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Poezie





cândva te plimbam în caleşti cu ciucuri roşii

Sorin Lucaci

cândva eram trist acum nu mai sunt

acum e bine

cândva erau maluri abrupte cu flori şi rădăcini de copac 

şi totul era aşa ca un fel de rostogolire 

peste altă rostogolire

cândva ne plimbam de nebuni prin iarmaroace 

cu miros de zahăr şi scorţişoară

cu ghirlande împletite la gât şi era cald

cândva inima îngerului meu păzitor 

ca o hiperbolă

rătăcea prin saloane de vodevil

se recomanda tuturor cu nonşalanţă 

eu sunt îngerul carmin şi ştiu să cânt la clavecin

mă veţi auzi oricum mai încolo

cândva simţul meu olfactiv adulmeca umbra pianistului 

fără niciun fel de orientare muzicală

pianistul cu „încăpăţânare de geniu”

cândva oh, doamne! cândva inima tatălui meu ruptă în bucăţi 

ca o pâine proaspătă 

la sărbători devenite cu timpul tradiţionale

cândva ei vorbeau despre îngeri şi despre arhangheli

şi despre arhei

acum nu mai vorbeşte nimeni
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acum toată lumea tace 

de parcă tăcerea ar fi fost ridicată la rang de virtute

sau se mai vorbeşte aşa pe la răspântii doar prin semne

limba muţilor 

cândva te plimbam în caleşti cu ciucuri roşii şi broderii şi brocart

plângându-mi în hohote isterice fericirea şi nebunia

cândva mă cuibăream nocturn între coapsele tale 

de un roz natural

stârnind turme diafane de elefanţi 

cândva mergeam în vacanţe homerice 

cu arbuşti pitici şi scoici şi calamari 

şi ţărmuri foarte foarte fine

acum vă implor daţi-mi un final de poem

până nu mă podideşte sângele pe nas 

de atâta nostalgie

4



ceva ca o nălucire cu bot de iepure şchiop

                                                            Sorin Lucaci

la ora când te dezmiardă părul cârlionţat al copilului 

strângi jucăriile într-un coş şi răsufli uşurat 

toate lucrurile stârnesc o revoltă a lucrurilor

toate zăpezile capătă sens doar printre aburii 

răstigniţi în somnul păsărilor 

ce lasă o dâră de curcubeu pe un colţ de cer

toate drumurile sunt pavate cu aurul nebunilor

îţi aduci aminte oraşul părăsit într-o noapte ca aceasta

când îngerii evadau din spaţiul lor închis şi absurd

coboram alene dalele de piatră din besancon

drumul şerpuia în zig zag spre plajă

şi cerul ca o lămâie stoarsă din care mai picura răzleţ 

câte un strop de amărăciune 

ne îmbia prin cafenelele cu iz romantic

nici oraşul adormit printre gureşe gospodine toamna târziu 

între sfecla de zahăr cu nume de curtezană

şi păstârnacul libidinos nu mai dădea semne 

pereţii caselor erau aproape drepţi

străzile erau aproape asfaltate 

câmpurile aproape cultivate

oamenii aproape aveau ce mânca,

tu erai aproape frumoasă

şi goneam amândoi în căutarea unui punct de sprijin

era ceva acolo ca o ademenire cu ochi de pisică

ceva ca o nălucire cu bot de iepure şchiop

şi-n palmele goale nu aveai decât o bucată din

nostalgia unei zile pe care-mi scrijeleai numele 
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concertul nr.2  pentru pian şi orchestră

(poem despre un om care suferă fără vină)

                                                        Sorin Lucaci

tatăl meu bolnav în acel anotimp straniu 

citea ziarul cu gravitatea momentului 

hibernând în liniştea sa ierarhică

iubea femeile pe tocuri înalte

şi pentru acest fapt dorea să iasă

cât mai grabnic la pensie

să stea şi să privească de la mansardă 

femeile cu tocuri înalte

tata liniştit şi tăcut toată ziua

în căruciorul său de paralitic

„nebărbierit cu buzunarele pline de stafide”

privea acvariul cu cele trei salamandre

îi plăcea să le spună „micile mele şopârle”

vorbim în timp ce viaţa te închide într-un cerc

ca un vajnic luptător de sumo

un cerc din care ar fi indicat să nu evadezi, îmi spunea tata

în seara asta nu mai are rost să îmbrac halatul meu de simţuri

voi rămâne lângă tata ascultând rachmaninov

(concertul nr.2 pentru pian şi orchestră)

„nebărbierit cu buzunarele pline de stafide” 
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***

                 Silvia Tereza Grădinaru

iartă-mă că am întârziat cu veştile

dar uite, caietul ăsta, pe care-ţi scriu acum,

mi l-a luat un copil în tren

să se odihnească puţin a spus

şi avea dreptate să mă fure

cu un zâmbet şi o joacă între staţii.

nu ştia de nemernicia mea,

de palmele primite,

de răul făcut,

de gândul morţii scurs pe obraz.

nu ştia

de copiii pe care nu-i avem

sub pretextul că evităm

să ne poarte în sânge eşecul

să ne poarte pe tâmple trecutul

şi să afle mult prea devreme,

că tot ce eşti nu foloseşte

la nimic.
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e 10 seara şi lumea nu foloseşte

la nimic.

mi-a zâmbit un copil care nu ştia

nemernicia mea ori religia

în care de prea mult nu mai credem

dar noi? noi ce facem dragul meu?

am ajuns să ne zâmbim doar

din spatele sticlelor goale,

veterane dăţilor în care

ne sărim la gât

doar cu gândul uciderii.

încă o dată

încă o seară

în fiecare seară

pământul a ajuns să se învârtă doar

ca să fie lumină şi peste despărţirile noastre

avem prieteni doctori avocaţi dar

noi ne încăpăţânăm

ne vindecăm de ei

pledăm ce loje goale.

ce jocuri sunt astea, dragul meu?

dintre toate ne lipseşte tocmai talentul

de a strânge ani fără să fim adulţi.
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9

***

                                    Silvia Tereza Grădinaru

suntem în locul unde nu se începe nimic. iar eu te aud cum urli 

deşi tu doar ţi-ai aprins o ţigară, deşi doar ai pus o sticlă pe masă

şi nici măcar nu m-ai privit.

 

eşti fericită?

 

iar eu mă gândesc că-mi vând carnea pentru o bucăţică de suflet

când abia mai am bani de o pâine.

 

eşti fericită? spune-mi.

 

iar eu mă gândesc cum urlu de fiecare dată când încerc să-ţi iau

supărările în palmă, să le sparg de podea

şi nu pot.

 

în locul unde nu se începe nimic ne iubim ca orbii, 

ca surdomuţii,

ca cei ce nu înţeleg. 

 

şi poate dacă am fi ca ei am mai avea o şansă. 

 

dacă sunt fericită? da, aveau în obor la colţ 

puţină fericire de luat la negru.



doar cât să te mai ţina o seară:

să înduri neînceputurile cu ceva jazz, cu ceva vin,

cu ce va să vină.

 

să-ţi faci planuri cu fetiţa pe care nu o ai încă, 

să te gândeşti la femeia care nu sunt,

să vrei să te angajezi, 

să vrei un loc al tău.

 

doar cât să poţi să crezi în toate,

 

să nu mai alunece greieri între coaste

cînd ai nevoie să acoperi disperarea.

 

dacă vrei, o împărţim. poate nu e nimic

de înţeles şi ne-am speriat degeaba.

 

poate am venit prea târziu. 

sau prea devreme, cine ştie?

 

în orice caz, aici nu se sfârşeşte nimic,

putem să mai zăbovim. 

 

atât cât să rupem sforile, pereţii fără ziduri, 

cât să ne rupem, cât să fie nevoie

să ne lipeasca unul de altul şi să ne dea afară. 

