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Cu mâini împreunate

ne-am cântărit hazardul,

Am smuls din buze

promisiunile privirilor asasinate

În doruri sângerânde s-a cutremurat

trupul

S-a ascuns în suflet amintirea fericirii,

Se zbate ca un cântec

cântat pe voci false

și zâmbim
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Un gol

În mine, în tine, în noi...

speranță că nu se

vom fi decât o amintire neuitată

singuri

dar mulți

Nu ne mai rămâne decât să ne ștergem

obrajii

și să plângem după lacrimi

După noi. Doi
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Nu-i nimic greșit

în îmbrățișările noastre

sărută-mă când mă gândesc la tine

deși nu-și spun

Ia o gură de apă când

eu plec

deși ai dori să mă iei de mână

Sărută-mă

sărută-mă apăsat

Ia o gură de apă
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E doar o clipă pierdută,

un rămas bun

Și începe să plouă,

și începe să plouă!
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Am privit cum răsare luna la apusul
soarelui de mai

Lăsa urme de raze reflectate în orizont
aș împărți cu tine totul,

chiar și prezervativul

Așa arată frumusețea acuma
Pe marginea roșie a lunii

ți-ai încrustat pe față
dârzenie vanitoasă

Afecțiunea are formă de metaforă
Iar soarele este demult apus

roșul descrie farmecul



10

metamorfozat al nopților nedormite

gândurile nu sunt altceva decât
momentul hipnotic

sub clar
de roșu

al sufletului

Cum vei împăca toate nuanțele roșii cu
viața?
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nu cred că poate fi mai dureros
altceva decât
adevărul care nu este
dar îmi este spus

Așa arată frumusețea acuma
Cu tristețe și neîncredere

nu mă supăr că m-ai trădat
mă dor ochii de la lacrimi
că nu te mai pot crede
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gândurile nu sunt altceva decât
momentul hipnotic

al dezamăgirii

sufletului
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Pe obrazul lunii de apus

în bătaia razelor pierdute ale amintirilor

pe față, pe tristețe...

Așa arată frumusețea acuma

lacrimile sufletului

părăsite

de tristețe

Afecțiunea are formă de lacrimă

Iar soarele este demult apus

lacrima metamorfozată

în iubire
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gândurile nu sunt altceva decât

clipa în care se pierd

prin lacrimi

Nu ne mai rămâne decât să ne ștergem

obrajii

și să plângem după lacrimi
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Am privit cum răsare luna la apusul

soarelui de viață

încercând să-mi regăsesc memoria

gânduri stivuite-n lacrimi

ce nu au mai curs

totul mă doare, mai puțin apa

picăturilor de duș

ce curs, mă udă și se amestecă

cu lipsa sau cu păcatul însuși

mă pun în genunchi

dar nu pentru rugăciune

stropii fierbinți ai apei

poate mă vindecă
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gândurile nu sunt altceva decât

momentul umezit

sub dușul ruginit

al trupului!

Cum vei împăca toate picăturile cu

viața?
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ai auzit?

A zâmbit Dumnezeu

de la zâmbetul tău!

totul mă doare, mai puțin zâmbetul

i-a scurs tristețea păcatelor

întregii omeniri

de la zâmbetul tău!
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Din răsăritul zilelor apuse

o ea

Cu zâmbet ștrengar

Care mă ispitea spre reverie

mi-a spus: Pa

ființă neștiutoare

adio și pa
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Mi-aduc aminte timpul, din neprețuit

argint,

Când suflet fără zbucium și trup fără

frământări,

În suflet primăvară și aripi de argint

aveam.

Bianca,

ai ascultat.

visuri și vise șoptite

în clipe furate, adunate, puse împreună.

și, în sfârșit,

asemenea-ți numelui

pe chip
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ţi se așează.

... conformitatea!?

