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Daghereotipia orăşelului de provincie

La debutul lui Valeriu Marius Ciungan, cu volumul Poveste de toamnă, 2008,
semnalam „tentaţia contrareplicii” la adresa unui anume tip de poezie a concretului,
sentimental-ironică, parodic-muzicală, tandră şi ludică, mustind de umor, aflată în
derivă la sfârşitul anilor ’80 în favoarea altor perspective în care, autenticitatea
scriiturii se putea recunoaşte, de această dată, în capacitatea tranzitivă a scriptorului,
aceea de a (trans)scrie în limbaj „reacţiile” subiectului angajat într-o experienţa
poetică i-mediată.
Insistam atunci asupra unor involuntare aprop(r)ieri de/din poezia efluviilor
subtile, suculentă şi fragedă, a lui Emil Brumaru (cel din volumul Versuri, 1970), cu
care, deatfel, Valeriu M. Ciungan păstrează „asemănări de familie” tocmai prin
această cultivare voit-ironică a graţiosului concret, a suavului dematerializat al unei
poezii a „simţurilor la borcan”:
„mâncasei ceapă-n dimineaţa-aceea/ fatidic explorai o lume-impersonală/ pe
buze-ţi răsăreau solfegii/ de pasiune-xuberantă, vegetală/ subiectiv gustai din solzii
albi de ceapă/ şi te lăsai sedusă-n dimineaţa-aceea [....]/ arome dulci lăsai în urmă cu
nobleţe/ muşcând sublim din ceapa albă, crudă/ păreai o toamnă blândă, somnolentă/
şovăitor plutind pe lucii largi de apă/ şi pasiuni ascunse-ţi încolteau în suflet/ sublim
gustând din solzii albi de ceapă/ mâncasei ceapă-n dimineaţa-aceea/[...] (Toamnă
blândă)
În acest prim volum, Valeriu Marius Ciungan (re)construia, pe cont propriu,
scenariul erotic al unui banal cotidian, micşorând distanţa dintre „reacţie” şi
„expresie”, îndepartându-se prin/cu această ocazie şi de modelele tentante pentru orice
debutant.
După cum bine se poate observa, şi în cel de-al doilea volum, Haina de
molton, 2009, Valeriu Marius Ciungan este la fel de ataşat de concretul transmis indirect, prin aromele unei poezii domestice, uşor provinciale, de-o frusteţe totală. Ceea
ce experimentează el de această dată, sunt „procedurile poeticeşti”, prin care
(auto)ironia şi disimularea nu mai fac apel la inversarea directă (tare) a sensului, ci
mizează pe (co)participare la „jocul secund” al (re)construirii ironic-parodice a unui
arsenal poetic patronat, de această dată, de „bunicii săi postavangardişti”: Ben
Corlaciu (cel din Tavernale, Pelerinul serilor sau poeme florivor) ori Constant
Tonegaru (autorul insolitelor Plantaţii sau al postumelor din Plantaţia de cuie).
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Pentru că Valeriu Marius Ciungan încearcă, odată cu această (re)sondare a
concretului, impunerea neinocentă a unor topoşi, aparent revoluţi, prin delimitarea
instanţelor discursive, şi, fireşte, prin resuscitarea retorismelor, înghesuite în
perimetrul ironiei accentuate şi a stilului plebeu-parodic, toate oferindu-i o şansă în
plus de a-şi (re)situa Poesia în/la marginea lucrurilor, sub raza acelui „joc”mehanichistrionic dintre realitate şi scriitură.
O „meteorologie morală” tragic-ostilă, de talia şi intensitatea celei
(con)semnate la început de veac 20 de un Ben Corlaciu şi/sau Constant Tonegaru, îi
impregnează de această dată textele cu o teatrală gesticulaţie, al cărei degradeu se
complică uneori în emfaza eteroclită a boemei-pop, desuete şi uşor provinciale: eram
in crâşma rece, solidari,/ gravuri închise-ar fi prins puţină viaţă/ o ceaţă mistică
parcă îţi plutea/ pe blânda cataractă ca o ceaţă// naivi credeam în zei sublimi de
seară/ pe scăunele joase ne rosteam discursul/ lambriuri reci ne ţineau de cald la
spate/ şi la plecare nu înţelegeam lumina: e răsăritul sau apusul ?// bătrâni hilari cu
şepci boţite/ îşi demonstrau eşecul în fraze lungi, persuasive,/ noi deduceam că demult
iubirea/ ar fi atins şi ea de-acum bătrâne oase, costelive// mici îngerei, crepusculari,
albi, de votcă/ sburau din gură împreună cu cuvântul/ şi ne hlizeam ironici la vecini
de masă/ cum încercau căzând să-şi ia avântul// întârziam cu voi în fumul ieftin,
mediocru,/ pluteau idei, sclipeau, şi-aş fi-ncercat puţin să vând/ din suflet, pe-un
bănuţ de-aramă-n crâşma galben-ocru/ doar să mai stau cu voi încă un rând !//(În
crâşma rece)
Sunt versuri neinocente, scrise cu riscul asumat de a (se) şti că înaintea lui,
chiar dacă asemenea orgolii mai probaseră şi boemii de la „Albatros”, intraţi şi ei cu
vremea în penumbră din cauza depistării, de către publicul cititor, a „trucării”
convenţiilor, acestea pot recidiva într-o partitură blues.
(Anti)dogmatic şi preponderent-(auto)ironic, suflul poetic din volumele
Poveste de toamnă şi Haina de molton se va opune, slab, de la primul până la ultimul
poem, formelor de opresiune artistică şi, indirect, oricăror tentative de canonizare
poetică, fapt recunoscut în transcrieri demirealiste, în care „materia primă”/brută nu
intră decît parţial, şi în doze bine drămuite, în procesul „reciclării” poetice. Vom
recunoaşte în „poezioarele” acestor volume, în care liricul va fi menţinut la presiuni
constante de „ceramist”, că, tot ceea ce era considerat de „joasă speţă”, intrând în zona
de acţiune a secundarului poetic, vor constitui blazonul unei poezii hyperrealiste,
caustice şi inconoclaste exersate de Valeriu Marius Ciungan.
Camuflată în subtextul „poemelor demodate”, din cele două volume,
ironierotica, pe care o remarcasem ca invariant, va ieşi la iveală, cu îndrăzneală, în cel
de-al treilea volum, Oameni în pardesie, 2011. Acest transtrav liric se recunoaşte
prin aceeaşi persistenţă în erotizarea ironică şi caligrafierea ludic-parodică a
fiziologiei provincialului, în topografierea unui univers asaltat de obiecte inutile,
frânturi de mituri inactuale şi, mai ales, de reziduurile biografismului -confiscat de
convenţii şi ,,kakofonii,,-, asortat cu „graţia” (pre)judecăţilor de tot felul. Pentru că în
această „pseudo-antologie”, în care „textul” funcţionează ca drena unor „accese
existenţiale”, Valeriu Marius Ciungan impune atenţiei experienţe ataşate mai mult de
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biografism, în măsura în care suntem dispuşi a vedea în această desecare a sinelui şi
ceea ce ţine de componenta confesivă (pe care poezia postbelică americană o
actualizase sub denumirea de Confessionalism).
apărusei din piaţa de zarzavaturi a oraşului/ în blugii evident demodaţi, şi de
oraş,/ aveai un aer preocupat de-nceput de toamnă şi de gospodină,/ în hanoracul
roşu-mediocru , cu părul negru ce părea că-mparte/ dreptatea-ntre cei doi umeri, cel
stâng fără de glugă,/ de cel drept cu gluga lăsată neglijent s-atârne/ într-o parte/ (...)
/apărusei din piaţa de zarzavaturi a oraşului/ cu gluga roşu-mediocru atârnând din
neglijenţă,/ într-o parte,/ ci nu ştiam s-aşez frumos gluga la loc,/ sau să te las să treci
cu plasele subţiri de vise, spre casă, mai departe…(Gluga roşie)
Diferenţele dintre biografismul „teoretiza(n)t” al optzeciştilor, cel „cotidian”
al nouăzeciştilor şi/sau cel „mizerabilist" al douămiiştilor se recunosc, în cazul poeziei
lui Valeriu Marius Ciungan, în ezitarea bine studiată de a lăsa impresia că va renunţa
la „poezia metafizicească”, decizie, în spatele căreia putem recunoaşte însemnele unei
anume relaxări culturale, tradusă în respingerea lingavă a modelelor „mari” şi
opţiunea pentru ceea ce ar părea că ţine de manierism, periferic.
Mai puţin livreşti decât o arată, bruftuluind puterea de seducţie a metaforei,
textele pe care le scrie acum Valeriu Marius Ciungan nu mai au ca obiect poeticesc
estetizarea imediatului, ci aservesc mai curând substanţialitatea unei viziuni lirice
recidivate, cu reflexe cotidien(ist)e şi pusee mizerabil(ist)e:
colind unghia degetului tău mic, de la picioare,/ sau piele-uscată ce-o fi fost,
că de-aia nu ieşeau zece/ la socotitoare,/ unghia puţin mai mare, fireşte următoare,/
vecina bârfitoare că l-ar fi părăsit p-ăl mic/ pen cel cu analizele la zi, de calciu, în
urcare,/ colind unghia mijlocie,/ ţeapănă, încovoiată, searbădă, sălcie,/ degetul lipit
de cel mare,/ mucegai nobil, uscat, de turcoaz târziu,/ tristă şi fărâmicioasă sare //