 

doar aşa devin inutile

întrebările fără cuvinte.
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***

                         Silvia Tereza Grădinaru

casa mea e în acelaşi loc

aceleaşi banalităţi liniştitoare 

îmi stau în drum la fiecare colţ

timpul merge în continuare la pas aici şi

cafeaua se face singură dimineaţa

 

până acum doar ţigara se fuma pe ascuns

de cealaltă parte a refugiului

dar chiar azi s-a rupt orizontul şi

tot gândul meu a luat primul tren spre mărăşeşti 17

toată realitatea a venit să mă ceară 

tocmai când umbrele erau frumoase

tocmai când cădea noaptea

şi eu cu ea fără să am

un cuvânt de spus

şi fără să mă deranjeze asta

m-a prins de mânecă să-mi ceară 

socoteală pe viaţă
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pentru tot circul cotidian

din care n-a ieşit nimeni viu

atunci lasă-mă să mor i-am zis 

lasă-mă să nu-mi mai pese

lasă-mă în afara altor camere fără ferestre

să nu mai simt toate formele din aşternut 

mişcându-se prin somnul meu

lasă-mă să-mi fiu

mamă şi tată

casă şi scrum

cântec de leagăn

să-mi fiu uitare

casa are uşile larg zăvorâte

iar amicul dansează în sine

ca la ultimul banchet

şi totuşi mai râdem

şi totuşi mai bem

iar eu îmi doresc să fi fost

şi tu aici.
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îţi scriu de la paris mon amour

          Carmen Manuela Măcelaru

este cerul închis şi stă să cadă primul poem, de când sunt aici a mai picurat, dar nu 

cum aş fi dorit, acum câţiva ani pe pont neuf un necunoscut m-a salutat politicos, 

bonsoir la plus belle de paris, am zâmbit căutându-te tot pe tine cu ochii-n asfalt, 

avea cămaşă cu mânecile suflecate şi un pulover pus pe spatele rănit, am mers câţiva 

paşi, el s-a oprit cu mâinile în buzunare şi cu capul spre cer, m-am întors spre el, el 

spre mine, am stat aşa vreme de cinci minute, după care încet ne-am apropiat unul de 

altul şi ne-am sărutat în timp ce pe noi norii picurau arămiu, pe semne că şi acolo era 

ceva ruginit, îţi scriu de la paris mon amour, ne-am plimbat toată noaptea prin 

cartierul latin, era multă zarvă şi magazine cu multe reduceri, în seara aia şi pe inima 

mea se lipea preţ peste preţ din ce în ce mai mic, el se scălda deja în venele mele şi-

mi povestea când era copil iubirea se mişca desuet cu pălărie de soare, acum era prea 

trist să aibă răbdarea culcuşului cu gust de căpşuni, am sărutat un necunoscut pe pont 

neuf mon amour, am împărţit acelaşi fum de ţigară şi acelaşi pahar cu vin şi era ca şi 

când ne păzeam unul pe altul, între noi se năştea un soi de înger orfan, el îmi mai 

scrie şi acum, îmi spune că la paris încă nu a venit ploaia aia pe care amândoi o 

aşteptam pe pont neuf şi că într-o zi va cumpăra un avion personal să-l ducă cât mai 

departe, lângă norii aceia care atunci picurau arămiu
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cel mai mult te iubesc dimineaţa

            Carmen Manuela Măcelaru

când ai ochii închişi şi bâjbâi după inima mea pe sub perne, dai drumul la fluturi, 

pregăteşti omleta, draperiile cad iar de la sine, câinii se opresc din lătrat, liftul se 

blochează, vecinii îşi duc mâna la gură, nu se mai aud ţipete de la şcoală, mingea nu 

mai cade peste gard, e un fel de plutire, când simt că tot blocul prinde aripi, eu nu 

mai ştiu pe unde sunt, dacă sunt în pat sau m-am dus după ziare, încep să mă pipăi 

pe glezne, pe vârstă, pe ani, în casa ta trăiesc fluturi invincibili de doi metri, uneori 

când ninge se târăsc mai greoi dar lumina ta îi îndrumă spre mine, cel mai mult te 

iubesc dimineaţa, când mă iei în braţe şi oasele rămân deformate pentru o bună 

bucată de vreme, când merg pe stradă oamenii mă arată cu degetul, priviţi femeia de 

ceară, într-o secundă alunecă prin gaura cheii neinvitată şi stă pe fundul ochiului, 

ascundeţi-vă, gurile rele spun că îşi arborează propriul trup la casa unde înnoptează, 

cel mai mult te iubesc dimineaţa, când scările tac şi patul începe să scârţâie
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Haute Couture / colecţia toamnă-iarnă 2010

             Carmen Manuela Măcelaru

noaptea-mi îmbraca trupul mai bine ca niciodată / nu am probat-o/ mi-a venit bine 

din prima/ se mula pe corp ca un bărbat obosit/ după miezul nopţii nu mai aveam 

nevoie de rochie/ întunericul îmi acoperea pielea jersey café au lait/ încât mă 

dizolvam în el ca un cub de zahăr/ ce se poartă prin barurile din Bucureşti:

bărbatul obraznic/ plin de el/ după care mori în câteva secunde/ începi să te foieşti/ 

să te duci la baie/ să-ţi aranjezi părul/ să foloseşti rujul/ să-ţi ridici inima căzută-n 

gambe/ apoi să te întorci indiferentă la masă

 bărbatul rece/ apatic/ cu aripile grizonate/ trecut prin multe escapade/ cel care a fost 

la cer de câteva ori/ a dat mâna cu Dumnezeu şi are ce povesti/ trebuie să te 

împotmoleşti în el/ ca şi cum nu ar avea un acoperiş deasupra cuvintelor

bărbatul trist/ care stă singur pe scaunul înalt de la bar/ cu acea indiferenţă pentru 

care ţi-ai arunca sufletul de la etaj/ ca pe-o bluză Dominique Sirop/ să stai lângă el 

goală/ nici să nu ştie/ este cel care îşi îmbracă moartea ca pe o haină haute couture/ 

simplu/ monoton/ cu gesturi fireşti

bărbatul îndrăgostit/ are mereu o cămaşă albastră cu mânecile suflecate/ în loc de 

ceas are o inimă fumurie/ se uită din când în când la ea/ o întoarce pe toate părţile/ 

ca şi când/ sunt unic/ priviţi/ am o inimă fumurie în loc de ceas/ dacă vă uitaţi la 

încheietura mâinii veţi observa că viaţa se numără în iubiri

bărbatul sauvage/ neras/ plictisit de femei uşoare/ cel pentru care vânătoarea este o 

artă rupestră/ brodé de cristal/ în el vezi turme de bizoni şi asculţi cântecele 
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indienilor sioux/ îi ucizi copii/ soţia/ îţi scoţi inima şi i-o întinzi pe o farfurie albă

bărbatul indisponibil/ are în jur un fel de centură Van Allen/ aselenizarea în el se face 

întotdeuna pe rute ocolitoare/ îi este indiferent în ce oraş locuieşte/ dacă are sau nu 

cicatrice subterane/ erodează tot/ picioare/ trecut/ aurorele de sub tâmple/ este 

singurul care întreabă: câţi copii mai ai în afară de tine

bărbatul ocult/ cu un simbol al durerii pe frunte/ ridat/ transparent/ ar sta şi cu mine 

la ţară/ sunt convinsă că se va adapta la iarbă/ insecte/ dat de mâncare la păsări/ 

pădurea este la 5 minute/ râul va trece prin noi/ am doi cireşi/ o mamă foarte bună 

cu o pisică albă/ lui îi spun tot/ iarna e cald/ am brad/ viţă de vie/ prin el se poate 

vedea mereu un pumnal înfipt între vârste

dar cel mai mult se poartă bărbatul poet

înalt şi subţire

ca un miez de vară pustie

cald şi încăpător

nu se uita la niciun semafor

călca în toate gropile

pe Magheru era încă zi

îl stropeau maşinile

ducea cu el o sacoşă de plastic

în care avea o insulă tăcută

şi o mie de foi translucide

câţiva pereţi cu igrasie

din când în când

se oprea să-i cureţe

de rândul de piele în plus

când l-am întâlnit prima oară
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fuma aprig şi transpira

un fel de lichid incoerent

mi-a spus din senin

„să nu te aştepţi la ceva extraordinar”

în ochi avea greieri

sub pleoape furnici

câteva stoluri de lilieci

orbitau în jurul inimii

asta se vedea de la o poştă

mă aştepta avid

cu moartea învelită într-un ziar

probabil de anul trecut

am băut cafeaua

l-am luat de mână

nu ştia unde-l duc

dar simţeam că în orice clipă

va expulza ceva extraordinar

ca pe un făt născut prematur

„eşti exact cum mă aşteptam să fii”

ai rochie neagră

trupul subţire

ca un miez de vară pustie

cald şi încăpător.
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poemul cât o carte (prima parte)

         Albert Viorel Cătănuș

prima dată mi s-a întâmplat în gară

te-am iubit puternic, răzbunător, am avut o stare de spirit ciudată

un hoț care a furat din buzunarul polițistului

ca într-un film cu efecte speciale

toți din jurul tău aveau fețe livide

tu erai singura care strălucea, luminile erau doar pe tine

veneai aproape fugind spre mine

trăgând cu putere de bagaj, am avut impresia că te îndepărtezi 

era atât de mult zgomot în jur dar eu îți auzeam bătăile inimii 

pentru o clipă ți-am văzut prin rochia neagră, prin sutien, printre coaste, inima

un şoc profund, am lăsat telefonul din mână și am vrut să mă întind peste dalele reci

câteva secunde am avut impresia că eşti cea care conduce un atac la baionetă, toți 

oamenii mergeau repede cu fețele în pământ în spatele tău magnetizați

apoi s-a întâmplat în bar

te-am adorat instant când ai început să clipeşti panicată

nu-ți puteai fixa privirea deloc, încercai să focalizezi totul din jurul tău dar nu reuşeai

mă priveai tandră și îmi mângâiai mâinile

nimeni din jurul nostru nu realiza miracolul

erau martorii unui eveniment unic
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păcat, vor muri orbi, nu au realizat că au trecut pe lângă dragostea perfectă

nu există niciodată cale de întoarcere pentru noi
vom merge întotdeauna în același taxi, pe aceeaşi stradă

te-am iubit când tăceai 
îmi dădeam seama că în mintea ta se produceau mutații
îți creşteau aripi, cele vechi cădeau
priveai cu nesaț străzile, vroiai să ajungem cât mai repede

te-am iubit foarte mult când ai zis 
mă duc să fac un duş
eram speriat nu ştiam ce se va întâmpla
cum se va întâmpla
speram să nu moară nimeni
am aşteptat cuminte încercam să învăţ să respir acelaşi aer cu tine
ca un nou-născut

