, 
  lingea peisajul de iarna, 
  întindea lăbuţa după 
          ghemul nervos al străzii, 
  agăţa cu gheara firul subţire albastru 
  şi pulovărul oraşului începu sa se destrame... 
 
 
  Poate-n ochii pisicii oraşul e un şoarece, 
  sau un ghem a cărui fire se pot încalci, 
  fereastra o desparte de spital, de primărie, de catedrala, 
  de ceilalţi şoareci 
  care fug din calea noastră 
  şi se ascund în gaura neagra 
  sub porţile albe ale iernii... 
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                         ... legea bumerangului... 
 
 
... purta în mână un bumerang, 
  îl arunca mereu spre cer 
   şi -ncepea să ningă... 
 
... apoi bumerangul se făcea de sticlă, 
  toţi eram atenţi 
   să nu se spargă 
    şi cioburile să ne -intre -n sânge, 
  aceste cioburi respectau legea strictă 
  a bumerangului cuprins de insomnie, 
  aceste cioburi se roteau înapoi 
                    în moarte... 
 
 
 
  Clorofila telefon si sângele verde 
 
 
  Trebuie ca picioarele  
  să-ţi intre-n pământ până la genunchi 
  pentru a-nţelege legile de baza ale ierbii ... 
 
  Trebuie să intri-n pământ 
  pana la brâu 
  şi greierii îţi vor roade pălăria şi ochelarii 
  şi iarba va creşte pe visele tale 
  aşa cum creşte pe monastiri sau piramide... 
 
  ... aşteaptă ca sângele să devină verde, 
  să porţi clorofila ca pe un telefon... 
 
  Atât mai visez :  
  iarba va fi de cristal, 
  piramidele fi -vor de carne... 
 
 
 
   ALEPH 
 
 
  Totul se sprijină pe totul 
  pentru a nu sfărâma treptele dimineţii 
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  şi piramida perfectă 



   cioplită -n cel mai pur diamant... 
 
  ... profetul doarme pe o umbră de sânge 
  sub roţile dinţate ale anotimpului... 
 
  Noi vedem  acestea cu ochii din vis, 
  cu umerii din vis, 
 
  degetele ne-au căzut în iarbă 
 
  din ele au crescut crini... 
 
 
 
 FEMEI ELASTICE ÎN ORAŞUL CA UN ŢIPĂT 
 
 
  Daca intri in oraş 
  îţi doreşti să aprinzi lumina, 
  parcă lucrurile sunt întunecate, 
  oraşele cresc la umbra copacilor bătrâni... 
 
  Pune-ţi sufletul la intersecţia bulevardelor,   te vor traversa 
autovehicule, pietoni... 
 
  Daca ieşi din oraş, 
    trecând prin oglinzi sau vitrine, 
  memoria absoarbe imaginea femeilor elastice, 
  care balansează între cer şi asfalt, 
   
          arhetipul vagabonzilor 
  rătăciţi în visul lor de vagabonzi... 
 
  Oraşul -i la picioarele tale, 
  el nu ştie, 
          oraşu - i orb,  e mut, e surd, 
 intra-n muzeu, caută cu răbdare tabloul cu ramă aurie, 
 descoperă culoarea -n care să locuieşti, 
  chiriaş la mansarda unui ţipăt... 
 
 
 
   SEMNUL DE FOC 
 
 
  Un timp lichid îmi spală trupul, 
  amintirile, destinul, 
   
  vezi, pe munţi se sprijină zăpezile, clipa... 
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  Nu cred în laudele vagabonzilor, a generalilor, 
  a beţivilor, a vânzătorilor de ziare, 
 
  locuiesc un trup etern, 
  alături de o efemeră înţelepciune, 
 
  e o nouă formă de viaţă  la marginea lumii, 
  
  cuvintele năpârlesc, 
 
  corpul se umple de retine ca de bube, 
 
  semn ca secolul asfinţeşte, 
  copleşit de părinţi, zăpezi, timp, munţi... 
 
 
 
             CU SPATELE LA PARADIS 
 
 
  Adolescenta aprinde lumânări 
  în ramuri înzăpezite, 
  aşa stăm cu spatele la paradis 
 
  în timp ce -nfloreşte cireşul la poarta... 
 
 
  ... iar adolescenta cu părul de fosfor 
 
  e pregătita să -ntâmpine întunericul 
 
  ce-ti intra sub unghii, 
 
  la miezul nopţii descoperă ca  
  lumina -se- ntoarce -n rădăcinile ierbii... 
 
 
  JOC DIVIN SUB POMI ÎNFLORIŢI 
 
 
     Copiii săreau coarda, 
 era o coardă alimentată la cea mai înaltă tensiune - 
 
  vedeam curentul electric străbătând-o, 
  eram amuzaţi - nici un ştrengar nu atingea coarda, 
 
  unduia ca flacăra,  
     jocul era perfect... 
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          Ei jucau, noi admiram, 
  ne visam copii sub pomul ce-nflorea, 
 
  dar coarda s-a rupt, 
 
  scântei însămânţau un albastru divin, 
 
  sub pomi înfloriţi am zărit 
   
  sufletul unui copil 
  atingând ramurile mistuite de alb... 
 
 
 
 
   PERCHEZITIA 
 
  Controlau încăperea, dar nu vedeau, 
   nu vedeau, 
  poeme risipite pe jos precum boabele de piper, 
   ei căutau, căutau, 
  sub covor nu era ascunsa nici o sabie, 
  în maşina de măcinat cafea nu aveam cartuşe, 
  camera era indecent de curată, 
  mâinile lor erau invizibile, 
  chiar şi cizmele erau transparente, 
              pe sub uşa intrase ecoul, jurnalul de noapte, 
  apoi s-au controlat unul pe altul, 
             îi priveam tăcut, era Săptămâna cea Mare, 
  le-am adus un miel in flăcări... 
 
 
                   EI 
 
                        Moto : 
 
   “ Un tăciune si-un cărbune, 
   Taci poet provincial, 
   Ca s-a reformat chestura 
   Şi-ti duc versul la canal...” 
 