colind degetele mari depărtate deajuns/ ca visele a cete de colindători/ să intre-n
universul satului românesc profund/ şi-n aparenţă ne-pătruns//(...)//( Cearşaful alb.
Colind)
În fond, biografismul liric practicat în această variantă de Valeriu Marius
Ciungan desconspiră o nouă sensibilitate şi un alt mod de asumare a ei, recidivat în
alura romantică. Aflat într-o continuă luptă cu realul, căruia încearcă să îi smulgă
„binecuvântarea poetică”, Valeriu Marius Ciungan vrea să-i înalţe aura banală către un
orizont, ce a fost -la „facere”-, frumos, misterios şi bun ca în poemul de mai jos, în
care o nouă Evă guvernează trufaş în grădina poetului:
Surâsu-ţi guverna trufaş peste grădină,/ toate celea erau ale tale,/ şi le
rânduiai după bunul plac:/ merele perfect rotunde-n măr,/ prunele perfect albastre-n
prun,/ păsări planând pe arcele perfecte-n sbor,/ cuvintele-n poeme ce-ai fi vrut să le
recit/ şi mai apoi, pe îndelete-n şoaptă/ să le spun// contemplam trecerea ta sveltă/ şi
glesnele tăcute/ spoite cu var/ să nu urce gângăniile de primă-vară/ spre fructul altoit
cu har// cu talpa goală călcai mere putrezi,/ zarzăre-nmuiate-ntr-un gem instant,
înţepător, de tescovină,/ privirea net superioară-escalada pe şură spre un cuib de
berze,/ şi-un zâmbet îngăduitor guverna trufaş peste grădină !// (Stăpâna)
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Poemele lui Valeriu Marius Ciungan pot şi trebuie privite şi ca
daghereotipuri, adică instantanee hrănite cu vaporii de iod ai unei viziuni şi imagerii
provinciale, în sensul că avem de-a face cu o poezie a hipostazierilor, atât ale realului,
cât şi ale eului poetic. Sunt fixate pe placa argintată a poesiei secvenţe de realitate cu:
oamenii şi străzile oraşului provincial etc., în cuprinsul acestor fotograme, poetul
forţându-ne să descoperim, alături de/împreună cu el, convenţia complicităţii cu
privitul în faţă a realităţii dar şi a propriei identităţi. Este în curs de realizare o
fotogramă ce încearcă un alt „pact eu-poezie-realitate” -cu dizlocări şi fracturi-, într-o
viziune capricioasă şi, în ciuda ecourilor, de o insolită particularitate:
A, ce făcuşi cu be, bre,/ şi de ce ?/ fato,/ unde ţi-e/ punctul ge,/ punctul haş/
cel poznaş ?// punctul i de la iubire,/ de la pântecul portocaliu,/ de la umărul de
ciocolată, amărui,/ de la pletele negre / învelindu-mă cu-n tandru întunerec/ şi-o
tandră supuşenie-n tenebre// i de la coapsele fierbinţi/ lipite cu un roz leucoplast, ce
nu se mai sfârşea spre glesne,/ cu grijă când plecaşi din casa părintească,/ de
părinţi// şi derulând meticulos odată cu ciorapul/ bandajul adeziv prins ca o zăbală
înspumată-n dinţi,/ (din i-nspre a vocala se ntorcea şi-ncepea să crească )/ suiam cu
pieptul alb printre genunchii feciorelnici/ nspre nurii albi puşi deoparte-n bluza albă
de părinţi,/ cu grijă, când plecaşi din casa părintească// i de la iubire,/ delavrancea,/
seismul de mare adâncime,/ trilogia dramatică ce-o avuseşi în splendidul apus de
soare/ cu următorul frate: parcă Oancea !// Casa părintească (alfabetul pân la i )//
Nu lipsesc din această daghereotipie a orăşelului de provincie nici puseurile
de melanholie prilejuite de rememorarea clipelor tandre, tratate neoromantic, în texte
învăluite într-o sensibilitate voit desuetă, din însumarea acestor figuri prinzând contur
atmosfera particulară a unei lumi în derivă, obosite:
mă uitam în ochii tăi:/ treceau oameni în pardesie bej,/ cu mâinile în
buzunare,/
îngânduraţi,/ cu şliţurile înnegrite, lucioase,/ cu părul lins, dat pe spate,/ şi fruntea
boemă// treceau autobuzele prăfuite ale uzinei mecanice/ cu muncitori aliniaţi, tăcuţi,/
cu miros de şpan,/ cu transpiraţia aia metalică/ imprimată pentru totdeauna/ în
salopete // treceau copii cu paltoane scurte, ingrate,/ şi ghiozdane de carton mari cât
sufletul lor,/ lovind cu sete, cu ghetele de-acum un an, pietrele vinovate,/ jucând un
fotbal dureros// treceau oameni in pardesie bej/ iar eu mă uitam în ochii tăi:/
Doamne, cât eşti de frumoasă !// (Oameni în pardesie)
Pigmentat de Valeriu Marius Ciungan cu o binecuvântată ironie
atotînţelegătoare, discursul liric este însă uneori estompat de retorica unei poezii a
„beteşugului de amor” ce a făcut carieră în anii folk-ului şi ai ,,poemului ad-hoc,,:
dă-mi mâna tu micuţă domnişoară/ să te ajut să treci această-ntinsă şi
vibrândă sfoară/ cupola serii se lăsa tăcut/ peste spectacolul de seară-n care doar şi
într-o doară/ treceai, se înserase şi-ncepusem să iubesc spre seară/ parfumul tău dentâia oară/ dă-mi mâna tu micuţă domnişoară// dă-mi mâna tu micuţă domnişoară/
parfumul serii doar un dar, doar şi într-o doară/ se înserase-n viaţa unui pierde-vară/
se înserase şi-ncepuse să iubească înspre seară/ parfumul tău de-ntâia oară/ dă-mi
mâna tu micuţă domnişoară ! //(Micuţă domnişoară)
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Programatic, tranzitivitatea poeziilor din acest ciclu nu pare a contrazice însă
şi o anume reflexivitate subsecventă, chiar dacă aceasta este pusă discret între
paranteze de flegmatismul unei partituri diurne ce frizează platitudinea. În realitate,
multe din versurile lui Valeriu Marius Ciungan sunt irigate de curenţi subterani ai
liricităţii şi melanholiei ce-i însufleţesc, în ultimă instanţă, pe dedesubt poemele. Aşa
se face că nici nu sesizezi când perdeaua cotidianului banal, de o tranzitivitate ce nu
promitea mari surprize, se tulbură neliniştitor, adiind tristeţi provinciale camuflate
(auto)protector şi minimalizate (auto)ironic precum în poemul de mai jos:
sunt cerşetori ridicoli, anoşti, în aparenţă inutili,/ adeseori insistenţi,
enervanţi,/ treci pe lângă ei fără să tresari,/ cu nebăgare de seamă,/ indiferent
grăbind pasul//...// dar nu opreşti nici în dreptul lor,/ ţi-e teamă de mâna lor întinsă,/
că la un moment dat palmele voastre,/ ca şi destinele,s-ar putea suprapune./ faci
câţiva paşi şi parcă,parcă te-ai întoarce,/ dar asta ţi-ar afecta imaginea/ şi ceea ce sar spune// pas cu pas oraşul rece te va înghiţi/ ( o zgură gri intra odată cu apusul în
gura de bocanc)/ pentru ei ai fost c-atâtea alte treceri trecătoare, care trec şi vin,/ pe
tine te va urmări o viaţă splendoarea din umila lor privire/ şi gândul că ai fi putut să
te opreşti în dreptul lor/ puţin... (O zgură gri)
Impresia de tăietură violentă în „corpul“ poemului, este (re)confirmată
de/prin semantismul încărcat negativ al adverbului cu care se închide, uneori, textul.
Demetaforizat, un atare tip de poem se va (re)umple însă pe dedesubt cu
„potenţialităţile metaforei” sau se va îmbiba măcar cu unele succedanee al acesteia,
facând posibil transferul dinspre tranzitivitate spre reflexivitate, (din)spre percepţia
„cuminte“ a suprafeţei banalului diurn (în)spre intuiţia semnificativă a genunilor sale.
Ceea ce părea a ţine de formula poeziei tranzitive, definite prin claritate,
biografie, om concret, cotidian, angajare existenţială, limbaj tranzitiv, reificare,
prozaism, directeţe, deliricizare, banalitate, ironie, comic, grotesc, derizoriu, samd. (cf.
Gh. Crăciun, Aisbergul poeziei moderne, Piteşti, Paralela 45, 2002), reţetă ce părea
„hărţuită“ într-un poem ca Noul cartier (Balada managerului regional):
făcusem dragoste în blocul P + 4, ANL ,/ descătuşaţi pe un CF liber de
sarcini, pe un pat de fier-/ beton erai şi mirată că trăsesem tranşa din UE,/ şi multe
alte tranşe, descătuşaţi, aveam să le mai tragem/ spre ispăşirea-acestui tânăr
cartier//...//
va declanşa -în/prin acest volum cu tentă antologică- un viraj spre „metaforă“ şi
„metafizic“, ref(c)uzate de/din poezia ultimelor generaţii şi care, aruncate din poeticile
lor peste gard, se reîntorc „spăşite” în text.
În ciuda unei staze manieriste, această provocare gestualistă merită a fi luată
în calcul de cei care se arată preocupaţi de „dripping”-ul lui Valeriu Marius Ciungan
şi, mai cu seamă, de modalităţile lui de drenare a lirismului şi de revenire la poezie ca
şansă posibilă de a (supra)vieţui literaturofagiei.
Prof. univ. dr. Gheorghe Manolache
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OAMENI ÎN PARDESIE