în aceeaşi cameră am fost ca două animele 
de pe două continente diferite
era o teamă reciprocă

ceva ca un ghem încâlcit

cine va avea curajul?

cine îşi va arbora inima

cum începe iubirea

te-am iubit când m-ai sărutat în pat

pielea ta mirosea frumos 

sânii tari şi plini de sevă
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uitasem să mai plătesc chiria pentru apartamentul acela de la etajul 7

dincolo de pereţii lui nu mai exista altă viaţă

imaginaţia mea scăzuse brusc sub zero grade

muriseră toţi oamenii, nu se mai plăteau rate la bănci, chirii, nu se mai cumpăra pâine 

sau flori

mă fascina rochia neagră

te-am iubit cel mai mult în prima zi a vieţii noastre când 

mi-ai zis atât de iubitoare

şterge-mă cu un prosop şi stai lângă mine

nu puteam să înţeleg de ce nu contau pentru tine acele câteva secunde de amor 

pasional

atât a fost pentru prima oară

doar câteva secunde pe care le mai simt şi acum

pe urmă mi-ai explicat de ce nu au contat

şi te-am iubit şi mai mult

am avut mereu imaginea unei grote

în care trăiam la marginea lumii

tramvaiele, claxoanele, zgomotele străzii, atheneul, madona

nu erau pentru noi

între noi se dezvoltase o altfel de civilizaţie orice intrus murea asfixiat la 

temperaturile mari în care pluteam

pentru că adevărul este că pluteam deasupra patului aceluia imens

dormeam noaptea aruncaţi pur şi simplu unul în celălalt
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doar lumina de la baie ieşea sugrumată pe sub uşă  

în rest nu aveam nevoie de altceva

când te ţineam în braţe tu luminai atât de puternic încât mă dureau ochii

te-am iubit foarte mult

când te-ai trezit la 2 noaptea

oricum nu mai distingeam clar orele

nu că ar fi contat ora 

erai caldă umedă inexplicabil de frumoasă

atunci am intrat în tine liber, fără nicio teamă

aveam mereu măsura noastră de siguranţă

un cuţit de bucătărie negru imens pe noptieră

te-am iubit când am mâncat mere la 5 dimineaţa pe balcon

erau nişte mere mari verzi

aveam impresia că muşc din inima ta

tuşele tale se îngroşau pielea devenea mai fină

sânii mai tari erai la fel de înaltă ca mine

nici nu ţi-ai dat seama că în fiecare noapte când te ţineam în braţe

de fapt cădeam la picioarele tale şi plângeam ca un copil mic

bucuros că şi-a găsit mama

erai acolo lângă mine

iar eu îţi scriam pe spate poeme cu degetul
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şi tu recunoşteai prin somn fiecare literă 

nu ţi-am spus niciodată că eu te iubesc cel mai mult când dormi

şi te mângâi pe păr

în primele nopţi nu am făcut dragoste

nici sex

erau sedinţe de exorcizare

aveam amândoi mâinile picioarele

pielea plină de răni de cicatrici

dragostea îşi supura 

timpul în care am fost departe

se decanta pe cearceaf pe prosoape ieşea prin piele

iar noi ne schimbam proprietăţile fiziologice metabolismul pur şi simplu

năpârleam ca nişte reptile care sunt expuse la o iubire incandescentă

dragostea nu are coordonate când sunt cu tine

în câteva zile ai plecat

au urmat certurile

ameninţările

valizele pline cu rochii pe care ţi le voi lăsa în faţa uşii

şi toate celelalte chestii ingrate

dar în tot timpul am simţit că doar ne jucăm 
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Poem cu scări, etaje, coridoare

      Albert Viorel Cătănuș

am un trup pe care nu-l cunosc

când ajung acasă îl dau jos ca pe o mănușă 

care mi-a ținut de cald în timpul zilei

pe tine te regăsesc cu aceeași țigară

fumată pe jumătate privind în gol

fără nicio durere, fără niciun orizont

exact ca în copilărie

inventezi lumi, piramide

puncte cardinale care indică fericirea

ești mai bogată, mai săracă

mai tânără, mai bătrână

cu fazele lunii supurând pe brațe 

descheiată la moarte îți faci planuri cu mine

așezată pe mochetă cu un pahar de vin roșu

și-o seară senină ieșind dintre coaste

ești fericită în orașul tău 

parcă aș fi cu 100 de femei

una tace, alta moare

una mă urăște, alta mă mângâie

aș începe cu întrebări simple

îți cunoști trupul cu adevărat? mai ai surprize când e vorba de oase?

tu nu poți fi decât sub pielea mea

ce rost mai are să merg la medic

să-mi vorbească despre scări, etaje, coridoare inima bate 
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xxL – dialog (el şi  ea)

      Albert Viorel Cătănuș 

el: e posibil să crească incidența cancerului de piele în următorii ani, nici nu ştiu ce să 

mai fac, doream atât de mult să îmi schimb pielea cu a ta, nu îmi pasă de radiațiile de 

pe stradă, oricum nu ieșim prea des

ea: ai dreptate, stăm toată ziua cu palmele lipite unele de altele

el: inventăm jocuri, formule chimice, reţete de supravieţuire lângă sânii tăi foarte tari 

în garsonieră am ascuns un oraș, un post de televiziune și un aeroport, eu aprind 

luminile seara şi am grijă să nu ne taie cablul

ea: vecinii mă întreabă în lift „dumneavoastră sunteţi locatara de la etajul șase?”, mă 

uit în jur şi nu răspund, eu locuiesc în tine, emanăm atât de multă iubire încât am 

putea răni trecătorii nevinovați, camera noastră e o portocală, cojile ne ţin de cald, 

sorbim sucul delicios și rezistăm zile întregi fără mâncare, de fapt ni se face foame 

doar când coborâm din pat ca niște animale după pradă, geamul de la bucătărie este 

remediul pentru o ţigară, musafirii nu mai vor să plece, le plac gustul de cafea, ţigările 

de foi, se ceartă pe ultimul fum în timp ce pe mine mă ia somnul lângă tine, dacă vor 

să se plimbe construim repede o barcă cu vele, dacă vor să mănânce din valiză facem o 

masă, le dăm bere leffe şi ciuperci la pachet

el: de-ar pleca mai repede, am nevoie de tine goală în mijlocul lumii ca de doza 

zilnică de heroină
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ea: fetele mă întreabă ce vârstă am şi ce am studiat, de unde am cerceii şi ce marcă 

sunt blugii, eu nu pun întrebări niciodată, doar răspund şi servesc masa, deschid 

geamul pentru pescăruşul imaginar apoi totul devine clar, musafirii pleacă, putem 

respira liniștiți, încă două zile fericite până la următorul contact cu oamenii la 

supermarket, mâinile tale sunt reci mai tot timpul, le caut pe sub faţa de masă, pe sub 

ochii lor tâmpiţi, cam astea sunt motivele pentru care nu ieșim din casă

el: nu trebuie să mai aprind lumina, te simt pe întuneric cum te rotești deasupra mea, 

ești o pasăre care-și caută cuibul

ea: îmi place la carrefour cu tine, cum cauţi sarea iodată şi mă pierzi printre rândurile 

de cadouri, iubita unde eşti? sunt la raftul cu e-love, iau câteva doze dacă ne rătăcim

a două zi oraşul era mai poluat, la ştiri se anunţa din 5 în 5 minute: au evadat doi 

intruşi de la spitalul de boli contagioase, poartă fulare la fel şi haine kaki, aveţi pe 

ecran portretele robot, dacă-i vedeţi să nu-i atingeţi, sub piele au o peliculă de fericire 

gata să erupă. 
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Când începe restul vieţii

      Laura Baban

mă întreb dacă într-adevăr 

mă vei salva într-o zi. 

dacă-mi vei veni c-o rană în coaste

spunându-mi 

că eu sînt bucata de carne 

ce-ţi lipsea. 

o noapte de zdrenţe, 

poate în Ajunul Crăciunului, 

poate în ultima zi de primăvară,

într-o linişte bolnavă apărea-vei, 

sub geamul meu 

sau poate 

rezemat de gardul centralei termice, 

cu inima pocnind în tine.

poate c-o floare, 

poate c-o carte,

poate cu aste cuvinte printate 

şi subliniate 

şi plînse. 

şi ţi-aş întinde umbra mea în braţe, 

ca pe-un copil bolnav, 

pentru care nu există un sicriu atât de mic. 

26



să plescăim de durere şi frig, 

c-am fost atâta timp 

urâţi şi proşti. 