                Ioan Evu -” Doina reformata” 
 
 
  Ei. 
  Ei se-mbracă-n haine străine, first hand, 
 se hrănesc cu alimente preparate după o reţeta străina, 
  se iubesc după o moda străina, 
  vorbesc între ei la telefoane stranie, 
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  se salută în limba engleza, 



  au amintiri comune din Germania, 
  sau Insulele Marshall, 
 
  dar se-njura româneşte... 
 
 
  Ei 
  urinează la temelia casei de lemn, 
  urina lor inflamabilă aprinde 
 
  Muzeul Satului, Muzeul Omului, 
 
  Muzeul Ideii, 
 
  se visează miniştri, 
  pregătiţi să valseze cu televizorul, 
   
          ei, 
  născuţi de MAMA MOARTE... 
   
          ei, 
  vor fi înmormântaţi intr-un ţipat... 
 
 
 
 
    ADEVĂR ÎN ULTRAVIOLETE 
 
  Am uitat cat de bătrân sunt, 
 trupul nu-şi aminteşte sufletele pe care le-am locuit, 
  nu ştiu din ce zburătoare am cazul între voi, 
  în acest timp, 
 
  aţi putea spune ce vârsta am 
  după instrumentele voastre care nu mint, 
 
  un adevăr în ultraviolete, infraroşu, 
 
  apăraţi de stratul de ozon 
  care se rupe fâşii, făşii, 
 
  precum giulgiul din care a -nviat Hristos... 
 
 
 
  FRIG ŞI URECHEA CU ZECE ETAJE 
 
 
              Trupul refuza eternitatea şi marile autostrăzi, 
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  refuza urechea cu zece etaje, 



  ochiul ce vede-n noapte, 
  refuza instinctul rechinului rătăcit în diamant, 
  refuza ninsoarea de sticla, iarna, 
  înmugurirea betonului, primăvara... 
 
 
  Mă- nfăşor în trupul acesta, 
  e frig, e ger in univers, 
  mă sprijin pe lumina lui puţina... 
 
 
  Luminând drumul cu o idee, 
 
  făcând pârtie alba în noapte, 
 
  asemeni schiorilor care alunecă 
  spre o alta iarna... 
 
 
 
 
  UITAREA DRUMULUI SPRE CASA 
 
 
     Moto :” Frunzele cad, 
     Imperiile cad, 
     Doar gândurile urcă. “ 
 
                        “ Simetrie “ - Ionel Amăriuţei 
 
                             Se dedica lui I. Amar 
 
 
  La est - casa de lumina 
 în care bătrânul anticar a rătăcit 
                dragonul de lapislazuli... 
 
  La nord- drumul de diamant, 
  în aşteptarea magilor, 
  pregătiţi să reziste celor o mie de miracole... 
   
 
  La vest - catedrala de sunete 
  în care orbi clopotari 
  leagănă clipe de aur... 
 
  La sud - corăbii cu pânze 
  în care mor alizee bătrâne... 
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  Deasupra harţilor antice, 



  aplecat peste mori de vânt, 
  semne divine unde sunt însemnate locurile cu lei, 
  elipse de cuvinte, 
  păduri tropicale - n care bântuie  
  ploi carnivore, 
 
  apoi 
   uitarea drumului spre casa... 
 
 
 

NEMURITOR CU PIRAMIDE VII 
 

Aş fi vrut să-mi smulg masca de aur de pe chip, 

 mi-am dorit o mie de vieţi, sa trăiesc în ere diferite, separate... 

... aş fi vrut să aflu secretul 
care apasă albastru ziua la asfinţit, 
speram ca mă voi naşte mai pur, mai nemuritor, 
dar câinele latră din alt veac 
la piramidele vii, plutitoare, 
pisica îşi spală blana de radiaţii si melancolii... 

 
 

COLINDA VERII 

 

 

În cele doua dimensiuni a oglinzii ne-mbrăţişam,  

sărutul nostru făcea să plesnească secunda  

în mii de bucăţi tăioase, flămânde,  

la picioarele vrăbiei, ca seminţe de argint... 

În cele doua dimensiuni ne năşteam,  

ne iubeam, chiar muream,  

pregătiţi să trecem în cea dea treia dimensiune,  

ca zborul albastru al înţelepţilor prefăcuţi în albatroşi... 

Doar muntele, 
încărcat de zăpezi şi inimi de lupoaice,  

izbucnise-n cele trei dimensiuni,  
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ca o veche şi uitată colindă a verii... 



 
 
 
 
 
 
 

RĂDĂCINI ÎN ALERGARE 

 

Câinele de pază dispare la rădăcina nucului, 

îl absorb rădăcinile, 

un câine  care nu latră, 

în ramurile nucului apare femeia în alb,  

care-şi cheamă câinele de pază... 

 
Bărbatul duce arma la umăr, 

el ocheşte, el trage, 

rădăcinile nucului aleargă după animale de prada, 

un ochi stins cade la picioarele bărbatului, ca plumbul de la capătul firului... 

 

POEM CU ELICE 
Lui Eugen Evu 

 

Revoltat ar dori sa schimbe culoarea zgurii, ar dori sa schimbe minciuna, dar la marginea 
oraşului floarea îşi strânge otrava între petale... 

Striga -n mijlocul vieţii, 
în mijlocul pieţii ca în pustiu, 
mincinoşi înconjuraţi de copii 
şi vânzătoarele de flori, 
îi arata păsări de pradă şi ora exacta -n ruină, 

 
revoltat schimba moartea pe viata, 
plus un poem cu elice... 

 

 

BIROUL OBIECTELOR PIERDUTE 
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...la biroul obiectelor pierdute 
poţi găsi orice, 
mâna de plastic a judecătorului 
care ti-a scris pentru ultima data numele, 
ochiul de sticlă al reginei, 
perfect realizat încât se mai reflecta în el 
clovnul care nu a violat-o, 
se mai găsesc fluturii care au ieşit 
în plina noapte înaintea locomotivei, 
dar, mai ales, se găseşte  
registrul obiectelor pierdute, 
în care-s trecute toate cele ce s-au pierdut 
inclusiv cele ce se vor pierde cândva 
şi de care suntem siguri ca se vor pierde,  
dar nu ne pasă, avem biroul obiectelor pierdute  

şi pierdutul nostru instinct in faţa nefiinţei... 
 