mă uitam în ochii tăi:
treceau oameni în pardesie bej,
cu mâinile în buzunare,
îngânduraţi,
cu şliţurile înnegrite, lucioase,
cu părul lins, dat pe spate,
şi fruntea boemă
treceau autobuzele prăfuite ale uzinei mecanice
cu muncitori aliniaţi, tăcuţi,
cu miros de şpan,
cu transpiraţia aia metalică
imprimată pentru totdeauna
în salopete
treceau copii cu paltoane scurte, ingrate,
şi ghiozdane de carton mari cât sufletul lor,
lovind cu sete, cu ghetele de-acum un an, pietrele vinovate,
jucând un fotbal dureros
treceau oameni în pardesie bej
iar eu mă uitam în ochii tăi :
Doamne, cât eşti de frumoasă !
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MASCA DE CHIUVETĂ

din poziţia pe care-o câştigasem, cu timpul, în bucătărie,
mi se deschidea o superbă panoramă spre chiuvetă,
picăturile-obsedante din perfuzia sordidă, menajeră,
curgeau într-o misterioasă eprubetă
aveam vedere la pătratele crăpate de faianţă alb-gălbui,
cu rost, sau mai degrabă fără rost(uri),
aşezate într-o zidire nerevendicată,
a nimănui
la setul incomplet de polonice şi aparenţa lor perfidă de inox,
la geometria enervantă-a ceştilor aflate-n echilibru paradox
minore satisfacţii de poet în devenire
îmi gâdilau orgoliul-analizând o pată de untură pe lavetă,
prea-plinul din ibricul de cafea
se prelingea-mpreună cu eseul meu
într-o misterioasă eprubetă
îmi câştigasem cu greu poziţia strategică,
de unde declanşam contraatacuri fulger spre lada de gunoi,
cu sâmburi de pepene,
cu ghemotoace de poeme ratate,
cu pahare de unică folosinţă,
golite igienic, unul câte unul,
cu căinţă
numai spre sine nu aveam nici perspectivă, nici vedere,
dar de-asta se-ocupa în taină vecina cu alură desuetă,
sosită în papuci de casă împreună să citim contorul,
rotit încet de picăturile de după masca albă de chiuvetă!