şi singuri 

ca vampele capricioase.

mi-ai supt de atâtea ori 

culoarea cuvintelor, 

blândeţea din ochii mei 

„ca două cafele” 

cum îmi şopteai când mă aveai uscat, 

pe lumină. 

m-ai privit de atâtea ori 

cu mila cu care priveşti 

macii de lângă şine, 

contrariat că locul lor 

nu e în desişul unei căi ferate. 

că-s prea înflăcăraţi, 

prea mătăsoşi 

ca să  facă fotosinteza

urinei nocturne.

poate vom sta sprijiniţi de copaci 

şi-om decoji castane
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pe care le-om arunca apoi 

unul în sânul altuia, 

pretinzând că nu suntem goi. 

poate vom desena frunzele de toamnă 

cu vopsea verde, lucioasă. 

şi-apoi am aştepta timpul 

să crească în ele, 

până dau mugurii. 

ca doi copii proşti 

care cred că pisicii îi e frig iarna

şi-ar trebui încălzită 

în cuptorul încins.

într-o zi să mă strângi în braţe 

cu grija cu care iei un sugar 

ce abia învaţă să-şi susţină capul. 

într-o zi să mă laşi să dansez desculţă, 

chiar dacă abia mi-ai şters fruntea de febră. 

într-o zi să-mi spui: „desfă-ţi părul, te rog!” 

fără să ştii că astea-s singurele cuvintele 

care mă complimentează, 

care mă dezbracă 

până se vede curcubeul 

de care pomenea cândva Nichita. 
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într-o zi, să facem o poză în iarbă. 

într-o zi, să mă laşi să mă cuibăresc

între acoladele tale. 

auzi? 

să vii într-o zi, 

ca toate celelalte zile 

să poată să mi se întâmple…
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O mie de bărbaţi 

      Laura Baban

o mie de bărbaţi care mi-au greşit. 

o mie de bărbaţi care n-au avut niciodată răbdare 

şi mi-au rupt mereu bretelele furourilor. 

o mie de nopţi în alte braţe 

fără să ştiu ce caut 

şi ei fără să ştie să mă caute. 

o mie de bărbaţi care mi-au spus „te iubesc”

între două plecări, 

iar eu le-am spus între două pauze de respiraţie, 

ca să fiu sigură 

c-o pot spune cu voce tare. 

o mie de bărbii pe umărul meu 

şi toate mi-au zgâriat pielea 

pentru că ei toţi s-au grăbit. 

o mie de piepturi pe care mi-am răvăşit părul, 

lângă care m-am adunat toată, 

tot mai aproape, până înlăuntrul lor, 

să văd ce ascund. 
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o mie de zîmbete pe întuneric, 

buzele mele pe pielea lor 

şi ei tot n-au simţit cum s-au întins crăpăturile roşii 

pentru o fericire amplificată

de o mie de ori. 

bărbaţii toţi s-au grăbit. 

o mie de cearşafuri albe 

mototolite sub sâni 

şi între coapsele mele 

şi o mie de degete 

care n-au mai rămas neclintite 

pentru încă o vreme. 

doar aşa. 

„să ne amestecam căldura şi pulsul. 

să stăm doar aşa, înţelegi?”

o mie din ei n-au înţeles.
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Am acceptat să vorbesc, desigur, în şoaptă, cu ea

                                  Bogdan Tănase-Marinescu

Am acceptat să vorbesc, desigur, în şoaptă, cu ea,

Doar pentru că mi-a spus cum o dureau plămânii

Când a vrut să mă sune şi-atunci m-am îndrăgostit

De plămânii ei mici ca două frunze uscate sau verzi,

Ca o stea.

Foarte greu să iubeşti doi cai, două frunze deodată

Mai ales când ei sunt foarte departe şi totuşi atât de aproape

De marea sărată.

Am acceptat ca de-acum înainte ea să respire. Atât. Să respire.

Doar aşa puteam simţi aroma plămânilor ei mici de care,

Desigur, eram îmbătat de uimire. Puteam să-i gust, 

să-i miros, să le spun cât de mult îi ador

Şi, uneori, punându-mi capul sub sânii ei portocalii,

Puteam auzi, mai fericit ca oricând, un zgomot uşor

Al respirării mele în plămânii ei mici ca două frunze

Uscate sau verzi, un zgomot firesc.

Atunci mă bucuram nespus, ca un copil de leagănul său 

Şi îi spuneam, desigur, în şoaptă, cât de mult o iubesc.
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Când stai pe bancă, umbrele pomilor încearcă să tacă

Bogdan Tănase-Marinescu

şi să asculte hîrjonitul drăcesc al furiei tale cu marea.

Când eu îţi şoptesc, prăbuşit peste frunze

că aerul dintre noi e fierbinte, ninsoarea,

ca un copac dezbrăcat porneşte spre mare

şi braţele-i arse căutând bezmetic podoabe,

culori, abisuri sau altă ninsoare,

ca un orb îndrăgostit care a văzut prima oară,

ca un surd care a auzit iarăşi valurile.

Când pletele tale mi-ating, ciudate, privirea,

prin noi se aude un vuiet, o şoaptă, de parcă

şi banca şi aerul încep să vorbească, 

iar umbrele pomilor nu pot să mai tacă.
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Când cobori din pat, unduitoare şi-ţi pui talpa rece pe podea

Bogdan Tănase-Marinescu

Mă faci să cred că-i vina tălpii tale când se coboară toamna

Grea.

Iar când cu buzele mi-atingi privirea îngheţată de privire

Mă faci să sper că oasele vorbesc, fărâmiţând amurgul rece 

În  neştire.

Când părul ud ţi-l străluceşti cu rouă şi albine rătăcite

Lumina pe şosea se-ascunde-n ploaie, tot încercând privirea ta

S-o uite.

Acum, când trec printre vitrine cu pâine proaspătă şi visuri

Te văd întinsă cu sânii albi lipind pământul de-nserare,

Iar coapsele sculptând abisul din abisuri,

Şi-mi pare că-ntre noi sunt rotocoale de zăpadă

Ce-aleargă-nnebunite spre nopţile de toamnă

Din talpa ta cea rece şi vrând

Să doarmă…
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Eros 

                            Teodora Apostol

Lasă-mă să îţi cuprind în palmă sânul plin, iubito, 

să îţi atârn roşii cireşe la urechi

să ne ţinem de mână plimbându-ne prin mirişti 

şi să-ţi adulmec trupul tânăr

Acum, cât mai e cald

Lasă-mă să îţi desfac buzele fragede, iubito,

să mă cufund în tine ca-ntr-un izvor tăcut

să ne pierdem în antice ritualuri prin poduri cu fân

şi să ne contopim sălbatic... umed

Acum, cât mai e timp

Lasă-mă să îţi şoptesc în ureche, iubito,

o poveste stranie cu laitmotiv şi refrene

uzată de atâta purtat ca o haină prea veche... 

să îţi strecor în suflet o melodie uitată

şi să îţi potrivesc trupul cu al meu

În ritmul ei gemut şi retoric
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Lasă-mă să îţi gust frumuseţea, iubito,

să îţi prind trei bujori roz în păr

să îţi pipăi crupa tare, de felină,

şi să mă adâncesc în profunzimile tale

Acum, cât mai trăim
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Fluturi 

Teodora Apostol

Mi-aş întinde mâna către tine

Să te ating cu vârful degetului

arătător de la braţul drept

Să-ţi trasez pe piele

harta dorinţelor mele.  

Să-ţi urmez linia vieţii

cu privirea

de la distanţă

şi nu prea.

Mi-aş lipi corpul de al tău

prelungire tactilă a unei inimi care nu mai bate

Să-ţi simt căldura

în căuşul pieptului.

Mi-aş apropia obrazul de gâtul tău

Să-ţi culeg fluturii ascunşi în vene.  

Zbatere albastră.
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Muza

  Marian-Valentin Năstase

Te aprinzi

şi luceşti molcom,

ondulând cu adierea siluetei

dorinţele ascunse

pe după rame roase

pe la colţuri.

Te împleteşti

în liniştea camerei

cu parfumul de vers 

şi acuarelă proaspătă

ce vine şi nu mai pleacă.

Te întinzi printre pânze

şi cuprinzi în palme

timida slovă

rostită tomnatic şi târziu.

Mi-aş fi potolit setea 

cu mersul tău apos,

sfârtecător de valuri

mici şi efemere,

cu unduiri sparte 

în cristale dezordonate 
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de lună.

Ţi-aş fi prins pasul 

cu palmele făcute căuş

dar el s-a scurs

de fiecare dată

ştrengar 

printre porţile 

pietruite ale mării....

eşti însă 

doar o umbră,

o închipuire,

o fostă fiinţă,

o dorinţă fantomatică 

rămasă pierdută prin 

ceţuri, 

galantare, 

unghere...
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Mai rămâi

  Marian-Valentin Năstase

                 

Mai rămâi doar

un cuvânt

să-ţi adulmec

şoapta fumegândă,

scrumată alene

într-o scrumieră leneşă

ce măsoară timpul

în mucuri.

Mai rămâi doar

un vers

să pot să-ţi sorb

emoţia fluidă

de pe figura-ţi ceruită

de oboseală,

să pot să te fixez în

zale de petale iernite.