INSTRUCTIUNI PENTRU FOLOSIREA TRUPULUI 
 
 
Acesta este trupul, foloseşte-l cu încredere câteva eternităţi, e pregătit să reziste o generaţie, 
35 de ani e mai mult decât veşnicia; 

nu-l împrumuta femeilor, îl vor dărui vrăbilor bucată cu bucată; 

trupul rezistă ploilor, la unele cutremure, se lasă manipulat cu tandreţe, e disponibil 
comisionarului, moderatorului, a purtătorului de cuvânt;  

ca un burete în cada de baie în mijlocul iubirii; ca o ramură de brad sub ninsoare; 

fereşte-ţi trupul de cuvinte carnivore,  
de cei nenăscuţi, de cei dispăruţi,  
de găurile negre din univers, de scorbura copacilor; 
pregăteşte-l pentru înviere, 
pregăteşte smirna, aloea, vinul, giulgiul, 
ai răbdare trei zile, 
ai răbdare cu măsurătoarea unei singure zile, 
ai răbdare cu Paradisul, 
citeşte poesii din Bacovia in iulie, 
în trei zile trupul va fi altul, 
etern  ca semnul pe cer,  
ca animalul numit cal in mijlocul ierbii sacre, 
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bucată de mătase pură, 



sărutând rouă -n văzduh,  
porumbeii, lumina, mesajul... 

 

IPOTEZE CU SFERĂ ÎN GARA DE NORD 
 

Timpul purtat de fecioare pe pleoape,  

timpul ivit sub gheara panterei, timpul zburând pe fereastra, intrând pe sub uşă, acesta e 
timpul - dansează cu firul de iarba ce inventează vântul dimineţii... 

Există puţină veşnicie pe tricoul fotbalistului,  
exista eternitate în tratatele de pace,  
exista efemer în ceasul Gării de Nord,  
exista ora exactă în braţele caracatiţei ? 

Rămâi în afara timpului, 
poate schimbi timpul tău pe timpul Lui... 
... un troc cinstit la marginea vremurilor,  
cronometrând secunde reci... 
 

 
   SOARE MIRIAPOD 
 
  Poartă cu tine, in buzunarul cămăşii, la piept, 
  buruiana otrăvitoare, 
  alungă ţânţarii, frica, secolul - semnul deplin al verii, 
  un soare miriapod curge  pe ceafa timpului, 
  aur topit prin oasele tale... 
 
  .. chiar şi cerul pluteşte pe ape, 
  printre aripile raţelor sălbatice, flămânde, 
  învierea este realitate, la fel soarele miriapod... 
 
  O buruiană otrăvitoare alunga ţânţarii, frica, 
  nefiinţa... 
 
               
               NEBUN ÎMBRĂŢIŞÂND FULGERUL 
 
               Atinge locul unde se naşte fulgerul, 
  atinge-l cu degete curate, 
   
  grădini plutitoare pe nori, 
  cerul se dizolvă într-un strop de ploaie, 
 
  lumea se schimbă pe o altă lume, mai bună, 
  nebunul îmbrăţişează fulgerul ca pe femeia sa, 
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  cu braţe arse de eternitate, 



  nemuritor pe o planetă de suflete... 
 
  ... migrează generaţii în cetăţi lichide, 
  se-ntorc generaţii la temelia vechilor cetăţi, 
  un fulger străbate veacul... 
   
  ... nebunul îmbrăţişează fulgerul 
   lângă autostrada unde măturătorii adună resturile de argint ale furtunii. 
  nervii de sticlă ai fulgerului, greieri electrici, 
 
  mănuşa de  mătase pierdută de balerina 

  care traversa fulgerul ... 
 
 ... fulgerul ne leagă luminos de veşnicie, 
 undeva clopoţelul sună, se apropie marea furtună, 
 un fluture rătăcit  se preface-n inimă... 
    
 
 
METROU PE  O FRUNZĂ DE DUD 
 
 
 
  Cobori spre cerul interior al oraşului 
  metroul picură pe o lumină de împrumut, din altă lume, 
 
  undeva pe dreapta - staţia  Izvor, 

  apoi staţia  Eroilor 
 

coboară până trec învingătorii, 
   urcă  dacă apar învinşii, 
  spre Nord duc toate,  spre Gară, 
  acolo hamalii au obosit cărând cuvinte la marginea oraşului... 
 
  Brusc, in staţia de metrou apar omizile, 
  apar frunzele, da frunzele 
  
  şi piciorul tău frumos deasupra cioburilor acestei zile... 
 
 
                         .. cu diamantul în dinţi ... 
 
 
                 Dumneavoastră, domnişoară, ne deranjaţi, 
  încasaţi cecul, încasaţi cambia, 
   încasaţi, 
  operaţia estetică va apropie de perfecţiunea statuilor greceşti 
  şi tehnica serviciilor secrete, 
  sunteţi mai frumoasă cu cei o sută de dolari pe sânul stâng, 
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  sunteţi mai plăcută cu diamantul în dinţi, 



  sunteţi perfectă aşa cum staţi pe drujba flămândă de păduri, 
  aţi fost aşteptată, puteţi agita o turmă de reni, 
  in  Senat a crescut iarba  pe vechile zăpezi, 
 
  noi nu violăm domnişoare, doamne, 
  nici domni, 
 
  noi aerul, văzduhul încărcat de meteoriţi, 
  suntem chiar impotenţi  -  după cum observaţi 
   aveţi un mare rol, domnişoară, 
    puneţi canarul în servieta magistratului ... 
   
                     ... în rest, încasaţi cecul, încasaţi cambia, încasaţi... 
 
                                  
 
 
 CARNE CU TIMP 
 
                                         -  RUGĂ - 
 
Ai rupt din tine ceea ce era de smuls, 
  ai pus în fiinţa mea ceea ce lipsea, 
  mi-ai dat totul, plus un cuvânt, 
 
  cu excepţia numelui tău, 
 
  ai făcut din carnea ce putrezeşte o carne cu timp, 
  ai lăsat în mine răbdarea de a vedea secunda pulsând, 
  altfel decât inima, altfel decât memoria... 
 
  O, anotimp ce pulsează asemeni 
   cuvântului nerostit, 
  cuvânt ce se divide in timpul  rostirii sale 
                             în plină lumină... 
 