13
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BUCĂTĂRIA DE VARĂ

uitam să cumpăr chibrituri la cutie, pentru foc,
şerveţele de masă, albe, pentru ipotetici musafiri,
zahăr cubic pentru dresura matinală, pe dormeză,
baterii pentru telecomanda-nţepenită
-n vechiul post naţional, de ştiri,
aveam probleme de organizare
şi o lungă listă de probleme tehnice,
nerezolvate,
bunăoară sosirea pe nepusă masă-a Anei
în cetate
ea se lăsa atinsă de muritori,
doar cu versuri,
şi cu alte metaforice
demersuri
uitam să cumpăr demâncare,
şi coji de pită veche înmuiate în salivă
le alipeam cu grijă, una peste alta,
pe trupul ei brunet, înalt, frumos la miază-zi,
şi noaptea pe dormeză, în derivă
aş fi primit-o în bucătăria mea de vară
după rânduielile locului,
cu zahăr cubic, cafea şi şerveţele albe,
dar aveam probleme de organizare,
aveam mari probleme de organizare,
căci ce scriam ziua
noaptea ea citea
Doamne, tot ce scriam ziua
noaptea ea citea !

15

O ZGURĂ GRI

sunt cerşetori ridicoli, anoşti, în aparenţă inutili,
adeseori insistenţi, enervanţi,
treci pe lângă ei fără să tresari,
cu nebăgare de seamă,
indiferent grăbind pasul
alţii, au ei o splendoare a privirii,
o umilinţă superioară,
o seninătate plină de mister,
o istorie nescrisă şi de bună seamă necitită,
un asfinţit prolific, biruitor,
dar nu opreşti nici în dreptul lor,
ţi-e teamă de mâna lor întinsă,
că la un moment dat palmele voastre,
ca şi destinele, s-ar putea suprapune.
faci câţiva paşi şi parcă, parcă te-ai întoarce,
dar asta ţi-ar afecta imaginea
şi ceea ce s-ar spune
pas cu pas oraşul rece te va înghiţi
(o zgură gri intra odată cu apusul în gura de bocanc)
pentru ei ai fost c-atâtea alte treceri trecătoare, care trec şi vin,
pe tine te va urmări o viaţă splendoarea din umila lor privire
şi gândul că ai fi putut să te opreşti în dreptul lor
puţin...

16

GLUGA ROŞIE

apărusei din piaţa de zarzavaturi a oraşului
în blugii evident demodaţi, şi de oraş,
aveai un aer preocupat de-nceput de toamnă şi de gospodină,
în hanoracul roşu-mediocru, cu părul negru ce părea că-mparte
dreptatea-ntre cei doi umeri, cel stâng fără de glugă,
de cel drept cu gluga lăsată neglijent s-atârne
într-o parte
în mâna dreaptă-aveai
gândind la cartea ta de căpătâi- şi de bucate- plasa de spanac,
promis ospăţ dresăturii de smântână şi făină, ca să-l creşti,
se gudurau albi căţelandrii din cozi scurtate de-usturoi,
cu ochii-ochiuri larg deschise la capac,
visând că lingura de lemn e-o glesnă de prinţesă
cu graţie călcând pavajul de teflon din aromele caleşti
în mâna stângă-aveai
mires(m)e emotive-întâi culese, de fetească,
cu boabe domnişoare (de onoare?) umezi, alb-verzui,
din obligaţii de rudenie cu toamna-doamnă în alaiul mirelui ciorchine,
şi bosumflate că n-au prins buchetul de muscat, de târzii gutui,
visau la teascul nalt, viril, d-esenţă tare, ce li se cuvine
apărusei din piaţa de zarzavaturi a oraşului
cu gluga roşu-mediocru atârnând din neglijenţă,
într-o parte,
ci nu ştiam s-aşez frumos gluga la loc,
sau să te las să treci cu plasele subţiri de vise, spre casă, mai departe…
22.09.2009
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MAI CREMENE

încercam o încercare
o cremene mai gri
ooo tu piatră-alăturată
cuveni-s-ar
ca să ştii
încercam o încercare
dar rămâneam împreună
pietre lângă pietre
tăcute, solidare, gemene,
ci necuviincios visam
la piatra mai filosofală
şi niţel mai cremene !
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MICUŢĂ DOMNIŞOARĂ

dă-mi mâna tu micuţă domnişoară
ce treci prin viaţa mea de seară doar şi într-o doară
se înserase şi-ncepusem să iubesc spre seară
parfumul tău de-ntâia oară
dă-mi mâna tu micuţă domnişoară
dă-mi mâna tu micuţă domnişoară
să te ajut să treci această-ntinsă şi vibrândă sfoară
cupola serii se lăsa tăcut
peste spectacolul de seară-n care doar şi într-o doară
treceai, se înserase şi-ncepusem să iubesc spre seară
parfumul tău de-ntâia oară
dă-mi mâna tu micuţă domnişoară
dă-mi mâna tu micuţă domnişoară
parfumul serii doar un dar, doar şi într-o doară
se înserase-n viaţa unui pierde-vară
se înserase şi-ncepuse să iubească înspre seară
parfumul tău de-ntâia oară
dă-mi mâna tu micuţă domnişoară !
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PĂLĂRIA DE PAIE

surâdeai sub pălăria galbenă de paie
şi eu eram oarecum siderat,
cum primăvara-era o palidă-amintire-a iernii
ningând greşit lumina ce toamna-o contopeşte
-n vara mai târzie, mai septembre,
din fruct cu fructe, din păcate cu păcat
treceai tu prin fastuoasele anotimpuri
şi oarecum succesive,
aşa cum treceai degetele îngheţate prin şalul subţire, de mătase,
ales nepotrivit, aruncându-i neglijent franjurii peste umăr,
aşa cum treceai râul de munte în tălpile goale, sălbatece,
şi cum râdeai că ţi s-a udat rochia , nechibzuit ,
de la trecere,
aşa cum alegeai tu din grădină cel mai frumos măr
şi îţi înfigeai lopătarii sănătoşi în-trânsul
aruncându-l după prima muşcătură,
aşa cum treceai cu vederea
poemele mele impecabile
eram siderat eu, în general,
şi în particular de multe alte temporale chestii,
scriam pe dinafar poemul din privirea retrăind vioaie
un anotimp - nu-l spun - în care surâdeai
ca un copil, sub pălăria cu borurile largi, de paie !
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FRUMOASĂ APĂ CURGĂTOARE

spune de-am iubit
frumoasă piatră de sub râul rece
deasupra muntelui de calcar alb, tăcut,
şi nedesăvârşit
spune de iubeşti
frumos
frumoasă apă curgătoare
frumoasa piatră ce-o rostogoleşti
spune de-oi iubi
lumina ce frumos se alungi
frumos pe luciul pietrei ce din râu ieşea
cădea o stea
pe luciul pietrei ce din râu ieşea
şi alta mai frumoasă răsărea
cădea o stea
şi încă una
după ea
şi încă una
după ea...
spune !
de ce nu spui nimic ?
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ARITMETICĂ SIMPLĂ