Mai rămâi doar 

o poezie,

una dureroasă,

ascunsă în colţuri
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împăienjenite de

gând,

în umbre de silabă

prelinsă de

pe streaşina

pleoapei închise

în octava

unei lumi paralele.             
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Somnul îngerului 

     Marian-Valentin Năstase

Mi-a fost dat

să văd

cum doarme un înger.

nu s-ar spune

că are un somn liniştit

se aşază

în general bosumflat

în pat,

îşi ciufuleşte repede părul

în moliciunea pernei

şi se cuibăreşte

destul de repede

dacă,

cu gândurile adulmecate de

nori alburii,

îl mângâi.

trebuie să am grijă

pentru că

de cele mai multe ori

se dezveleşte
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iar dimineaţa

se trezeşte

cu nasul înfundat.

Obişnuieşte să-mi

şoptească

în fiecare seară

torsul firelor de lână

torsul firelor de vis

torsul firelor de iarbă

torsul firelor de lună.

Odată a început

să-mi povestească

despre viaţa lui:

despre culorile verticale,

despre sunetul zâmbetului,

despre vioiciunea verbului,

despre delicateţea sunetului…

avea ochii închişi,

iar aripile visului

îi eliberau cuvintele.
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Niciodată
               Dumitru Căruntu

Niciodată n-am înţeles
de ce între noi doi
lumina îşi târăşte aripile
dincolo de prezentul continuu
spre un viitor indiferent.

Niciodată n-am înţeles
de ce pentru noi doi
cuvântul nu mai înseamnă decât
umbra unei catedrale
golite de orice sentiment.

Niciodată n-am înţeles
de ce tu şi eu
ne dizolvăm încet
în ele şi ei
plus ceva care le desparte.

Niciodată n-am înţeles
cum poţi muri
cu inima în palme
ce nici măcar
ale tale nu sunt.

Prea târziu am înţeles
singurătatea clipei ce atârnă
deasupra unui timp care este
întâmplător
al nostru.
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La limită

              Dumitru Căruntu

La limita dintre viaţă şi moarte

ţi-am căutat privirea

uitată într-un colţ de pagină.

La limita dintre tristeţe şi deznădejde

ţi-am alcătuit chipul

risipit printre cioburi de literă.

La limita dintre realitate şi vis

ţi-am perceput gândul 

neîntrupat în cuvânt.

Şi-aşa am ajuns să înţeleg

rătăcind printre limite

nemărginirea unui sentiment

atârnat de cuierul vieţii.

Acum, doar noi ne-am mai rămas

zei prinşi în hazardul literelor

ce caută o formă nerostită

de silabă ce-şi modifică existenţa

într-o lume unde doar moartea

mai este naştere şi cruce.
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S-ar putea

              Dumitru Căruntu

S-ar putea spune că trăim,

cu sentimentul că odată,

vom muri prin cuvânt,

pentru a deveni altceva,

nerostit încă. 
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Neînţeleasa ploaie

           Irina Lucia Mihalca

Prin picuri de ploaie amurgul

scutură petalele florilor de prun, pe ramuri

copacul suspinului îşi poartă uşor mâţişorii 

Neînţeleasa ploaie prin argintul nopţii

despică umbrele iubirii-culori

vârtej de imagini silabe spaţii cuvinte

Frânturi de umbre se preling prin zborul

sufletelor regăsite printr-un sărut

lacrima lui o aude în sufletul ei 

Frunze de pelin împrăştie aroma tristeţii

cândva s-au plimbat pe marginea vieţii

azi rătăcesc prin ceaţa pădurii 

Margini pierdute prin vis

pe pod o fată prin lacrimi priveşte

apa şi timpul domol curgător 

În liniştea apei prin pleoapa închisă depărtările scad

acum el pluteşte în barca cea neagră

vremea furtunii s-a sfârşit 

Pe băncile goale, pe alei, străzi, vânt şi frunze,

tăind curcubee, prin raze de soare si stele

Ea ştie, mereu El e în inima ei... 
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Desprindere de primăvară...

           Irina Lucia Mihalca

Primăvara grădina trebuie curăţată,

primenită, împrospătată,

Noile flori vor colora perspectiva,

Un aer proaspăt va reînvia natura,

Depinde mult de seminţe, de substrat.

Mi-ai spus să încerc desprinderea ramurilor noastre,

motivul era boala ce a pătruns în tine, în noi.

Ţi-am întins un cleşte perfect ascuţit

să încerci tu tăierea rădăcinilor sau măcar a ramurilor.

Încearcă, te rog, să nu laşi franjuri în urmă!

Poate doar aşa seva se va dilua

împrăştiindu-ne în neant petalele sufletului-geamăn!

Poate doar aşa vei uita de dureri,

de golul şi teama ce-a pus stăpânire pe tine!

Deschid o fereastră, lumină şi soare

În zare privesc un fluture albastru,

Se-nalţă ameţit de suave astenii de primăvară

Smulgându-se din vârsta unui timp secat... 
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Între cer şi pământ doar un timp

           Irina Lucia Mihalca

Într-un ochi de oglindă, faldurile nopţii

ne-opresc timpul pe strada Mântuleasa,

Intersecţii de raze şi umbre

Punţi către cer. 

Galbene frunze, amintiri răscolite prin aerul lunii,

păstrează nisipul din vidul clepsidrei,

Razele sufletului oglindesc mozaicul

paşilor mei prin întuneric. 

Prin lumina felinarelor 

aripi de îngeri sfâşie tăcerea nopţii,

Prelinse în urmă două din umbrele mele

se întind către cer. 

Sunt umbrele sufletului nostru

risipite în tu... în eu...

în eu... în tu...

Îşi caută urmele noastre în timpuri...
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Sonet, II

       Bogdan Constantinescu

Nici nu mai ştiu de pana-mi e demnă să te cânte,

Căci tremură la ceasuri cu lumânări de lut

Şi vin cuvinte multe în tine să se-mplânte,

Şi plânge oţetarul dureri de nevăzut.

Dar te găsesc acolo, pictura mea de carne,

Şi îmi zgâiesc la tine mai tot ce am uman,

Şi văd în linii curbe un cer fără de spaime

Şi aripi largi întinse, născute din alt an.

Îmi simt amprenta arsă când braţul ţi-l mângâi

Iar vena toarce-n mine ciudatele-mi zăgazuri,

Dar ştiu că fără focuri nu scrii un căpătâi,

Şi că-ţi iubesc ca digul imensele-ţi talazuri.

În fond eu sunt nisipul din care avem castele

Iar tu montezi cochilii pe patimile mele.
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Sonet, III

      Bogdan Constantinescu

Pana-ar fi vrut să cânte, dar vezi tu, nu mi-e bine,

Şi-i greu să fur silabe în colţ de bulevard,

Ştiu doar că eşti în casă şi pui nisip pe mine

Când îmi ucid speranţa şi visele-mi le ard.

Preumbli pe podeaua pe care uneori alunec

Când fug să mă asigur de-un drag contrabalans,

Nu-i ploaie şi nu-i toamnă, însă se iscă tunet

Când paşii noştri, singuri, urzesc acelaşi dans.

Şi nu te pun pe note, deşi am portativul

Pe care-aştern într-una ciudate simfonii,

Nu le-aş permite-n veci să strice echilibrul

Aflând c-aici, la noi, mai ştim a ne iubi.

Şi cade asfinţitul, încet te-aştern pe rug,

Născând o carne nouă din colţi de demiurg.
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Secret

                                                                                                                 Ioana Ciurea

Probabil sfârşitul ar sfâşia orice gest

minuscul care ne-a creat pe noi,

Şi toate paturile, valurile, cearşafurile

care ne scaldă şi ne ascund

Şi-ar opri vibraţiile şi ca doi oameni ai lutului

Am rămâne dezvelţi cu pielea

pământului toată crăpată.

Dar chiar şi aşa, când 

îţi întorci spatele uneori,

te confund cu umbra bronzată

a unei ciocolate topite şi mă gândesc

să te ating încet ca să nu-ţi las amprente

mărunte şi meschine.

Târziu, mereu târziu îmi dau seama

că buzele tale îmi hidratează sufletul,

şi că atunci când nicio fereastră de pe stradă nu mai clipeşte,

atunci respiraţia ta îmi deschide porii, ochii şi îmi naşte aripi

în fiecare celulă.

Fără să îndrăznesc să zbor,

aerul tău mă ridică.
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Cuib

      Ioana Ciurea

Dacă ne-am cuibări amândoi

sub plapuma imaginaţiei mele,

Imediat valuri ar începe

să ne împingă spre centrul universului.

Fereastra ne muşcă de multe ori de degete

în timp ce noi, fericiţi ne mângâiem

cu genele.

Eu îţi zâmbesc uneori,

ca nu cumva să-ţi uiţi iubirea acolo,

pe marginea unghiei 

pe care ţi-am tăiat-o ieri.

În timp ce te privesc,

ochii încep să alerge spre tine,

cu viteza viselor

şi se înfiletează în jurul 

gleznelor tale şi alteori

Mi-e teamă să nu-ţi frângă

puterea de a mă aştepta.

Gândurile se fugăresc în jurul

mesei care stă mereu între noi.
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Şi ultima oară când

le-am uitat acolo, au început

Să crească şi să acopere tot lustrul

 în care ne oglindeam.