 
                                  
                                   COPII LUMINOŞI 
 
 
întinşi, umăr lângă umăr, pe întuneric, 
  la fel ca la începutul lumilor... 
 
  Ne îmbrăţişăm pe întuneric 
                 la fel ca la sfârşitul lumilor... 
 
  ...  copii luminoşi se vor naşte, 
  jucăuşi, vor trage  de firul nopţii, 
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  vor destrăma pătura uitată din primul, din al doilea, 



  din al treilea mondial, 
 
  ne vom trezi în plină lumină, 
 
  ca la sfârşitul lumilor, 
   ca la începutul lumilor... 
 
 
      
 
                                      UNU SI ZERO 
 
           
Autovehicule de formula zero, de formula unu, 
  ocolesc sfinţi, catedrale, ere, 
 
  cu buchete de trandafiri sunt primiţi piloţii, 
  au fost măturate de pe asfalt cuiele bătute-n palma lui Isus, 
  pentru a evita erorile, 
  preoţii au marele talent de a schimba roţile bolizilor în câteva secunde, 
  nimeni nu se simte jicnit, 
  se poate ajunge astfel mai repede la nemurire... 
 
  Rănile au fost unse cu petrol, 
  ochii au fost spălaţi cu şampanie, 
  autovehicule de formula unu, de formula zero 
  dispar în buchetele de trandafiri ... 
 
 
 
   CURCUBEU 
 
 
  M-ai părăsit, ai trecut de uşa de lemn 
 pe care sunt scrise cuvintele 
  din perete uşa s-a desprins, 
  apoi casa a părăsit locul, s-a rupt de grădina cu flori, de grădinar, 
  oraşul s-a desprins de autostrăzi, lanuri de porumb... 
 
  ... aşa pluteşte lumea deasupra zilei, 
  urmează sa plouă, 
  în fiecare strop de ploaie e un ghiveci cu flori, o uşă, o casă, 
 o autostradă, un lan de porumb, 
   o femeie care părăseşte arhetipul bărbatului... 
 
 
 
 
 

 23

 



 
 
 
 
   ... pământul ca o păpădie ... 
 
... un cartier în ceruri, o jumătate de oraş imponderabilă, 
  cealaltă de gheaţă, 
 
  ... ei se pot retrage-n asfinţitul etern, 
  noi, aici pe pământul ca o păpădie, 
  aşteptăm ca lava fierbinte să ne -prindă-n braţe, 
  să fim seminţe ale seminţei viitoare... 
 
 
 
   MEMORIA MINERALĂ 
 
 
 
        Aceasta este jertfa, priveşte-o atent şi nu uita, 
  animalul cu pieptul deschis, 
  ca o icoană veche, 
  smulge -i inima, arunc-o- n zăpadă, 
  inima se va topi, 
  o pată roşie care va strivi piatra de jertfă, 
  iar piatra va tremura sub coajă, 
  o floare de colţ fragilă îi va reda memoria minerală, 
   un gând va fi de sticlă pură ... 
 
 
 
 
   TIMPUL PROBABIL 
 
 
  Timpul probabil, 
  au îngheţat vrăbiile, pocnesc precum păstăile, 
  e o noapte geroasă -  muncitorul se gândeşte la grevă, 
  artistul  visează la naşterea lui Isus, 
   timpul probabil, 
  guvernanţii ascultă colinzi vechi, 
  din cer  cad oglinzi peste zăpada fragedă, 
  şomerul îşi pregăteşte cuţitul, 
  taie din noapte o bucată, 
   timpul probabil, 
  la ştirile sportive se anunţă noul campion, 
  un om cu o ghitară ţine albul deasupra zăpezilor, 
  pentru a nu se ridica la cer, 
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   televiziunea face publicitate morţii... 
 
  
 
  GLASUL 
 
 
       Glasul copilului străbate pereţii de beton, îl aud, 
  el pune un cristal în somnul nostru, 
  glasul se va auzi veşnic, 
   pereţii vor cădea, glasurile noastre se vor pierde 
  în cele o mie de etaje, 
  ca -ntr- o junglă din care a fugit verdele, 
 
   glasul copilului la sânul mamei 
  şi firul de iarbă care străbate oasele drumeţilor 

  aflaţi în drum spre Ierusalim, 
   în drumul  spre celălalt veac ... 
 
 
 
 
   PIERDEREA COLINZILOR 
 
 
 A-nceput să ningă, 
 trecătorii ieşeau din case direct în labirintul alb, 
  colindau colinde vechi ... 
 
Dar acolo, în centrul oraşului, catedrala cădea în pământul îngheţat, 
  dispărea turla, sufletul de aramă al clopotarului, 
  vitraliile de mercur ... 
 
  Zăpada acoperea totul în centrul oraşului, 
  pe marile bulevarde coborâse o culoare ciudată - 
   verde decapitat, 
  în balcoane brazii ne făceau veseli semne  
   cu rădăcinile ... 
 
 
 
 CÂNTEC PE ACOPERIŞ 
 
 
         O nouă celulă a visului, 
  virtuală casă imponderabilă, 
  la parter - sclavii, 
  la etaj - supraelitele, 
  timpane peste tot, ochi pe tavane, 
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  vrăbii care ciugulesc seminţele de sticlă ale ferestrei ... 



 
  Pe acoperiş cântă sfinţii la viori, 
  ei cheamă ploaia, 
  ploaia ca o memorie nehotărâtă între piatră şi sânge... 
 
  SUNET TRANSPARENT 
 
 
  Dincolo, caracatiţa de beton, 
  blocul turn cu o mie de aure, 
  prin ferestre închise se văd femei, 
  ele discută, ele gesticulează, dau din mâini, 
  sunt nehotărâte - nu ştiu ce bărbat să iubească, 
  nu ştiu ce prunc să nască, 
  eu nu le aud, sunetul s-a strivit de ferestre, 
  s-a făcut transparent... 
 
 
  Nu ştiu ce religie au femeile, 
  ele îşi ascund zeul în dulap, 
  ele se ceartă, ele discută, ele ştiu, 
  părul lor flutură prin apartamente 
  ca gerul, ca molima, ca polenul ... 
 
  Din când în când îmi fac semne, 
  le privesc, le iubesc în taină, 
  între noi creşte pomul cu o singură frunză, cu o singură ramură, 
  cu un singur fruct, cu singură umbră... 
 