sunt exerciţii simple
de aritmetică,
la îndemâna oricui,
bunăoară mi-e dor cu ţi-e dor
să dea un singur, dar mai mare,
dor
bunăoară o iubire
cu o iubire
să dea acelaşi rezultat,
ca unu ori unu
prin înmulţire
bunăoară o dragoste,
o mare dragoste,
cu o dragoste,
să dea o pacoste
sublimă pacoste
deîmpărţitul
fără împărţitor
şi fără staroste !
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ALFABETUL ORB

iubirea nu e ceea ce crezi,
nicidecum ceea ce pare că ştii,
e alfabetul şchiop, consoanele scrâşnind metalic,
scălâmb fără toiagul înţelept al singuratecului i
este a
prima vocală
ce-n clopotul albastru-al dimineţii
îmi reverbera
este e
părul tău atingând umerii rotunzi
ai răsăritului,
flagrantul la lumina zilei,
răspunsul la-ntrebarea dureroasă: de ce ea?
de ce?
este o
fata frumoasă a cartierului,
sau cum am spune noi băieţii
rezemaţi de tencuiala coaptă, sclivisită, de faţadă,
ce mişto !
este u
privirea lui cu mâinile în buzunare,
contemplativ, cu şliţu şi-orizontul larg deschis
te-avu !
iubirea nu e ceea ce crezi,
nicidecum ceea ce crezi tu că ştii,
este alfabetul orb
atingând clapele acestui poem
în căutarea singuratecului i !
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ÎN SINAPSE

încercam să scriu acest poem
cu uneltele vechi ale poetului,
cu degetele albe, reci, prelungi,
şi de fecioară,
cu penele căzute-n sborul prim
şi decuseară
încercam să devin un poet responsabil
şi pe cât se poate profund,
priveam la miraculoasa ei trecere,
la pândă, dintr-un plan neconturat, secund
încercam să devin un poet responsabil
dar îngerii îi fâlfâiau în mers voalul de pe coapse
şi forme nedesvăluite încă nimănui
treceau din vântul cald de primă-vară în sinapse !
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STĂPÂNA

surâsu-ţi guverna trufaş peste grădină,
toate celea erau ale tale,
şi le rânduiai după bunul plac:
merele perfect rotunde-n măr,
prunele perfect albastre-n prun,
păsări planând pe arcele perfecte-n sbor,
cuvintele-n poeme ce-ai fi vrut să le recit
şi mai apoi, pe îndelete-n şoaptă
să le spun
contemplam trecerea ta sveltă
şi glesnele tăcute
spoite cu var
să nu urce gângăniile de primă-vară
spre fructul altoit cu har
cu talpa goală călcai mere putrezi,
zarzăre-nmuiate-ntr-un gem instant, înţepător, de tescovină,
privirea net superioară-escalada pe şură spre un cuib de berze,
şi-un zâmbet îngăduitor guverna trufaş peste grădină !

Orlat , 25.07.2009
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PASEMITE DOMNIŞOARĂ

purtam şi eu o vină-n vântul cald , boem, de primă-vară,
şi plete blonde şuierând în rime aluzive, absolvente,
bacşişuri mici (poeme matinale, indecente )
jigneau profund imaginea de pasemite domnişoară
erai un vis mai vechi al meu, sau poate-n altă primă-vară
al altor smei trăgând pe sfoară cu(vântul) creponat, multicolor, spre stele,
sorţi îngăduitori alegeau cu(vântul) înţelept ce urcă,
de cel frivol ce va rămâne între noi şi
şifonând imaginea de pasemite domnişoară
o primă dimineaţă împreună
prin ochiul spart de geam avea să cearnă
un roşu răsărit cu praf înţepător de scorţişoară,
când limba ceasului din vechiul turn
trecănd cumplit de dureros prin dreptul cifrei şase
(pentru-a câta oară ?)
părea rază divină pe pântecul rotund, astral,
ştergând defintiv spre ceasul şapte, şapte şi jumate,
imaginea de pasemite domnişoară!
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CASA PĂRINTEASCĂ ( alfabetul pân la i )

A, ce făcuşi cu be, bre,
şi de ce ?
fato,
unde ţi-e
punctul ge,
punctul haş
cel poznaş ?
punctul i de la iubire,
de la pântecul portocaliu,
de la umărul de ciocolată, amărui,
de la pletele negre
învelindu-mă cu-n tandru întunerec
şi-o tandră supuşenie-n tenebre
i de la coapsele fierbinţi
lipite cu un roz leucoplast, ce nu se mai sfârşea spre glesne,
cu grijă când plecaşi din casa părintească,
de părinţi
şi derulând meticulos odată cu ciorapul
bandajul adeziv prins ca o zăbală înspumată-n dinţi,
(din i-nspre a vocala se-ntorcea şi-ncepea să crească )
suiam cu pieptul alb printre genunchii feciorelnici
nspre nurii albi puşi deoparte-n bluza albă de părinţi,
cu grijă, când plecaşi din casa părintească
i de la iubire,
delavrancea,
seismul de mare adâncime,
trilogia dramatică ce-o avuseşi în splendidul apus de soare
cu următorul frate: parcă Oancea !
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CEARŞAFUL ALB ( COLIND)

colind unghia degetului tău mic, de la picioare,
sau piele-uscată ce-o fi fost, că de-aia nu ieşeau zece
la socotitoare,
unghia puţin mai mare, fireşte următoare,
vecina bârfitoare că l-ar fi părăsit p-ăl mic
pen cel cu analizele la zi, de calciu, în urcare,
colind unghia mijlocie,
ţeapănă, încovoiată, searbădă, sălcie,
degetul lipit de cel mare,
mucegai nobil, uscat, de turcoaz târziu,
tristă şi fărâmicioasă sare
colind degetele mari depărtate deajuns
ca visele a cete de colindători
să intre-n universul satului românesc profund
şi-n aparenţă ne-pătruns
colind unghia mare
cu care fără cuviinţă şi năroadă-ntr-o frenetică mişcare
făceai lumină din lumina lămpii în cămaşa mea de noapte,
-n ţesătura ieşită din răsboi cu răni cusute şi striaţii pale de fidea
iar două unghii mari ( din care una mai semeaţă-a mea
şi una lăcuită şi nu prea,învinsa acetonei-n degradeul ieftin roz-lila)
ne colindau pe un cearşaf neânceput şi cu vedere către stea
când ruginitul scârţâit de arcuri repeta în putreda saltea,
de sub cearşaful alb, imaculat, colinda sa,
de sub cearşaful alb şi nins cu fulgii albi de nea !
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NOUL CARTIER (BALADA MANAGERULUI REGIONAL )