Drumul pavat cu stele. Elena, melodie

sacră,

cântată cu speranță și încrederea

iar în suflet

stele de lumina-mi presărai.

ieri,

când m-am uitat pe geam

ținând în mână pocalul nesiguranței,

am văzut apusul

speranței!
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ești otrava ofilirii mele...

femeie

netezită cu tăceri.

nu e păcat, eu sunt cel însurat…

în suflet. Cu tine
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Un apus oarecare, din orice zi.

Noaptea se pregătește să îmbrățișeze

orașul. O familie servește cina, când

alarma începe să urle în toată urbea.

Lumea este panicată. Cerul ia foc. Norii

se dispersează, un val de căldură învăluie

totul. Nimeni nu a văzut asteroidul care

a lovit pământul. Aproape toți oamenii

au murit și supraviețuitorii s-au devorat

între ei. După, au devorat animalele care

nu au fugit din calea omului flămânzit și

neobișnuit să se descurce în sălbăticie.

Între timp au murit oamenii. După ce

s-au devorat între ele, animalele au

urmat același curs firesc.



23

A trecut timp. Mult timp. Pământul și-

a revenit. Ruinele amintesc de om.

Dintr-un desiș, un șoarece scoate

botul și adulmecă...
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sunt beat încât sunt liber
nu am cu ce să te ajut.

stau pe malul apei și
aștept să treacă cadavrul...

nu-i doresc răul
dușmanului.

aștept să moară, pentru că,
în tăcere nu există minciună.

dar nu contează versul
căci apa va curge, la fel și

cuvintele.

sunt beat încât sunt liber,
nu am cu ce să te ajut!
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ce faci?
Am încercat să te sun ieri,
E adevărat, de pe un alt număr.
Am visat că mă certam cu Soarta...

Dar tu, Speranță,
aveai ton de ocupat.
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Un vânt călduţ flutura părul băiatului

care, cu paşi incerţi şi şovăitori se

îndrepta spre pontonul aflat în faţa

căbănuţei de la marginea lacului.

În păduricea din jurul lacului se lăsa

noaptea. Pasările cântau arii pline de

tristeţe. Din căbănuţă se auzeau notele

unei simfonii redate de un aparat de

radio. Cerul era acoperit de nori cenuşii,

groşi, prin care nu pot răzbate razele

lunii care a răsărit de puţin timp. Barcă

legată de ponton, se zbate de parcă ar

vrea să fugă, să fugă cât mai departe de

culoarea sinistră a lacului, pe care s-au

aşezat frunze, broaştele şi-au găsit
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refugiu, plantele acvatice şi-au găsit

refugiul, unele funerar.

Dealurile ce scurtau orizontul s-au

îmbrăcat în cămeşi cenuşii, pregătindu-

se de balul nopţii. Frunzele zboară,

purtate de vânt, spre alte locuri, intr-un

dans ritual, răsucindu-se, aruncându-se

de pământ, luându-şi zborul înapoi,

urmând parcă, un fir sau drum invizibil.

Se ridică in sus, dorind parcă să atingă

cerul, să se înalte cât mai sus, după care,

coboară spre pământ, desenând figuri

geometrice numai de ele văzute, ca apoi

să se oprească pe apă, într-un copac, sau,

să revină pe pământ, iar, în cele din

urmă să-şi reînceapă ritualul.

Broaştele privesc bulbucate firul

ierbii, oglinda lacului, cerul. Speriate de
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zgomotul unei păsări se aruncă in apă,

unde plantele sunt prinse intr-un vals, in

acordurile unei melodii numai de ele

percepute şi dirijate de un curent

acvatic.

O furnică străbate pontonul in

căutarea unei surate sau a întregii

colonii. Pare dezorientată. Se opreşte

să... dar viaţa ei e curmată de talpa

băiatului care o striveşte sub apăsarea

grea a pasului. Acesta se opreşte. Obosit,

îşi pleacă capul. Ar vrea să zboare, să se

transforme în altceva. Într-o broască,

într-un strop de apă, un peşte. O furnică.

Rămâne în picioare să contemple

împrejurimile. Priveşte lung şi atent tot

ce alte dăţi îi erau insignifiante sau nu le

acorda atenţie. Priveşte valurile lacului,
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frunzele ce plutesc, păduricea, dealurile...