  Pe  treptele de la intrarea-n bloc  
  a început să ningă ... 
 
 

          VIITOR MIRIAPOD 
 
  Insecte pregătite, 
 cu un milion de ochi, cu o infinitate de picioare, 
 pregătind otrăvuri perfecte, 
  atrăgând veacul sub sera de sticla 
 parcursă de un milion de volţi, 
 ele ne predau lecţia numita tanatoză, 
  cu simplitate necesară, 
  insectele care devorau totul - 

  masa, biblioteca, pereţii, 
                 cu mandibule precise, 
 
insectele care se strecoară între un continent şi altul, 
 între un tratat de baza şi un tratat de groaza, 
 insectele bine organizate, cu faraoni, cu şefi, 
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                              cu ucigaşi plătiţi, 



   
           insectele care îşi depun larva în  
  Coroana Casei Regale - ca pe o bijuterie de lux, 
ele iau locul maşinii de măcinat cafea, de tocat carnea, 
 ele controlează  mişcarea sateliţilor pe orbita, 
 deasupra capetelor noastre, deasupra cerului, 
 înnebunind pământul cu un viitor miriapod... 
 
 
   
 
             FLOAREA DE SOC 
 
 
 Cel mai potrivit gest: floarea de soc,  
pentru tentaculele marmurei, a oglinzii, a etajului...    
 
  Există arborele socului, exista floarea socului, 
 din coaja eternă putem extrage elixirul socului, 
 din petale culoarea socului, 
  există un animal al socului, 
 mângâie-i blana şi te vindeci de prezent... 
 
  Mai există şi oamenii 
 da, oamenii socului, ei care duc pe tava 
          capul adversarului,  
  ei ne povestesc de tipsia de aur, 
  de frumuseţea Salomeii... 
 
 
   
 
           DESCOPERIREA TRUPURILOR 
 
 
   
 
În acest parc nesfârşit, atins de aripa brumei, 
 sub castani uriaşi prin rădăcinile cărora 
 se-ntorc păsări migratoare din  
                                                            ţările sudului, 
  sub castani uriaşi se-ntâlnesc indragostiţii, 
 se-mbrăţişează, îşi ating trupurile 
  de parca nu ar exista alte trupuri pe lume... 
 
  Ei îşi descoperă trupurile cu brutalitate, 
  cu violenta, 
 ei sunt migratori dintr-un trup in altul, 
  sunt monolitici, sunt de piatra, 
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 descoperă efemera eternitate, 



 curgerea lina dinspre  trup spre memorie, 
  de la memorie la frunza de castan, 
  acolo unde timpul lasă urme de aur, de tăcere... 
 
 
 
 
               PĂCATUL 
 
 
 Mi-ai trimis aceasta scrisoare de dragoste 
  acum douăzeci de ani, 
 
 am primit-o doar ieri, după atâta timp 
  am fost cutremurat de scrisul naiv, iluzoriu, 
 a citit-o băiatul meu căruia îi creste mustaţa... 
 
   El, care aleargă, căuta, visează, s-a îndrăgostit  
  de o scrisoare veche, scrisa in alt timp, 
  acel pumn de litere, acele cuvinte bătrâne 
  formează adolescenta din care am fost alungaţi 
  acum douăzeci de ani,  
                            cu un măr in pumnul drept... 
 
 
      
 
                 ...  tăcerea poetului 
 
 
 
  ... brusc am avut senzaţia ca trebuie 
  să-mi cumpăr poesia, aici, in piaţa de flori, 
  s-o negociez cu traficanţii, cu poliţiştii, 
 cu toţi controlorii de trenuri, cu vameşii... 
 
     ...  va rog, un kilogram de melancolie, 
 un metru de tristeţe, doua bucăţi de romantism, 
  
  ...   puteţi păstra restul,  
                    stă bine-n palma dumneavoastră, 
 
  ...   vai, ce linie a norocului aveţi, 
  urcă, urcă din palmă spre ochi, 
  dar ce ochi aveţi, ca doua monezi de aur, 
  ce gură senzuala, ca un cont la 
  banca romano - americană... 
 
  ... cei care scriu de la stânga la dreapta, 
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 de sus in jos, de la dreapta la stânga, 



 
  cei care scriu despre viaţa altora, 
 pentru a o umple pe a lor, 
  chiar lor le voi vinde, 
 ieftin, aproape pe nimic, ca sa facă o afacere bună, 
 
   TĂCEREA MEA... 
 
 
 
 
 
              DESENE COTIDIENE 
 
 
 
     Pe ceasul cel mare al primăriei 
                 ai desenat o vrabie 
  ce poarta-n cioc oraşul 
  cu străzile mereu paralele pe ora exacta... 
 
  Un timp alb radiază mereu, 
 
  în trupul meu ai desenat destinul 
 cu roşii artere, cu albe oase, 
  cu transparente tristeţi... 
 
 
 
 
 
  BEŢIVUL 
 
  
 
  Îşi întindea cămaşa spălata 
  pe frânghia de rufe, 
  arunca ambalajul uşor al zilei de luni 
  peste balcon, 
 
 scăpa iluzia peste marginea de fier a balconului, 
 
  jos, printre ierburi si pasaje de pietoni 
  pasările ciuguleau resturile, 
 
  sus, el pregătea colivia... 
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  TABLOU CU FECIOARĂ ŞI VRĂBII 
 
 
 
  Ea sta dezbrăcată la fereastră,  
 
  se dorea un tablou viu, din Renaştere, 
  îi zăresc sânii, pântecul, 
  cercurile de aur care-i înconjoară trupul ireal... 
 
  Striga geamgiul, ţipatul lui de bărbat 
  sparge ferestrele din cartierul acesta renascentist,  
                        care-si etalează fecioare  cubiste 
  într-o lume romantică 
  din care au fugit culorile... 
 
   cioburi plutesc prin aer, 
  vrăbii nebune, vrăbii nebune... 
 
 
 
 
 
   AN NOU 
 
           Copilul cel blond arunca bila 
  pe scările ce picurau în alt anotimp, 
 
 a fost un ţipat de început de lume, 
 
  tu, fericită, cântai 
 un cântec pe care nu-l ştiam, 
  la picioarele statuilor stropi de vin si sânge, 
 me-am reamintit de jucăria stricată 
 din care ieşeau din când in când imagini iluzorii... 
 