făcusem dragoste în blocul P + 4, ANL ,
descătuşaţi pe un CF liber de sarcini, pe un pat de fierbeton erai şi mirată că trăsesem tranşa din UE,
şi multe alte tranşe, descătuşaţi, aveam să le mai tragem
spre ispăşirea-acestui tânăr cartier
priveai cum cătrănit îţi căutam privirea neagră ,ca catranul,
străluminând un răsărit plin de speranţă pentru viitorii locatari,
-mi sărise inima din loc,-mi sărise ţandăra şi şpanul,
în perimetru gri, negociat fără avansuri, pân la sânge,
la cursul zilei (mai degrabă-al nopţii ) şi la paritate leu/dolari
în ochi aveai, de la contact,scântei incandescente de sudură,
sărbătoream cu focuri de artificii scurte, din chibrite umezi,pe o piatră de bordură,
şi aş fi vrut ca-n plecăciuni şi reverenţe-n salopeta-ţi mov s-apară o fisură,
şi ai fi vrut încă un număr cadastral, şi ai fi vrut la cald o lipitură
făcusem dragoste pe-un butoi de bitum
şi răsucind la cald o talie subţire, ca un cornier,
plecam în grabă ridicând smerit nădragii la şedinţa-operativă
cu dirigintele, mai bine zis cu diriginta-acestui tânăr şantier
cu un program mai relaxat puţin,puţin mai sus cu câteva etaje,
dar într-un bloc vecin,şi dat in folosinţă,
în ascensor şi în ascensiune, deci pe val,
o tânără superbă monitorizase câte tranşe am tras din UE,
pesemne-era managerul de zonă, şi pesemne regional …
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MENUET
frumoasă erai
cu F mare
clepisdră
de sare
reinventai
concret
val după val
un menuet
umezi
priviri
largi
ne-sfârşiri
mareaiubire
apa-n nisip
contopire
o, tu, voal
albastru
sboară de pe trupul acvatic
măiastru
atinge
cu-o clipă
briza
aripă
salina
secundă
iubirea
fecundă
atemporală
mişcare
-ntorcând
clepsidra de sare !

33

ÎN SPLENDIDA GENUNĂ

las la o parte
că eşti frumoasă,
fermecătoare,
tu piatră de pirită gri,
metalică,
scânteietoare
las la o parte
răsăritul,
începutul pietrei,
monolitul
las la o parte
apa ce curgea,
superbul nud al pietrei
se desăvârşea
las la o parte
că eşti frumoasă,
fermecătoare şi-mpreună
pluteam în splendidul desant
în splendida genună !
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CONTOPIRE

lasă-te uşor în mâinile mele
rază de soare,
subţire,
albă,
scânteitoare
lasă-mă să implor
incandescenţa ta,
căuşul palmelor de gheaţă
strălumina
săgeţi metalizate,
lustruite de timpul perfect,
fără cusur,
topeau trupul-albastru, străveziu,
fluidul luminos contur
lasă-te uşor în mâinile mele
subţire rază rătăcită, neştiutoare,
plecată la drum lung, fără timp,
şi fără ursitoare
o să te împărtăşesc,
o să-ţi ascult în căuşul palmelor
ultima dorinţă,
îţi promisesem o moarte uşoară,
îţi promisesem că o să murim împreună !
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STRADA MEA

nu mai trece
aşa încet
pe strada mea
răsăritul repetând identic
o lentă noapte
plictisea
nu-ţi mai flutura încet
inocent brunete pletele
pierdeam în zare
grăbite
alte răsărituri
fetele
nu lăsa în urmă
parfumul
praful de pe tocuri
zgura
drumul
nu mai trece
aşa încet
pe strada mea
ci puţin mai repede
să tresar şi eu puţin
ca piatră ce sunt
ca rece lespede !
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POVESTE DE TOAMNĂ

37

MURĂTURI DE TOAMNĂ

romantică erai trecând printre borcanele de castraveţi
în rochie sumară-aroma mea de-nibahar
un val de-oţet mă ameţea interminabil
privind cum treci sculptată-n chihlimbar
cu foi de dafin te-nveleam pe coapse
dulce-acrişor zâmbeai cu un uşor suspin
gustam din sfârcuri de piper pe îndelete
şi gura ta-mi părea-un pahar de vin
şi îngeri mici mustind de condimente
îţi răsăreau pe pielea albă, devotată,
adulmecând febril pe sâni o nouă toamnă,
pesemne mai frumoasă, mai bogată
cu gestul tău firav, dar ferm
(ţi se citea în ochii negri, umezi, mari)
m-ai fi oprit sau nu, nici tu nu ştii,
să-ncepem şi-un borcan de gogoşari.

38

TOAMNĂ BLÂNDĂ

mâncasei ceapă-n dimineaţa-aceea
fatidic explorai o lume-impersonală
pe buze-ţi răsăreau solfegii
de pasiune-xuberantă, vegetală
subiectiv gustai din solzii albi de ceapă
şi te lăsai sedusă-n dimineaţa-aceea-istovitoare
savante exegeze-ţi răsăreau pe buze
febrile-extravagante, îngăduitoare
mâncasei ceapă cu o poftă reticentă
aluzii vagi îţi inundau privirea nudă
arome dulci lăsai în urmă cu nobleţe
muşcând sublim din ceapa albă, crudă
păreai o toamnă blândă, somnolentă,
şovăitor plutind pe lucii largi de apă
şi pasiuni ascunse-ţi încolţeau în suflet
sublim gustând din solzii albi de ceapă
mâncasei ceapă-n dimineaţa-aceea
frivol zâmbeai că te-am surprins în universul pueril
răstălmăceam în fraze lungi, superbe
această toamnă blândă cu suflet de copil.
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DOUĂ PIETRE
crede-mă de-acum
sunt cu tine
sunt piatra
sunt pietrele din râul
ce curge prin tine
sunt cu tine
Ană
cu merindea ta
diafană
nu te las Ană
singură in zidire
privirea-mi este
nespusă citire
zeii buni
sunt cu noi
piatră ?
nu mai vor oare
carne crudă
pentru vatră?
zeii răi
vor sânge
dar piatra uscată
nu plânge, vai,
nu plânge
zeii s-au săturat
de pietre
aşezate peste pietre
cu răbdare
oseminte din istorii
în mişcare
suntem alături
două pietre-adăugate
pe trupul Anei
ce tocmai apăruse
în cetate
falnică zidire
nespusă piatră
şi citire !
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MENESTRELUL

treceai pe lângă mine inocent
sfidând aluzia-mea subsidiară
o ploaie rece-ţi miruia alura
înaltă, tristă, solitară
cu ochii negri-întredeschişi, letargici,
păşeai lung-sinuos, acvatic,
în toamna rece, subterană,
esteţi ai suburbiei rătăceau semantic
voi menestreli gri, periferici,
înfăşuraţi în redingote putrezi, solidare,
lăsaţi sa treacă-uşor prin a voastră recuzită
ideea subversivă c-ar putea să plouă şi cu soare
la focuri mici iţite-n bitumul abandonat
se adunau şi îngeri uzi, de rangul doi, la rampă,
în timp ce tu treceai pe lângă mine inocent
în zbateri prăfuite fluturi se lipeau de lampă
peregrinam perfide perimetre insalubre
spasmodic-mi repugna această tristă toamnă
şi sprijinind pereţii scrijeliţi în tencuieli obscure
îmi acordam lăuta să îţi cânt un cântec doamnă !
şi sprijinind pereţii scrijeliţi în tencuieli obscure
îmi acordam lăuta să îţi cânt un cântec doamnă !
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ÎN ÎNCĂPERI SORDIDE