Îşi continuă drumul şi se opreşte la

capătul pontonului. Priveşte apa. Chipul

lui de granit se luminează.

Întunericul s-a aşternut demult. Prin

ferestrele larg deschise şi din uşa larg

deschisă a cabanei razele luminii

artificiale străbat întunericul. Lacul,

obosit le reflectă în mişcările line ale

valurile.

Lângă ponton, pe apă pluteşte leneş

un muc de ţigară. Băiatul mai fumează

una. Ţigara nu a fost niciodată mai bună,

mai sănătoasă.

Se întinde pe ponton. Aruncă restul

ţigării. Zgomotul făcut de barca îl

ispiteşte, îl cheamă. Închide ochii.

Nu vrea să plângă. Se ridică, şi, sigur,
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intră în barcă. O dezleagă şi porneşte în

larg. Vâsleşte frenetic, dar barca parcă

nu vrea să-l asculte. Vrea să lenevească.

Se opreşte brusc, şi priveşte in jurul său.

Vrea să-şi mai aprindă o ţigară dar a

lăsat pachetul pe ponton. Se resemnează.

Scoate o fotografie şi o priveşte

îndelung. Închide ochii şi-i ţine strânşi.

Să simtă durere, să simtă ceva. Vrea să

simtă ceva. Deschide ochii încet şi

priveşte apa cenuşie. Au ajuns şi aici

frunze. O iarbă verde închis lasă

impresia de pământ. Mătasea broaştei se

leagănă intr-un dans mistic.

O bufniţă priveşte către lac. Un

zgomot surd dar puternic, ca o bufnitură

o face să-şi ia zborul.
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*

Soarele dimineţii îşi aruncă razele în

lac. O voce suavă se face auzită din

aparatul de radio. Păduricea e cuprinsă

de o linişte tainică.

O barcă pluteşte în derivă de parcă

încearcă să ajungă la mal. Lângă piciorul

pontonului se leagănă o fotografie a unei

fete.

Ea nu vrea să moara.

*

Clopotele bisericii au încetat să bată

de ceva vreme. Două ciori stau şi privesc

mormântul proaspăt şi sumbru. O ploaie

măruntă şi rece dansează un act

împreună cu un vânt ascuţit.

În faţa cimitirului, încet, o maşină se

opreşte. Glodul se scurge alene de pe
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roţi. Când încet se deschide portiera, o

fată iasă şi se îndreaptă spre mormântul

proaspăt acoperit. Îl priveşte îndelung.

O lacrimă se scurge pe obrazul şi cade

pe glodul mormântului.
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I woke up suddenly. Drenched in

sweat. It was dark. I try to get up, but I

find myself hitting against something

hard. It seems to be wood. Last time, I

had a weird dream. I dreamt I had been

born and had fallen into an empty space.

I kept falling and falling and never hit

the bottom. And I couldn't do anything. I

couldn't even cry. It was weird.

Someone is singing. The nerve of

some people. How can they start singing

at this time and hour? I believe it's past

midnight. It seems as if the sound is

coming somewhere near me, but I am all

alone here. It's impossible. Even more
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so, it's futile. It won't impress me.

Speaking of which, where am I this

time?

Maybe it's her family's new strategy.

They want to know where Bianca went

and they're trying to intimidate me. But

they won't get anything from me. I won't

tell a thing... where could they have

taken me this time?

I kept telling you over and over again

not to reveal the secret to me. But you,

knowing me, thought I was joking.

Bianca, I never thought you would place

so much faith in me. If I'd knew earlier...

but no. It's too late. I won't betray you

either way.

There's only one thing I regret. The

fact that now it will be harder for you to
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find me. I’d fallen too deep in the

emptiness... oh, wait! That was the

dream. I had forgotten.

But still, where am I? I can get up

about 20 centimeters and then I hit

against something solid. And this song

seems more and more familiar. Won't it

ever end? Ah, it's that song we used to

hum as kids. Do you remember? The

one about the sunset.