  Strada îi primea pe trecători 
   ca placenta luminoasa ... 
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  A fost un ţipat de sfârşit de lume 
  a fost un ţipăt de început de lume... 
 
 
 
 
 
   SĂRBĂTORILE DE IARNA 
 
 
 
     Singurătatea se dăruie cu toate oglinzile deodată, 
 până apari tu, petala de crin  uitata în acceleratul  de noapte,  
            cu sticla de şampanie în mâini, 
  o şampanie cu fermoar, o sticla cu sertare, 
 
  mă botezi Salvador Dali, 
  apoi îmi spui tandra : 
 
  “- Strecoară-te-n sticla pentru şampanie, 
  aşteaptă câteva eternităţi, 
  apoi de voi bea cu pofta, cu iubire, 
  pentru ca viaţa să-mi pară frumoasă... 
   pentru ca tu sa nu mai mori...”    
 
 
 
 
 
    …peisaj de iarna cu pisică… 
 
 
 
 
 ... nu a nins încă, în bucătărie te aşteaptă 
  jucăria simplă, întoarce-o, îţi va arata 
   un peisaj de iarna, 
 
  doar uşi care se închid, doar uşi care se deschid, 
 
  poţi locui o iluzie, miezul nopţii a sosit, 
  poţi locui in pântecul mamei iar, 
 
  a sosit miezul nopţii cu balcon, 
    a sosit miezul nopţii 
  în ochiul pisicii vagabonde... 
 
 
 

 31

 



 
 
 
 
 
  CUŢIT DE BUCĂTĂRIE CU VIS SIMPLU 
 
 
 
          Nu,  
          nu te plimba cu iubirea pe cap, 
  nu e joben, 
  nu, cu sângele-n ascensoarele piramidei, 
 
   femei cu sâni ca doua păpădii, 
  aurul e o metafora în gura faraonului 
  cu braţe de aur pur... 
 
  Puneţi un vers, 
          atât- un vers  
  pe tăişul cuţitului de bucătărie, 
  un alt vers in contul Tristeţii, 
 
  veţi descoperi soarele de apa şi  
 
  uleiul candelei a cărei memorie-i o flacăra... 
 
 
 
 
 
    ZĂPEZILE PERFECTE 
 
 
 
  Sa privim zăpezile perfecte, elastice, 
  ele cad spre aceste piramide subpământene, 
 
 
  când ating pământul 
  se-ntorc in cer, 
  după o traiectorie  invizibila, 
 
             ce desenează-n aer chipul tău de aer... 
 
 
 
   FLOAREA PLINĂ DE RITM 
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  Ti-ai pus o floare la ureche 
  şi floarea a prins rădăcini în parul tău fertil, 
 
  e o floare plina de ritm, 
  o floare ce dansează lângă urechea ta, 
  culoarea ei îşi arată somnul, 
  are un miros enigmatic, 
  capturat de pe  altă planetă, 
   
  mirosul ei balansa lumi, 
  iar, tu, naivă, tăceai 
  numai ca eu să privesc  
                         floarea plina de ritm... 
 
    
 
 
 
                   SOMN CU PEŞTI DE SÂNGE  
 
 
 
  Pluteam în somnul tău argintiu 
  pluteam sub pleoapă, 
  am văzut iluzoriu cum  băteai cuie-n palma mea 
  şi palmele nu mă dureau, 
  doar cuiele-nfloreau... 
 
  O, visul tău - 
  peşte de sânge ce-nnoată  sub pleoapă, 
 
  la mare adâncime, 
  departe de feriga sonora a ceasului deşteptător, 
 

  departe de arborele timp...     
 
 

 
   3,14 
 
 
  Aura piramidei, aura faraonului 
  şi nisipul radiant şi emblema dimineţii 
  şi jocul printre picioarele invizibile ale                                                      
  Sfinxului 
  şi pisoii care au descoperit adevărata valoare  
  a lui pi, 
  pisoii care mai au o şansă-  
  aleargă peste ziarele de dimineaţa, 
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  peste certificatele absentei, 



  pisoii care descoperă capcana 
  pregătită să ne dăruie bucata de caşcaval 
 
  şi circumferinţa cercului... 
 
 
 
 
   JUDECĂTORUL 
 
 
 
     Singur, între cuvinte şi tăceri care se risipesc, 
  căutând regula de aur a haosului 
  şi laşitatea celui care cântăreşte 
 inima învinuitului pe un cântar de aur, 
 
  singur, căutând sensul după gândirea altora, 
  hotărând în numele altora, 
  motivând singurătatea pentru un timbru de nimic, 
  la o maşină de scris străină, 
 
  surprins de iubire pe strada Hammurabi, 
  trist în grădinile suspendate dintre da si nu, 
 
  singur, cu maşina de tocat hârtia, 
  ezitând între cele cinci sensuri disjunse... 
 
 
 
 
 
   FINAL CU FRUCT CARNIVOR 
 
 
 
  Îndrăgostit de o statuie,  
la intersecţia străzilor lucrurile au o viteza constantă 
 în deplasarea spre haos, 
  în vitrine de formula unu, 
  fructul carnivor pregăteşte seminţe flămânde, 
 galbenul e o culoare potrivită, 
  viitorul în spatele oglinzilor, 
  poate începe licitaţia, 
 pregătiţi-vă impozitul pentru visele ce le veţi visa, 
 lăsaţi primăria să vopsească sensul giratoriu 
            si gloria, 
  poate începe licitaţia, 
  între oglinzi paralele apare individul pliabil, 
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  în servieta diplomat, 



   el, îndrăgostitul de o statuie oarba... 
 
 
 
 
 
 
   INTELIGENŢA IERBII 
 
 
 
 
  O, iubito, valsează cu bucata de carne de miel, 
  valsează cu maşina de tocat carne, 
  cu maşina de stors esenţele din fructe, 
  cu maşina de măcinat cafea si dimineţi, 
 
  o, iubito, în bucătăria de toate zilele  
  pregăteşti bomba de neutroni, bomba de neuroni, 
 la o flacără mica, după formula magicienilor 
  care nu mai valsează, 
 
 totul imită inteligenta ierbii, 
  la piaţa se vinde biopiatra, bionisipul, 
   bio-pacea, 
  printre trandafiri si pătrunjel, 
  poţi avea talentul de a spune nu sau da, 
 
  tu, iubito, valsează cu bio-umbra...   
 