Mă gândesc să mă opresc

Să te lovesc cu atâta iubire.
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Urme

      Ioana Ciurea

Când uneori mă îmbrac în alb,

Îţi simt palmele,

amprentele

Ca mii de urme necunoscute

Prin mine.

Mă sperii şi mă întorc

spre braţele tale,

încep să mă îmbrac cu ele,

dar pielea ta nu mă cuprinde.

Trag de miliarde de aţe, ca de coadă,

toate stelele de pe cer. Naive,

ele coboară la picioarele

noastre şi dansează.

Prin forme de cupole suple.

În neştiinţa noastră,

le zdrobim de fiecare dată

când ne întâlnim.
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ultima picătură/ jade intro

              Mihai-Ionuţ Ologu

loading

bună seara mă numesc

nu înţeleg

ce importanţă are cum mă numesc

/ cine să mă ţină minte

şi sunt aici pentru

mine nu pentru voi poate doar

pentru mama crede că sunt puţin retardat

AŞA AM VRUT EU

pause sent by you

jade credea că sunt retardat

şi ce mândru eram

nu pentru că aş fi/ doar

aşa am vrut eu

play sent by jade_doll666

mă numesc jade voi probabil nu mă

cunoaşteţi încă nimeni nu mă cunoaşte

eu sunt colega cea nouă

sunt prietena prietenei tale

sunt gândul muzicii date la maxim

într-o zi în care refuzi să gândeşti

prima zi ploioasă de primăvară
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sunt un vis în care nu vrei să te trezeşti

târfa de la care ai fumat primul cui

într-un colţ de scară/ unde să te ascunzi

când ştii că meriţi mai mult

când ştii că nu meriţi nimic

urmele de dinţi de pe gât

şi minciuna pe care i-ai spus-o lu'mă-ta

vânătaia dintre ochi

şi minciuna pe care i-ai spus-o lu'mă-ta

sunt tot ce nu ştiţi tot ce nu veţi şti vreodată

mă numesc jade voi probabil nu mă

cunoaşteţi încă dar

eu ştiu totul despre voi

eu        

ştiu  

totul

pause sent by jade_doll666

jade m-a învăţat să nu vreau N

             apoi mi s-a oferit       I

                   toată precum       M

                   eu NU am zis  I

  apoi nu mi s-a mai oferit C

play sent by you

au trecut luni de când nu am mai pus gura

pe tine/ nimic nu mă poate opri

mandibula tremurândă mi-am desfăcut-o dinte cu

dinte
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din tine răzbeşte rugina dinţilor mei
şi degetele mele de mim din tine s-au rupt

acum fugi

/ fără pereţii mei gri o să ne cadă tavanul în cap

cu voi vorbesc

m-am expulzat până la ultimul individ

te-am expulzat până la ultimul individ

până la inconştient

inconsistent

ca un mesaj ce n-are să ajungă niciodată la mine

ce pot să aştept

în tăcerea zilei

aştept

altceva în loc de     

pause sent by you

jade mi-a sugerat să rod scorţişoară

aşa s-a lăsat ea de fumat

play sent by jade_doll666

cu degetele mele de mim ţi-am apucat sufletul mătrăşit

ţi-am ridicat pereţi gri din garduri ruginite

 şi proteze dentare

LINIŞTE ACUM

dragule

eu nu sunt vreuna din schiţele tale numai

eu ştiu ce vrei dragule

lasă-mă să-ţi fiu ventriloc
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lasă-mă să te descânt ca pe o baladă rock

vremurile tale au apus dragule te-ai sorbit până la ultima picătură

uită-te la tine uită-te pe tine

uită-te de tine

nu mai eşti băiatul mamei tale nu mai eşti

       primul pe clasă

           adolescentul îndrăgostit

                   poetul de perspectivă

nu mai eşti ce vrei tu nu mai vrei ce eşti

eu ştiu ce vrei dragule

eu        

     ştiu  

            totul

connection lost

bună seara mă numesc mihai

aş dori să raportez dispariţia câtorva poeme

da

vreo trei luni de poeme

le vreau înapoi 
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jade şi încă ceva

            Mihai-Ionuţ Ologu

şi ce bine îi stă învelită în cearşafuri

şi eu pândind de sub parchet 

ce bine că nu mă ştie nimeni

.  

doar ea mă simte şi roşeşte 

cu o mână zboară până mai sus de tavan 

şi cu celaltă îşi ţine rochiţa

.

şi crede că nu o mai văd

şi îşi dă zâmbetul jos

ce bine că nu o ştie nimeni

.

aşa se joacă ea de-a magia 

îşi afundă faţa inocentă în joben

şi câte figuri perverse se întâmplă acolo

.

şi dacă se plictiseşte se face pastă

şi curge înapoi

se aşază ca o pată consistentă pe cearşaful imaculat

.

sigur că te aştept

cu braţele ridicate

şi picioarele înfipte în subsol
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şi nu mai eşti decât o pană pe marginea patului

şi nici gând să ne oprim

acum

.

înveliţi în cearşafuri albe părem

mai mult decât o muşcătură pe umărul drept

şi dezveliţi de cearşafuri albe

.

şi te absorbi în mine ca

şi când m-ai ruga

să respir

.

inspir

te ascunzi într-o ţeavă de eşapament

şi expir din tine ca o trompetă

.

şi eu pândind de sub parchet

( şi ce bine că nu mă ştie nimeni)

nu mai pot doar să mă uit

.

la noi ca la un film porno

pe care nu-l pot vedea până la sfârşit

şi ce bine
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jade despre jade

the cake is a lie!

           Mihai Ionuţ-Ologu

 

nu îmi amintesc când am păşit din scară

afară ca într-un joben

din care nu iese niciodată nimic 

nimeni aproape 

.

mai repede m-aş fi întors în pivniţă 

să putrezesc în căldură 

în întunericul gros 

decât să-mi freci unghiile de trotuare de 

fiecare beton să-mi râdă în faţă fiecare burlan 

să-şi dea drumu pe degetele mele prelungi

.

de la o vreme încetezi să-ţi mai numeri paşii

preferi o melodie şi vântul să-ţi sufle în căşti

să studiezi elicopterul de la etajul trei să te-ntrebi

cine dumnezeu l-a vopsit aşa roşu şi de ce atâta lumină

şi frig

.

nu ţi-ai dat seama că e mai mult un avion

asta e

*
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all my thoughts are like coal

*

apropos

mi se pare awkward că ai avut tupeu să vii

să vorbeşti cu mine

să-mi laşi o floare <sweet> dar

n-ai putut să vii 

să-mi ceri id-ul

.

să-mi laşi un buchet de poeme

de toate culorile 

să nu vrei

să ştii cum mai sunt

dacă mi-a trecut sau mai vreau sau

dacă mă gândesc la tine când ascult the bad touch sau 

când ascult save tonight

dacă mă gândesc

.

spune-mi

nu ţi-e ruşine să faci poezie 

din mine?

chiar nu ţi-e ruşine să faci poezie
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păgânii din noi

      Ioana Stanciu

lumina felinarelor

creştea pe tivul obrazului tău

când te întindeai să mă săruţi

şi mă gândeam că plâng

să te îmbrăţişez cu coastele,

cu ochiul drept, cu striaţiile buzelor

să-ţi ascund izvorul de apă vie

în palme.

când dormi lângă mine, fac singură dragoste

cu timpul şi cu speranţele,

o fericire ia naştere în pântecul meu,

fericire pe care o înveleşti cu

genele tale lungi dimineaţa.

fericirea aceea de a fi posedată,

de a mă simţi a ta,

de a visa, a aştepta şi a promite,

de a simţi mâinile tale în părul meu,

rugându-mă, implorându-mă

pentru o secundă

de plăcere păgână,

scursă pe geamurile dimineţilor

în doi, plăcerea ce-mi curge

şiroaie printre degete.

te amestec în mine cu strângeri

şi mişcări lascive,

îmi intri în corp ca o vrajă
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şi mă-nchin trupului tău

în genunchi,

mă priveşti cu ochii mici şi

fruntea răvăşită de

dansul degetelor între coapsele mele.

înghite-mi seva şi fumul de ţigară,

urlă odată cu aşternutul,

strânge-mă în braţe,

loveşte-mă de pereţi, coboară-mă

în lumea ta.