I try to remember that child's smile

and the lyrics. I miss myself!

I'm in a forest now. Trees, birds,

nothing unusual. Except it's like nothing

is moving. Like there is no life. How did

I get here? Where should I go? I feel as

lively as a teenager, but I need to be

cautious.
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Something is moving there. For the

first time! Bianca! Wait!

I've been running for a few days now

and I still didn't find her yet. Just signs

that she had indeed been here. Surely,

she is hiding somewhere close. I think

I've been here before. Bianca, stop joking

around! I'm on the exact same spot I was

before I left.

I see a wilted rose down there. I bend

over to pick it up, but what I see shocks

me. There's a tomb and her body next to

it. Yes! The friend I've been looking for

all this time.

What happened? Didn't you hear me

as I called out to you in the forest? Why

are you ignoring me? I've missed you!

Bianca. Why are you crying? And whom
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did you give the wilted rose to? This

can't be... Oh, just another nightmare...

I want to go home. I need someone to

tell me everything is fine now.

Everything is backwards since people

have forgotten.

This place is so strange. It's so cold

and dark... But it shouldn't be long now.

They'll get me out of here soon. I'll head

back downtown; in the bustling crowds

I hate so much. Oh, how I miss that

moment!

I keep thinking about how much I've

changed. Well, how much you've

changed me. And we haven't even been

together. We have given each other

advice; have told each other our stories,

and I had even made plans about our
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future get-togethers. The ones after we

would have our own families. But then

you said it wouldn't be possible. That we

won't get the chance. Even now I can

hear it: I'll die young for you, for me...

Then I fall again.

Look! There's a child waving up there

on the cliff. She looks so much like you.

Maybe it's the child you never had. I'm

building a sand castle, that the waves are

going to destroy any minute now. It's

ephemeral. Like you.

Such a small hand I have! Hmm,

something is not right. My pubes are

gone, my hair is shorter; I'm a child

again. Now I understand. My mind is

controlling everything. Time moves

backwards. Taking me to you.
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I think this is why I can't find you in

our world. You died. I'll let them know

and they'll let me out of this cold and

tight place they put me in. I'll feel the

sun on my skin again. But I'll still miss

something. I'll miss you.

I go inside the house. I want to say

goodbye because I will leave this place. I

have to run away, because otherwise it

won't stop haunting me. They're all

sitting at the table and laughing. They

shouldn't be so happy. It's not the right

moment.

Bianca! What are you doing here?

With those who tortured me to find out

where you were?? And who is the man

next to you? Who is the child? Oh, you

started a family while I was away. This
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makes me so happy. Apparently, you

didn't die young like you were saying.

Say something to me!

But they are all ignoring me. What's

the matter with you? With me? ... They

all seem so happy. They're looking at

pictures.

— Mommy, who's the man in the green

shirt?

— A friend of mine. If you want, we can

pay him a visit tomorrow. We can bring him

a rose.

— Mommy, he's here, with us. He's

standing in the doorway. . .

— Never joke like that again!
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M-am trezit brusc. Plin de sudoare.

Întuneric. Încerc să mă ridic dar mă

lovesc de ceva tare. Pare lemn. Sunt aşa

de odinit dar totuşi, am nevoie de somn.

Vreau să dorm. Mi-e teamă. Ultima dată

am avut un vis urât. Am visat că m-am

născut şi am căzut în gol. Cădeam şi nu

mai ajungeam nicăieri. Şi nu puteam face

nimic. Nici măcar să plâng. Era ciudat.

Cineva cântă. Ce oameni. Cum să-i

apuce cântatul la orele astea? Cred că e

trecut de miezul nopții. Mi se pare că se

aude de lângă mine dar sunt singur aici.

E imposibil. În plus este inutil, n-o să mă

impresioneze. Chiar aşa, unde sunt oare
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de data asta?

Cred că e o nouă strategie a familiei ei.