    
 
FOTOSINTEZA CU RECHINI 
 
 
                 Un cuvânt plutea pe mări adânci, 
 
 un cuvânt împins de curenţii calzi, de curenţii reci 
           mai spre sud, 
  lasă in urma o dară de sânge  
  care atrăgea rechinii... 
 
  Un cuvânt s-a izbit undeva, la orizont, 
  de lumină, 
  un cuvânt înmugurea, dădea frunze verzi, 
 
  un cuvânt plutea pe mări adânci, 
  între ape el era pământul... 
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                 BRUMA ŞI CELELALTE CUVINTE 
 
 
 
  Au aşteptat o viată, 
  ceva trebuia sa se-ntâmple, 
  ce s-a întâmplat a fost  
 
  viata lor... 
 
  Toamna se-ntinde bruma ca o ruga târzie, 
  ei trec pe străzi absenţi, 
  copleşiţi de bruma din oase 
        ca de o maree târzie... 
 
  Descoperă, târziu, în miez de noapte, 
  cu uimire, cât gol acoperă cochilia melcului 
   si cuvintele lor nerostite... 
 
 
 
 
              INSTINCT ALB 
 
  Nucul cel vechi fura toate visele, 
  nu ţipa in somn, 
  o iarba ninsă de cristale în noapte, 
  cele o mie de puncte cardinale 
  aşteaptă dimineaţa, 
 
  după cântatul cocoşilor 
  lumina are un alb instinct... 
 
    
 
            MAHALAUA TRISTEŢE 
 
                  Ea se dezbracă încet, 
  se pregătea pentru neant, 
 
 îşi arata trupul-jumătate femeie, jumătate bărbat, 
  jumătate copil, jumătate adult, 
  era o idee pe vreme de iarna, 
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  ziua dansa într-un cerc, 



  îşi pregătea cămaşa eterna din care nu scapi, 
 
 un braţ al ei putea orbi pictorii din 
  Mahalaua Tristeţe... 
 
 
 
  RECHINUL ZĂPEZII 
 
                       Curcubeul zăpezii arcuit peste arhipelagul frigului, 
  descoperi că moartea n-are sens, 
  că infinitul începe şi sfârşeşte cu alt infinit... 
 
  Alge de zăpada dansează cu lumina 
`  pe rana deschisa a planetei, 
  acolo stă pregătit rechinul, 
  alb, pur, ca o sabie de Toledo, 
  nemilos cu lumile fosforescente, putrede, 
   în acest secol alb, 
  profilat pe un fond alb, 
                         tot mai alb... 
 
 
 
 
             DEGETELE ÎNGERILOR 
 
 
              Lângă izvoare cerul lăsă o rană în munte, 
  apa ţâşneşte ca peştele sub piatră, 
 
  dincolo de izvoare 
  umbrele fiinţelor neştiute, 
  am dorit să le strig pe nume, 
  dar numele nu izvoreşte din stâncă, 
  sau din zăpezi, sau din tăceri, sau din ecou, 
 
  numele  cursese  printre degetele îngerilor... 
 
 
 
     TRESTIA 
 
 
   Dansează cu trupul fragil 
  printre cioburile zilei, 
  pe cărbunii încinşi ai ştirilor, 
  dansează până te prefaci în trestie, 
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  auzi, sunetul care declanşează naşterea, 



  auzi, ţipatul care hrăneşte veacuri flamande, 
 
  care sperie vrabia de pe ceasul deşteptător... 

 
 

Sevele urcă spre cer 
 
 
În locul acesta a fost un arbore, 
aerul mai vibrează, 
simţi cum urca spre cer sevele, 
parca o frunza cade-n flacăra parului tău, se preface-n uitare... 

RĂDĂCINILE ŢIPĂ 
 
Toamna preface umbrele-n aur,  
rădăcinile ţipa între viaţă si moarte, 
între neant si veşnicie, 
rădăcinile ţipă , 
în lumina zilei arhetipurile îşi arata carnea imponderabila... 
 

Şarpele oglinzii 
 
 
 
 
Şarpele oglinzii a spart coaja unei imagini, 
va dispărea într-o altă imagine, 
şarpele oglinzii în imagini călătoare 
până-n clipa în care oglinda se va frânge, 
şarpele se va rupe-n doua, 
o parte va cădea în zi, 
o parte-noaptea de argint... 
 

Poetul 
 
Poetul scrie poesia pe fragila sa piele de poet,  

acesta este pergamentul ascuns in piramide... 

Iubitele ii vor săruta toate poemele,  

iar poetul va deveni umil analfabet undeva pe malul Nilului... 

Oamenii de la baia publica se vor strădui să-i spele trupul de poeme,  

când  e curat - el tace... 
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Prinţese vor dori să-si facă mănuşi din pielea poetului,  

dar el se retrage-n cuvânt... 

 

memoria 
 
 
Memoria este aceasta piaţă de flori 
unde culorile se-nghesuie, 
se călca pe picioare... 

Somn cu drum lateral 
 
 
Când adormi la marginea autostrăzii vehicule  

îţi-intră-n somn şi nu mai ies... 

Erau biciclişti care pedalau, pedalau pana când îşi pierdeau memoria... 

... erau si căruţe trase de cai, 
toţi căutau un drum lateral, 
pe asfalt caii orbesc 
ei pasc culorile iernii, totul este mai lunecos, 

 o gheaţa subţire acoperă lucrurile, 

 e tot mai greu sa-ţi menţii echilibrul în plin vis... 

 

sărutul 
 
 
 
Între noi s-au scurs câteva clipe,  

câteva anotimpuri, am rămas singuri,  

cu umbrele noastre, cu arhetipurile... 

Vezi, pe ziduri vechi umbrele se-mbrăţişează, 

 vezi, între noi au picurat câteva eternităţi,  

suntem mai tineri cu doua vieţi... 