îmi curg vorbele pe sâni,

roagă-mă şi zgârie-mă,

pedepseşte-mă cu picioare tremurânde

şi buze violate de salivă,

leagă-mă sub tine şi

valsează odată cu geamătul meu.

când dormi lângă mine, îţi ascult

inima bătând, sângele curgând prin tine,

îţi despart în silabe şuieratul şi

ascult vuietul somnului tău albastru,

mă rog să mai prind

o dimineaţă

şi vreau să-ţi tai umerii în bucăţele

cu lama întrupării noastre.
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primăvară

    Ioana Stanciu

ca o cortină de soare aş cădea

peste tine,

când pielea ţi-ar fi scrijelită

ca pereţii blocurilor vechi,

în care amanţii se iubesc

cu perdelele trase.

aş vrea să fie noapte mereu

să-mi spui poveşti

la lumina sufletului,

te-aş îmbrăţişa cu toate sunetele

unui pian prăfuit

şi aş naşte din tine primăvara.

taie-mi gleznele bucăţele

şi înmugureşte lângă mine,

priveşte-mă pe întuneric,

ghicindu-mi şoaptele cu vârful

degetului;

aş vrea să-mi torni tăcerea

în câteva grame de regrete,

am face cu siguranţă

cea mai amară cafea din lume,

aşa cum o beau oamenii singuri
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în balcoane unde

nu e niciodată primăvară.

vorbeşte-mi, vorbeşte-mi mult

ca şi când s-ar scurge tot sângele

din cuvintele tale;

spune-mi despre zgârieturi

şi vânătăi şi tot felul de aluniţe

scrie poveşti cu bătăi sacadate

de inimi în hibernare,

de când lumea.

am face dragoste ca vântul şi

rufele umede,

ca două mâini împreunate

într-un singur buzunar,

ca două crengi de copac,

ar înflori muguri din noi.

privind îmbrăţişaţi sfârşitul lumii

de dincolo de fereastră,

la noi ar veni primăvara.
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requiem pentru adela

    Marius-Andrei Zbîrnea

adela iubirea noastră platonică

mai durează un sfert de ceas

cel mult jumătate de oră

îţi scriu numele cu litere mici

pentru că timpul va dispărea dintre noi

 

braţele tale nu-mi mai vorbesc

durerea lor 

durerea ta 

s-a frânt într-un pahar cu apă minerală 

în care am turnat cianuri

 

şi am dizolvat braţele tale

în cianuri de nisip

suspendate pe faleza

unor mări imaginare

 

am spus adio braţelor tale,

am spus adio mărilor imaginare

şi am băut apă minerală

suspendat pe faleză
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track 6

Wait until the war is over 

And we're both a little older 

The unknown soldier

(The Doors)

    Marius-Andrei Zbîrnea

încearcă să găseşti toţi soldăţeii 

ascunşi sub pânza de păianjen

ascultă-le pulsul 

ascute-le  zâmbetul brăzdat 

fă-i să-nţeleagă  

burţile de general nu nasc poezie

ci

veghează alte burţi de general cârpite

cu soldaţi din alte filme

coboară volumul până la nivelul 

la care moartea întâlneşte moarte

pântecele se despică în mii de bucăţi
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şi 

te loveşti de burţi ca de rufe necălcate

undeva într-un colţ soldatul fumează 

pânză de păianjen fără filtru

ascultă-i fumul

ascultă-i pulsul

poezia o găseşti în alt jim.
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păcate

    Marius-Andrei Zbîrnea

mi-am spălat păcatele

              cu rufele tale

              stropite de sânge

cred că plouase în dimineaţa aceea

              era miercuri douășunu aprilie

şi

înscenasem un fel de apocalipsă

              tu jucai rolul Sfântului Petru

păcatele tale erau și păcatele mele

              Dumnezeu era departe

vorbeai de o cădere de calciu

             deplângeai recesiunea

              cu citate din clasici

eu nu înţelegeam căderea ta de calciu

              păcatele mele se mutaseră în storcător

              era deja miercuri douăşdoi aprilie
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myramorena – femeia cu o mie de feţe

  Liviu Ofileanu

mi se părea că soldatul din dreapta trăgea numai la picioare. cum stătea rezemat de 

marginea foişorului, soldatul putea citi fără să-l vadă nimeni – seria armei,  

myramorena FV 2424, şi versuri de william blake. fantezia lui, profila chipul femeii 

dorite pe patul armei. şi mirosul margaretelor, ca un deodorant sanitar, anula grozăvia 

bocancilor, pantalonii duhnind a rut. o zărea venind cu o sacoşă plină cu merinde – 

pastramă de pui, pancove şi drob – femeia cu un singur chip şi o mie de feţe… myra 

s-a pocăit la 17 de ani, o brună cu faţa albă ca un crin. morena e porecla dată din 

copilărie, fiindcă părul ei negru întunecă uliţa. atunci, îl împleteşte pentru biserică, să 

îl desfacă noaptea, precum marea îneacă nisipul, peste umerii mei demonizaţi. myra 

lucrează greu, însă morena poartă verigheta pe deget, modelează lut pentru 

componente de sobă, îmi spune: e foarte cald lângă cuptor, parcă simt cum verigheta 

se topeşte însă dragostea mea niciodată. morena poartă fustă lungă, demodată şi când 

ieşim seara la braţ lumea se uită la noi ca la circ… acum îl luase somnul iar aici 

cadrul era întunecat: se afla lângă un zid cu mâinile legate, îşi simţea transpiraţia 

mirosind acră, picioarele cuprinse de tremurul din copilărie când mergea la biserică 

să se spovedească – atunci îi vibrau gleznele şi geana ochiului stâng – mama spunea 

că ies dracii din mine. acum, o iarnă cumplită îi crăpa pielea degetelor. deschise ochii: 

era în faţa unui pluton de execuţie – soldaţii îl aveau în cătare dar nu se auzea 

comanda şi transpiram. mă gândii absurd, că poate Ei nu mai aveau gloanţe, fiindcă 

războiul se terminase când nici nu eram născut… deodată comanda FOC îl împuşcă 

prima – gloanţele care urmară, l-au aşezat în groapa unui tablou de goya (am 

idealizat lectura într-un serviciu militar pe care nu l-aş repeta niciodată, unde cadrele

 băutoare de soldă şi sânge şi-au ridicat case, au cules fructele trăind pe pielea 

soldaţilor într-o democraţie de rahat).
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planeta kitsch

  Liviu Ofileanu

fiindcă viaţa e o sticlă afumată prin care i se văd lumii coastele şi sufletul,

pe zidul fabricii de lapte am scrijelit cu renumitul briceag pentru slănină „liviu şi 

myra” – 

şi chiar dacă puştii vor face pipi şi ne vor şterge amintirea cu talpa,                                                                 

mâna rescrie „liviu şi myra” cu suc de ceapă. 

deschid albumul cu oameni morţi la duş şi notez: punct şi de la capăt: 

liviu şi myra – femeia care-mi intră seara în cameră, 

goală-puşcă aşa cum a făcut-o mama ei.

mă avertizează să nu-mi corectez destinul, să las textul aşa – 

adică liviu şi myra – să îmi văd de trăit fiindcă va veni o zi, 

spune holbându-se cu gura numai spume,

va veni o zi nu e departe şi numai Eu pot să-ţi dau o moarte uşoară.

degeaba loveşti aerul cu vâsle de carne,

servicii făcute din datorie – urma de pantof

lăsată de vecini pe cimentul scărilor îţi va trece peste faţă.

e rău să ai frustrări – de-aceea stai zile întregi în casă                                         
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ca un bondar cu boldul în piept,

îţi dai jos cravata şi rămâi în halatul de reanimare.

cu binecuvântarea unei femei deşertăciunea se uită rapid în oasele fiilor tăi

şi durata de acţiune a serului invocă pe marele bergson;

nu îţi pasă dacă numele se şterge, 

dacă altul va locui umbra catifelată a femeii tale – eşti fericit,

abia acum primeşti telefoane de la oameni morţi ca tine,                          

chestii puerile, bune de gândit seara când te speli pe picioare

şi nu mai pricepi nimic din vorbele omului cu lanterna în frunte.

mintea se duce pe câmpii şi viorile în orchestră 

ţin isonul unei voci tot mai slabe – apoi adormi, în sfârşit,

ca beţivul ştirb ce îşi caută dinţii într-un sân                                                

şi cuţitul o inimă cu bani şi fără milă.
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peisaj cu răsucire interioară

  Liviu Ofileanu

văduva de la 2 vopseşte a treia oară tocul ferestrelor                                   

şi korcsi, fost jucător de rugby, scoate din buzunar ochiul-de-sticlă; 

deşi majoritatea nu vede nimic, indiscreţia e abuzivă.                                         

în staţia de autobuz se lipesc afişe cu ducu bertzi

„salvaţi castelul corvinilor din hunedoara”, 

reclame tâmpite care vor să te convingă întotdeauna 

că ai nevoie de ceva, 

pe când un astmatic îşi cumpără aer cu suta de lei flaconul. 

dar bani de băut şi ţigări mai sunt: 

cine-ce-are / cine-cu-cine-puncte-puncte, 

geme locul de fiţoşi care fac din librării discoteci. 

numai babele, obsesii filantropice

rămase încremenite în ritul vechi al omeniei, 

cu ciorapii grei şi flambaţi în afară 

asemenea roţilor de basculantă „tatra” 

se spovedesc pe un biscuit şi râd bârfindu-se una pe alta:                                                                     

„no ui' că iar mâncă fudulii năroada”… 

apoi lacrimile vărsate la telenovele afumă cratiţe, 

norii adunaţi deasupra oraşului alungă puştanii 
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ce bat mingea în holuri de bloc 

şi ploaia dă contrast luminii-n gardul viu. 

a înflorit magnolia şi mugurii desfac petliţele verzi de pe gulerul veteranilor, 

săracii, Ei nu ştiu că s-au schimbat banii, 

încă umblă-n uniforma peticită 

cu tocul pistolului înfundat cu sămânţă-de-floarea-soarelui, 

Ei revăd răsbelul cu ochii de reptilă ai nevestelor 

atente la croşetatul burtierei pentru pechinez 

şi rândul ţinut la coada cu făină din ajutoare. 

sub arţarul bătrân din parc moviliţele sunt negre ca părul tău, 

pământul moale e întors cu adevăratul chip deasupra. 