Vor să ştie unde a plecat Bianca şi

încearcă să mă intimideze. Dar nu vor

obține nimic. Nu voi spune… oare unde

m-au dus de data asta?

Îţi tot repetam să nu îmi spui secretul.

Dar tu, știindu-mă, ai crezut că glumesc.

Bianca, nu credeam că o să ai atâta

încredere în mine. Dacă știam mai

devreme… dar nu, e prea târziu. Nu o să

te trădez oricum!

Regret un singur lucru. Faptul că

acum o să-ți fie mai greu să mă găsești.

Am căzut prea mult în gol… ba nu! Era

visul! Uitasem.
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Dar unde sunt totuşi? Mă pot ridica

douăzeci de centimetrii şi mă lovesc de

ceva solid. Şi cântecul acesta îmi pare tot

mai cunoscut. Nu se mai termină! Ah, e

piesa aceea pe care o fredonam când

eram mici. Îţi amintești? Acela cu apusul

de soare.

Încerc să îmi amintesc zâmbetul acela

de copil şi versurile. Mi-e dor de mine!

Sunt într-o pădure acum. Copaci,

păsări, nimic neobişnuit. Doar că parcă

nu se mişcă şi nu este viaţă. Cum am

ajuns aici? Pe unde să pornesc? Mă simt

plin de viaţă ca un adolescent, dar totuşi,

trebuie să fiu prudent.

Se mișcă ceva acolo. Pentru prima
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dată! Bianca! Așteaptă!

Alerg de câteva zile şi nu am găsit-o

încă, doar semne că a trecut pe aici.

Pesemne se ascunde pe undeva aproape.

Cred că am mai fost aici. Bianca, nu face

glume! Sunt exact în locul din care am

plecat acum ceva vreme.

Zăresc un trandafir uscat acolo jos.

Mă aplec să-l iau dar rămân mască. E un

mormânt şi lângă este ea. Da! Prietena

pe care o caut de multă vreme.

Ce s-a întâmplat? Nu ai auzit cât te-

am strigat prin pădure? De ce mă ignori?

Mi-a fost dor de tine! Bianca. De ce

plângi? Şi cui ai oferit trandafirul uscat?

Nu se poate… Ah, doar un alt coşmar…



45

Vreau să ajung acasă. Am nevoie de

cineva acum, să îmi spună că totul este

bine. Totul este pe dos de când lumea a

uitat.

Ce straniu este locul acesta. E de o

răceală şi întunecime… Dar nu am mult

de aşteptat. O să mă scoată ei de aici

curând. O să ajung din nou în centrul

orașului, în aglomerația pe care o urăsc.

O, ce mult îmi lipsește momentul acela!

Mă tot gândesc acum cât m-am

schimbat. De fapt, cât m-ai schimbat. Şi

nici măcar nu am fost împreună. Ne

dădeam sfaturi, ne ascultam poveștile şi

eu făceam planuri legate de viitoarele
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noastre ieşiri, cele de după ce vom avea

familie. Dar tu ai zis atunci că nu se

poate, că nu vom apuca. Îmi răsună şi

acum în urechi: O să mor tânără pentru

tine, pentru mine…

Şi cad din nou.

Uite, acolo sus pe faleză un copil îmi

face cu mâna. Ce mult seamănă cu tine.

Poate e copilul tău pe care nu ai apucat

să-l ai. Eu fac un castel de nisip, pe care

apa oricum o să-l ia apa în curând. E

trecător. La fel ca tine.

Ce mână mică am. Hmm, ceva nu e în

regulă. Mi-a dispărut părul pubian, am

părul capilar scurt. Sunt copil din nou.

Acum înţeleg. Mintea mea controlează
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totul. Timpul a luat-o în partea cealaltă.

Acolo eşti tu!

Cred că de aceia nu te găsesc în lumea

noastră. Ai murit. O să le spun şi o să mă

lase să ies din locul strâmt şi rece în care

m-au închis! O să simt soarele din nou.

Dar o să-mi lipsească ceva de sub el. O

să-mi lipseşti tu!