 

pierderea trupului 
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Am uitat trupul la malul acestui timp, 



 era asemeni cărţii vechi pe care o rătăcesc cu buna stiinţa,  

pentru a nu-mi sta in cale, dar nici pentru a nu-mi pierde memoria... 

Am uitat trupul acolo unde cariul nu roade, acolo unde se despart zilele de zile... 

Îl voi regăsi într-o altă viaţă, mai tânăr,  

mai învăţat cu schimbarea veşniciilor... 

 
 
 

Ideea perfecta 
 
 
 
Ideea perfectă se zbate-n sticla ferestrei,  

încercă să fie fluture, fulg, frunză singură... 

Ideea perfecta si muntele în zare, purtând zăpada în sine ca o inima... 

... în aval, printre ierburi, pescarii pe malul răului ivit din munte,  

cu picioare lichide, aşteaptă topirea zăpezilor... 

 
 

Dans pe ore sÂngerÂnde 

 
 
 
Undeva, pe malul mării, 
             dansând cu   vântul pe umeri, 
             aşteptând să apară    Alexandra, 
cu visele mării-n pumni, 
sperând ca un grec să mă-nveţe dansul pescarilor în amurg, 
printre delfini, alge şi ore sângerânde, 
să dansez până când, obosit, 
voi pierde trupurile pe rând, 
îmi va rămâne trupul de adolescent, 
apoi ultimul trup de mire, 
pregătit să-nfrunte 
visele mării şi furia căpitanului 
ce şi-a pierdut corabia-n ochii zeului... 

 
 

 
    NEGATIV DE SÂNGE 
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  Imagini rotitoare- negativ de sânge, 



  fotografii de carne risipite în baruri de noapte, 
  în săli de bal, 
  printre hierodule şi scribi... 
 
  Fotografii rupte din coapsa ta, 
  imagini care dor, 
  ca bolile vechi, moştenite de la sclavii 
  ce ridicau piramide, 
  sau puneau pietrele la picioarele podului, 
  acolo unde fluviul intra-n cuvinte... 
 
 
 
 
 
  POARTA DE PIATRĂ 
 
 
 
  Stăteam la poarta de piatra, 
  aşteptam sosirea arhitectului 
  care urma sa gândească cetatea din care 
  tocmai ieşeam... 
 
 ... Nu-l invidia pe cetăţeanul puternic, 
  el îşi uita prin colţurile cetăţii arhetipurile.. 
 
 ...N-o pizmui pe cea frumoasă, 
  curând va avea un chip de sticla, 
  fragil, nu va rezista frigului, tristeţii... 
 
 ... Nu-l invidia pe cel norocos, 
  el doarme pe un număr, 
  se-nsoară cu cifra opt, cu cifra cinci, 
  el nu-şi poate închipui clipa de la miezul nopţii 
  când greierii ies din urechea de piatra 
  a statuii, 
  când fluturii se aşează lângă phalus-ul de piatra 
  înainte de a începe ritualul, 
  înainte ca fecioarele să facă primul pas, 
  fecioarele naive care nu au fost niciodată 
  în India şi nu au murit niciodată de ciuma... 
 
 ... Stăteam la poarta de piatră ... 
 
 
   …memoria verde a scaunului … 
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Intr-o zi de joi am căzut de pe scaunul 



  cel de toate zilele 
  în mijlocul săptămânii, în mijlocul lumii... 
 
  de atunci scaunul are insomnii 
  îmi pomeneşte numele, 
  de atunci scaunul a înmugurit, 
  îşi arata frunzele, 
 
    memoria cea verde... 
 
 
 
 
 
  ORAŞ MIGRATOR CU VRABIE NAIVĂ 
 
 
 
  Vrabia priveşte din marginea balconului oraşul, 
  priveşte cu aripile: 
  zăpada ar putea rodi seminţe, 
  frigul ar putea fi de sticla, 
  copacul ar curge, casele ar migra, 
  ar putea avea aripi, 
 şoselele ar putea intra in cuibul de vrabie, 
  pe la amiaza... 
 
  Vrabia priveşte oraşul cu aripile: 
  poliţiştii ar putea cultiva floarea soarelui 
  pe zăpezi... 
 
 ... Dar vrabia e prea singură, 
 nu poate schimba oamenii, oraşul, veacul, 
 iarna se-ntunecă de vreme,  
 
  oraşul îşi pierde forma, 
  se naşte fosforul cântător deasupra zăpezilor... 
 
 
 
  KOGAIONON 
 
  Aceasta este jertfa, animalul cu pieptul 
  deschis ca o icoana... 
 
 ... Smulge-i inima, arunc-o-n zăpada, 
  inima se topeşte, 
  o pată roşie atinge piatra de jertfa, 
  piatra îngenunchiata... 
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  Sub coaja minerala a pietrei - 
  floarea de colţ, uşoară, de cristal... 
 
 
    
 
COPACUL 
 
 
  Copacul, da, copacul, 
numele său neştiut, rădăcini, trunchi, frunze, fructul, 
   umbra, 
 
  lumina intre ramuri- un creier uriaş... 
 
 
 
 
 
        ADAM SI EVA ÎN ULTIMUL PARADIS 
 
 
 
  Aceste femei, aceşti bărbaţi 
 
  ies pe străzi, în parcuri, în metrou 
  dezbrăcaţi, în căutarea paradisului... 
 
  Dezbrăcaţi, apărându-se cu sângele, cu umbra, 
 căutând prin grădini suspendate de sticlă 
   fructul interzis, 
  arborele încărcat de catedrale, 
  arborele rodind lifturi, etaje, balcoane, vitrine, 
  dezbrăcaţi, ei caută păcatele necesare... 
 
 
 
 
 
 
  număr de ordine-n labirint 
 
 
 
... toate strivite de piatra: stress-ul, cele o mie de piramide, printre prostituate si antrenori 
de lux... 
   
  ...atât, un număr de ordine-n labirint 
    şi poezia 
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  cu impozit, cu licenţa  de export la zi, 



 
   poem cu taxa inversa... 
 
  ...vezi, iubita chiar trece strada, 
 chiar intra într-un alt veac, 
  mă-mbrăţişează, rana să nu se vadă, 
 
   suferinţa care pătează aceasta zi...  
 
 
 
 

- sfârşit de volum, dar nu de stare – 
 
 
 

Constantin Stancu 
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