în faţa gândului-de-pe-urmă devin surdo-mut – 

atunci nu poţi spune „Nu”,

atunci aud numai ce vreau Eu de la tine…

şi cu vârful umbrelei împungi botul cârtiţei: 

„asta e şi casa mea”, îi zici scuipând cu năduf. 

ne plimbăm ca doi bătrâni cu pasul rar – 

nu ai cercei şi nu arăţi femurul întregii lumi. 

hai fii a mea, spune cu gura ta mică: 

vreau să intri în mine ca ploaia în pământ, 

pentru tine mă fac şerpoaică, pârtie de schi, 

sunt mig-ul tău cu paraşută, stewardesa ta personală. 

76



fiecare zi e un prosop de faţă 

pe care trebuie să-l cureţi în două ape cu sodă făcută din pudră de cornee, 

ca şi salopeta unui mecanic 

în care petele de ulei sunt una cu sudoarea şi sângele primului copil… 

dar Tu nu îţi tai părul, 

nu faci din capul tău oxigenata sperietoare-de-ciori, 

Tu l-ai împletit după modelul colăceilor de pomană, 

gâtul tău e o pâine franţuzească, 

nurii tăi au rotunzimea unui verset, 

pântecul decapitează ca o elice, 

arată punctele cardinale ca un răstignit. 

atunci magnolia trimite perechile la somn înaintea filmului de 10                  

şi izul copilăriei pierdute în iarbă se simte în pernele reci                            

cum şi-aminteşte un ceas pierdut forma mâinii.                                              

de aceea te iubesc mon amour –                                                                      

ţi-ajunge dragostea unui singur bărbat.
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POEMUL PIVOT

           Viorel Florin Costea

I.

sculptat cu grijă zeul stătea pe o ridicătură în mlaştina

agita o pelerină şi striga “torrotorro” anotimpurile presimţirile adică

puteau să vină şi aşa mai departe... stelele 

nu ne priveau însă nu ne păsa... cumva ar fi trebuit să mă adresez 

aceluia încremenit şi atunci m-am gândit pe loc să scriu un poem

despre ceva plăcut lui o nelinişte sau puţin mov peste pleoape...

însă nu puteam să scriu un poem îmi părea că natura

este o femeie planturoasă fluidă şi lenevoasă pe care noi doi o iubeam ca şi cum

cine n-ar fi înţeles? copacii nepăsători şi păsările negre cu aripile 

ca nişte vâsle şi vântul care fluiera o melodie lacustră şi prietenul meu mircea

care se hotărâse brusc să picteze nuduri... aşa că zeul a dat din umeri

aşa că eu am dat din umeri şi am stat oarece vreme

cugetând  la femeia aceea ubicuă la cum ne îmbrăţişa ea la ziua de ieri
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o miercuri infamă şi insipidă... astăzi nu era joi din câteva motive

asupra cărora eu şi zeul încă nu căzusem de acord aşa că am gândit

şi la asta dacă un anotimp tot nu venea dacă stelele tot nu ne priveau...

„umbră” a zis zeul deodată şi m-a privit nerăbdător...

eu înţelegeam eu vedeam lumina şi întunericul cum se duelau prin mlaştina

şi el vedea de asemeni avea ochii lacomi cu un mic fulger galben 

plimbându-se suveran pe acolo fără să strălucească... i-am răspuns

„bun” şi l-am privit sfidător să nu creadă el cumva un nu ştiu ce un nu ştiu unde 

adică... amândoi am surâs eram blajini ca două primule liliachii între smârcurile de 

culoare imposibilă unde calmi vegetam aşteptând ca mucegaiul

să ne declare cavaleri sau şamani sau profeţi... lasă

bărbile o să ne crească repede deja o armată de scribi ne pomenea în scripturi

în manuscrise teutone şi aezi orbi lălăiau în jurul unor focuri de tabără

povestea despre zeul cu harfă şi minotaurul lector... mi-a spus electra

auzise ea cântul sub zidurile cetăţii heckla
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pe când cineva ? cine va fi fost acela ? o asedia cu zgomot mult...

care va să zică el era zeul cu harfa: de aceea mugurii 

care apăruseră deodată multicolori împrejur… şi natura femeie imens lascivă 

şi eu însumi minotaurul cu pasiunea lecturii...

sunetele ce să facă şi ele sunau rotund încât 

luna deveni deodată lună... noaptea adormise ghemuită la picioarele noastre

şi mârâia ca un inorog pe care l-am fi putut închipui încolăcit şi somnoros acolo

cu blana năpârlind o claie de stele căzătoare foşnitoare molcome tare

către un abis universal şi nepăsător indicând o intrare...

Intrarăm... era un dincolo din lâna cea mai moale

în care îngeri de lapte înfigeau 

lenevoase andrele împletind ghiduşe mecanisme astrale:

un nor care va să ningă montat unui anotimp nu potrivnic

perle de rouă bibelou înfăşate în vată şi ascunse în frumoase cutii inutile

un praf peremptoriu de aşezat la fel cum 
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nişte milieuri peste sentimentele vraişte

capete cu ochi haini şi limbi şerpeşti care declamă absurde incantaţii

şi alte nimicuri glasate... zeul se mira de aşa alcătuiri

eu mă minunam de aşa alcătuiri că doar nu mai stă nimeni 

să le numere pe toate

nu puţine fiind ele după cum mărturie stau cronicile tulburi 

ale unor timpuri de mult răpuse ştiu sigur...

era şi un fel de cer înalt aşezat acolo deasupra câtorva lumi

dinspre care adiau parfumuri exotice arăta cam aşa:

(acest tablou l-am strecurat la plecare sub pelerina zeului care n-a avut încotro)
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vă spun era o nebunie...

şi pentru că nu ne încadram în peisaj imediat

ne-au obligat oarecumva să purtăm rochii de epocă 

cu clopoţei care anunţau primăvara cu mult înainte 

atârnaţi de intestinele crinolinelor...

zeului i-au pudrat peruca

şi l-au rugat să arboreze un aer mai sever când tuşeşte...

mie mi-au fardat ochii cu mult chinoroz plus o oca de belladonă:

arătam ca şi cum o barză s-ar fi hotărât să ne care în scutece

pe amândoi plus destinele noastre cărturăreşti

speram noi...

nu exista calendar şi puteam afirma că era orice zi voiam

chiar şi joi că tot nu venise după miercurea aceea aşa convenisem...

n-avea niciun rost să ne certăm 

mai bine împuşcam ceasurile lipsă de pe cadranul
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unui mare ornic: câteva archebuze cu sfori şi trape ne-au fost de ajutor 

chiar dacă zgomotul a smuls căruţe de puf din aripile serafimilor supăraţi 

că am fi putut afla astfel date concrete despre sexul lor incert...

inorogul se trezise ne întreba despre visele sale

dacă erau acestea importante sau nu noi de unde să ştim

poate ar fi trebuit să-i cerem să ni le povestească însă deja

trăiam  o absolută reverie ar fi fost prea mult

aşa că l-am rugat să mârâie ca şi cum ar fi fost foarte afectat

de nepăsarea noastră şi lui îi reuşi acest lucru întocmai: 

avea farmec ochi trişti talent actoricesc şi cornul său

avea irizări fosforescente conforme...
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II.

apoi alaltăieri adică mâine sau poimâine cînd ne întorceam ei ne vor aştepta:

vine unul bernard trimis de o instanţă celestă cu nu ştiu ce chestionar

la care întrebările au capcane cu brighidele savante 

„da da” 

am zis noi bucuroşi

„răspundem” 

apoi am hohotit cu mare satisfacţie:

răspunsurile noastre se vor ivi cuminţi în aerul de smarald

la fel cum fantomele croşetează fabuloase istorii  pe holurile castelului 

unde anume herb primeşte atribute reumatice... 

am acceptat să ni se pună în privirile mioape puternice lămpi

încât preapline de nerăbdare minţile noastre se plimbau 

încoace şi încolo ocolindu-ne

trupurile ţintuite cu trei leghe de lanţ în igrasia unor frumoase arcade... 
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bernard intră călare:

încăperea păru brusc mai armonioasă

pe ziduri începură să crească pagini din ilizibile incunabule 

şi nouă ni se limpeziră gîndurile pe care se nimerea să le-aveam chiar atunci.

o hidră cu şerpii ei şi o caracatiţă cu braţele de asemeni

pozau în doi grefieri cu călimările şi penele lor aveau adică

să nu le scape niciun răspuns eram copleşiţi de cîtă importanţă

ni se dădea încât până şi harpa zeului scoase acorduri câteva.

cineva aduse apă de trandafiri şi ne clătirăm glasurile cam emotive

făcurăm vocalize cum se cuvenea la un aşa prilej

şi inchizitorul ne spuse plin de blândeţe:

„pivot este numele meu”
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