aveam o altă viziune despre ciorbă
când diadema-ţi de mărar se revărsa uşor în blide
diluviul de nuanţe cald-iridacee
îmi copleşea privirea-n încăperi sordide
dihonii suple inserate-n ipsosul mizer
le-am fi zărit ca flori de conopidă alb-candide
îmbrăţişaţi perpetuu-n crize dionisiace
sublimii prizionieri ai încăperilor sordide
repudiam frunza de pătrunjel cu falsă detaşare
în globuri de cristal presimţeam destine insipide
ţineam în mâini un univers complice, orgiastic, colosal,
şi-o lingură de lemn roteam introvertit în vasele sordide
cuviincios ne închinam în aburi mistici, ipohondri,
intram cu imprudenţă-n eparhii tactil-toride
gustam egal, puţin câte puţin din fiecare
dintre noi, întinşi pe pături gri în încăperile sordide !
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RĂSĂRIT ÎMPREUNĂ

eram sublimi, dar oarecum pragmatici
mergând spre steaua nordului, adiacent,
fiorduri mari le străbăteam galactici
de mână strânşi spre un destin fluent
eram sublimi în salturi colosale
şi copleşiţi de pasul inocent
prin sfere în rotaţii abisale
de mână strânşi spre un destin fluent
eram sublimi pân-la perfecţiune
priveam în urmă, meteoric, indecent,
cum geometric soarele apune
şi-apoi răsare-n noi incadescent !

43

44

ÎN PODUL PALMEI

în podul palmei-mi sprijineam bărbia
infatuat adulmecând orizonturi clare, largi, celeste,
crepuscular, inedit, diametral
opus te inventam în unghiuri vag inceste
în podul palmei-mi sprijineam bărbia
şi căutarea-n spaţiul colosal, pur teoretic
un metafizic sbor exorbitant era
în timp ce te-inventam frenetic
în podul palmei-mi sprijineam bărbia
tăcut îmi sângera ideea că exişti
fosforescent pupila erupea concentric
alambicate calcule-mi spuneau că ochii vor fi trişti
în podul palmei-mi sprijineam bărbia
şi-nfatuat îmi asumam creaţia măiastră
sofisticat păşind pe fluviul ideatic
aleatoriu îmi creşteau aripi înţelepte de sihastru
în podul palmei-mi sprijineam bărbia
egocentrist îmi plănuiam să fiu sedus de bolţi albastre
pragmatic în ecuaţii certe, generoase,
aş fi-ncercat să fim doar noi, doar două astre
în podul palmei-mi sprijineam bărbia
lungi insomnii îmi reberberau sub tâmple
crepuscular şi dureros îmi răsăreau comete
şi inefabil naşterea avea să mi se-ntâmple !
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HAINA DE MOLTON
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POVESTE DE IARNĂ

sburau fulgii de nea
fantastic
în traiectorii ciudate
se căutau între ei
în spaţiul scolastic
mii de secunde albe
îmi devorau trupul frumos, străveziu,
eram un suflet de cuvinte
murind la asfinţit
şi-n dimineaţă viu
aveam genele grele, ninse,
descifram tot mai greu azurul
acest anotimp
imbecil de lung şi de alb
îmi încremenea conturul
aproape că murisem
retina reţinuse-un ultim vers de dragoste,
un rând,
bătrânii corbi îmi ciuguleau din înţeleptele orbite
şi-mi deşirau povestea-n timpul lor înalt, sburând.
sburau fulgii de nea
fantastic
în traiectorii ciudate
se căutau în spaţiul scolastic…
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ALB DUREROS

ai apărut pentru o secundă
în straie de seară, cumplit de albe
oasele albe, prelungi,
suav îţi însoţeau mersul
cămaşa de in cădea
odată cu seara
pe trupul străveziu
încremenit priveam
această anatomie dureroasă !
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DOUĂ SUSPINE

mă ataşasem de tine
încet, încet, nespus,
copilăria parcă începea
invers, de la apus
acest răsărit
avea gust de fecioară
gustul păcatului
de-ntâia oară
eram copii
ne jucam de-a iubirea
eu eram tu, şi tu eu,
privirea ta-mi era privirea
doi eram unul
şi unul eram eu
tu erai împărţit la doi
o parte din zeu
erai mine
şi eu tine
eram împreună
două suspine !
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ÎN CRÂŞMA RECE
-pentru frăţiori-

eram în crâşma rece, solidari,
gravuri închise-ar fi prins puţină viaţă
o ceaţă mistică parcă îţi plutea
pe blânda cataractă ca o ceaţă
naivi credeam în zei sublimi de seară
pe scăunele joase ne rosteam discursul
lambriuri reci ne ţineau de cald la spate
şi la plecare nu înţelegeam lumina: e răsăritul sau apusul?
bătrâni hilari cu şepci boţite
îşi demonstrau eşecul în fraze lungi, persuasive,
noi deduceam că demult iubirea
ar fi atins şi ea de-acum bătrâne oase, costelive
mici îngerei, crepusculari, albi, de votcă
sburau din gură împreună cu cuvântul
şi ne hlizeam ironici la vecini de masă
cum încercau căzând să-şi ia avântul
întârziam cu voi în fumul ieftin, mediocru,
pluteau idei, sclipeau, şi-aş fi-ncercat puţin să vând
din suflet, pe-un bănuţ de-aramă-n crâşma galben-ocru
doar să mai stau cu voi încă un rând !
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HAINA DE MOLTON

nu desluşeam un înţeles în albul anotimp,
perfect de alb, perfect de alb fără fisură,
păduchi reminiscenţi fraternizau în ceaţa fadă
cu haina de molton pe care-o asortasem la un şanţ de zgură
aveam fularul lung, boem, târât în tină de soartea sbuciumată,
bocanci de cauciuc degrabă visători, călători, romantici,
iar paşii largi, şovăitori, înaintând cu greu în zloată,
te căutau în dansu-elucubrant al fulgilor dramatici
şi-aceste înţelepte bălţi în care m-oglindesc
îmbălsămează picioarele-obosite de-atâtea treceri, trecătoare,
doar ochii încă vii se-ncălzesc în amintiri reflexii
deasupra au un soare, în balta rece înc-un soare
ningea absurd, apocaliptic, lamentabil, semiotic,
ăst anotimp cu sufletul de tinichea, fără de vers şi intonaţie,
în timp ce haina de molton zăcea-mpietrită la un colţ de stradă
pe unde-acum un anotimp frumos treceai, tu, rece graţie !
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ATINGEREA

ţi s-a umezit uşor mâna
într-a mea
mângâiam cu grijă
o albă catifea
te-mbujorasei
ca o fată mare
inocenţa ta
era mirare
coborai pleoapa
leneş, şovăitor,
simţeai iubirea
îngăduitor
firavele degete
făceau dragoste
se împreunau sublim
în dulcea pacoste
erau albe, imaculate,
erau zece
numai împreună
şi-un mic poem de toamnă
ar fi vrut să spună
dar nu-l spuneau
pentru că nu era cuvântul
nu erau spusele
erau numai o atingere
de catifea
erau visele !
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STATUIA

aveam o frumuseţe intactă
lumina cădea pieziş
cenuşii erau micii îngeri
ce mă construiau
din pietriş
mă construiau din nisip,
din aer,
din sborul unui fluture
fraier
eram frumos oricum
şi-aşteptam să plece
ăst flutur de pe umărul de piatră
rece !
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CUIBUL NEAUTORIZAT