Intru în casă. Vreau să-mi iau la

revedere pentru că o să plec de aici.

Trebuie să fug de ei, altfel nu o să mă

lase în pace niciodată. Stau toţi la masă şi

râd. Nu ar trebui să fie aşa de veseli, nu e

momentul potrivit.

Bianca! Ce cauţi aici? Cu cei care m-

au hăituit pentru a afla unde eşti?! Şi cine
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este bărbatul de lângă tine? Dar copilul?

Ah, cât am fost plecată ţi-ai întemeiat o

familie! Mă bucur mult. Se pare că nu ai

murit tânără cum ziceai. Spune-mi ceva!

Dar mă ignoră toţi. Ce se întâmplă cu voi?

Sunt eu? … Par aşa de fericiţi. Se uită la

fotografii…

— Mami, cine este nenea în cămașă verde de aici?

— Un prieten de-al meu. Dacă vrei, îl vom vizita

mâine. Îi ducem un trandafir.

— Mami, e aici, cu noi. Stă în pragul uşii…

— Nu mai glumi în felul acesta niciodată!
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Miaduc aminte timpul, din nepreţuit

argint,

Când suflet fără zbucium, şi trup fără

frământări,

În suflet primăvară, şi aripi de argint

aveam.

Visam nemurirea, sfârşitul de

neînchipuit părea.

Lacrimile, cristalele unui înger, nu plâns

erau.

Drumul din aur. Lumina, melodie sacră,

cânta speranţa şi încrederea iar în

suflet

stele de luminami presăram.
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La drum,

fiinţă efemeră, neştiutor de lume,

Jucat pe sfori ascunse, de tiranicul destin

în care Dracul prinsumă şi mă joacă

spre un nevăzut sfârşit.
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Alerga, alerga. De asemenea în urma lui
alergau animale cu corp de om, sau
rinoceri cu coarnele cu forme de
femei. Îl doreau; El ştia asta şi de
aceea

fugea: Alerga, alerga. Ele întindeau
braţele. Nu mai avea timp să
privească în spate, Dealtfel îi era frica.

Frică de trecut!

“Voi ştii că
Privind în urmă
Îmi voi aminti Durerea!?
a TA. pricinuita de Dragostea mea
FALSĂ”

ÎL ÎNSPĂIMÂNTA ŞI BEZNA,
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întunericul acela de mormânt. Şi nu
numai. Mai era ceva?

Picioarele îi erau lipite de pământ, DAR
putea alerga. Râdea de fericire, de
încântare şi mai ales, fantomele nul
puteau ajunge... nu erau fantome, erau
altceva?

CREAŢIA lui.

“... amăgit;
ştiai asta, NU?
cristalele ochilor tăi;
pe faţa mea aTUnci când
..am .... ADIO”

Un zâmbet apăru pe faţa lui şi .../văzu
pădurea/ un zâmbet apăru pe faţă
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lui... Odată nu vedea pădurea din
cauza

copacilor, acu’ vedea pădurea dar nu
distingea copacii.

Era un zid, dar era sigur că vede o
pădure, treBUia să fie o pădure!! ! ! Se
opri. Mergea la pas. Obosit se
întoarse,

zâmbea Ridică mâinile, şi salută
urmăritorii care acum

aveau CHIPuri. Era bine. Îşi vedea
trecutul şi îi venea

să zâmbească.

“ vei uita. Durerea
şi vei zâmbi să vezi CĂ
a fost doar...
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o PROSTIE”

Şi ele râdeau. Nu le venea să creadă că
au fost aşa de

proaste. pentru EL?
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Fiind în Hexagon, și plecând de la

faptul că nu am mai apucat să facem

Poezie pe genunchi, pentru că mă doare

tăcerea ta, mă doare distanța, cea ce-mi

accentuează teama, îți ofer această

lucrare. Mi-e dor de tine și nu am alt

mod de-ați spune acest lucru.

Bucură-te de această carte, este

pentru tine!
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