începusem să zidesc
frumoasa poveste de iubire,
perfect geometric, impecabil,
într-o măiastră antrepriză
şi fără un contract mai ferm cu-a doua vârstă-n criză
un cuib perfect rotund,
cu finisaje şi decoraţiuni de suflet-deci interioare,
de trei sau patru-sau în noapte strălucind albastre stele,
pentru un sbor rătăcitor ce s-ar întoarce în sfârşit acasă
după ce l-ar fi atins pe Dumnezeu cu penele pastele
zideam fără pietre, fără Ana, făra autorizaţie
de mituri şi zidire,
un cuib perfect în noapte, deci la negru,
şi raza lunii-având documentaţie incompletă
de iubire- se odihnea ascuns pe sborul alungit, vertebru
când tocmai ce-adunasem semnături
de la zei şi înţelepte păsări de-un înalt prestigiu,
un flutur indecent îşi revendica într-o firavă-aterizare
un drept de autor pe sbor la joasă înălţime,
pe cuibul nostru impecabil geometric, dar de-acuma în litigiu!
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EA ŞI EA

ea era alta
decât ea
era rima unui vers
ce lipsea
ea ştia că este
dar nu ştia că sunt
din altă poveste
ea era a doua
după prima
lacrima unui vers:
rima
erau două
picături de apă
ea şi ea
două mângâieri prelunge
pe fruntea mea
două picături
cât o ploaie mare
două tâmple isbucnind
în curcubee către soare
naiv credeam că ea şi ea
sunt jumătăţi de poezie amândouă
şi recitând cu ochii-nchişi balada de iubire
treceam incert prin viaţă făcându-mă că plouă !
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BALERINA

jucai rol de subretă-ntr-o coregrafie interzisă, concubină,
-poem burlac ce-şi cheamă-o rimă doamnă-n iarna unui gândfrumoasă ca un vârf de balerină
rotind o umbră suplă într-un vals profund
insidios îţi derulai ciorapul pornind din glezna arcuită, visătoare,
ca pe-o poveste spre talia înaltă, elevată, de sulfină,
şi linoleul martor, putred dedesupt, prindea viaţă
însufleţit sub talpa-nşurubată, albă, vinilină
electrizai atingerea-mi polyamid-insinuantă în scântei candide,
voalul leneş mi-l dădeai şireată şi perfidă levantină
la schimb cu jeans-ii vechi (cotton sută la sută),
lăsându-mi trupul obiect de studiu frumoasă bizantină
iluştrii exegeţi în artă orientală-ar fi-ncercat eseul,
eşecul lor artistic ne-amuza tăifăsuind după iubire într-un rit abscons,
oglinda-mi dăruia superbul nud din unghiuri diferite,
cu mâinile sub ceafă ascultam un blues fantastic: “Angie”- Rolling Stones!
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BLUES
vibra tăcut secunda pătimaşă, vinovată,
sburând un sbor mistuitor, frenetic,
cuvântu-abia mai tresărea-ntre noi
şi levita nedumerit, flămând, besmetic
genunchiul tău îmi despica genunchii,
călătoream în dansu-acest transcedental,
când mâna-mi stângă se iubea cu mâna-ţi dreaptă
şi dreapta-aprofunda un studiu femural
priveai lasciv în lenta contopire
şi lent te contopeai în lenta piruetă,
lent mâna-mi dreaptă se-odihnea
lasciv, copleşitor, pe lenta siluetă
tactil îmi dibuiai talentul de sub tiv
şi-această tandră uvertură paşii o cântau confuz,
înlănţuiţi într-un poem nespus, interminabil,
cu ochii-nchişi iubeam în ritm de blues
eram două perechi cu umbra-n unghiuri diferite,
două păsări nespuse într-un singur sbor,
planând perfid pe fumul de ţigare
cuvântul ne ningea pe tâmple lent, covârşitor !
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VAI

erai tu aşa cum erai
erai o-ntâmplare
că vai
că vai
şi că mult
mi-erai
erai mai apoi
un cuvânt mai tăcut decât saltul
şi ce-o mai fi fost...
naltul !
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CUM VREI

ce vrei tu de la mine
fato cu înţelepte suspine
îmi vrei tu înalt trupul
ori tâmpla albastră
văs-duhul
îmi vrei tu mâna
atingerea
lacrima
prelingerea
dragostea
fătul
ninsoarea
omătul
talpa
mersul
cuvântul
versul
îmi vrei tu vrerea
plăcerea?
nu, nu,
ştiu eu ce vrei de la mine
fato cu negre sprâncene
şi înţelepte suspine
tu îmi vrei atingerea, mersul,
prelingerea, versul,
nici măcar văs-duhul, ci pasărea,
nici măcar pasărea, ci sborul,
nici măcar sborul, ci umbra
unui sentiment,
dorul !
facă-se voia ta !
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CINĂ ROMANTICĂ

îmi deranjasei sborul din splendida genune
planând pe albul arc de cerc în larga anvergură
când tocmai m-odihneam puţin
câte puţin pe corul norilor-nveliţi în haina albă de velură
pluteam pe propriul sbor-ngăduind avântul
prin bolţi albastre îngheţau cuvintele în albastre sunete
spărgeam cu pliscul îngheţat albastru
oglinda rece în albastre, violete tunete
pluteam pe-un vânt bicisnic, hibernal, şi încadrând înalta boltă (albă frunte de poet)
descins de-acum din sacre şi rotunde spaţii
din albul temporal spre sborul ipotetic, rece, desuet
păreai de sus un punct
(apetisant)
nevralgic,
cină romantică doar în doi
cu pliscul sângeriu avid romantic

îmi deranjasei sborul din splendida genune
şi în picaj lăsam în urmă o sublimă astră
un suplu sbor săgetând văs-duhul alb
se înfigea în pradă-ntr-o aterizare dureroasă şi măiastră !
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POEM DE DRAGOSTE

să nu crezi in semnificaţia viselor,
pesemne-n semne,
în cifre pare,
în cercuri triste-circumscrise,
în ritualuri prăfuite
şi ursite
în palma ce-i ghicită îndelete pe abscise
să nu crezi în mine,
în trupul deşirat
aleatoriu,
nici în cuvintele
ce mă adună-ntr-un poem
algebric-derizoriu
să crezi doar în dragostea mea
şi în lumina care-o lasă,
mistic,
după ea !
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DULCE DOAMNĂ

îmi lăsaşi cu lacremile
doamnă dulce
patemile
îmi lăsaşi fără de sbor
pana
ce-ţi fu cuib
şi dor
mult ziceai cu foc
soroc-nenoroc
mult ziceam cu viers
trupul ne-nţeles
şi drumul nemers
îmi lăsaşi tu doamnă
povestea de toamnă,
toamnă, dulce doamnă,
doamnă, dulce toamnă !
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