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moartea ta era necesarã
decembrie, întru memoria martirilor
fãrã tine chiar ºi pãmîntul s-ar fi oprit din miºcarea
de rotaþie
nopþile-zilele ar fi fost scrum/ portocaliul ar fi rãmas rece
iar verdele gri/ vara oricum ascunsã era sub pietrele rîului
în joaca interzisã a pãstrãvilor
fãrã tine/ umbra ar fi acoperit lumea
eclipsã în ochi de condamnare/ ºi ferestrelor nu
le-ar fi crescut
niciodatã aripi/ ca sã ne arate în ultim efort cerul
doar sîngele ºi-ar fi pãstrat/ culoarea vîscoasã
o pînzã de apocalipsã eternã
aºa ar fi fost/ fãrã tine/ martir
între gratii pentru o noapte
tocmai în noaptea în care timpul s-a suspendat
ºi oprindu-se a refuzat îndãrãtnic sã plece
trecu îngerul ºi pe la mine/
eram cu gleznele-n butuci/ca atunci cînd visezi
cã alergi ºi nu poþi sã faci nici un pas iar cîinii în urmã
îþi sfîºie glezna/
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eram cu mîinile în lanþuri
ºi ochii/ mai ales ochii erau sub obroc/
sãbii ascunse pentru a nu strãpunge cuantele materiei/
ca laserul erau/ una de culoare albastrã/
alta de culoare roºie
trecuse îngerul ºi prin temniþa mea/
ca-n închisoarea lui petru/ ca în a lui radu gyr cînd
a scris poemul/
mi-a dat un ghiont cu bocancul în inimã/
îngerii nu zboarã desculþi cu aripile prelungi fîlfîind
în adieri moi/
îngerii poartã bocanci soldãþeºti/ cîmpul de luptã drãcesc
nu e un stars war utopic
trecuse îngerul ºi m-a eliberat
ºi-acum nu ºtiu ce sã mã fac cu libertatea/
nu m-a învãþat nimeni cum sã mã port cu ea
toþi cei din jur au lanþuri ºi butuci/
chiar dacã ne facem cã nu ºtim ºi nu vedem/
iar îngerul m-a lãsat în prag ºi s-a tot dus
no comment
nu mai existã soare
nu mai existã stele
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ploaia a umplut strãzile
drumurile înfundate opresc goana cãlãreþilor
spre Strasbourg/
ploaia a umplut luminile/
din prize curge ºiroi
ecranele calculatoarelor s-au umezit
au ºters nume noi nume vechi
ploaia a umplut ochii
privirile nu mai cautã zarea
e toamnã de noi/ nepregãtiþi atîrnãm/
atîrnãm/
firele tot mai subþiri ce ne þin
sunt arse în noi scumpiri/
apoi cãdem în gol
negrul se luptã cu negrul
negrul curãþã negrul/ politic
nu mai cãdem
gol
libertate
locuiesc în mine ca într-o cetate asediatã
înafara zidurilor e cîmpul/ margaretele împletite
în cosiþele
fetiºcanelor cu poala prinsã în brîu/ imaginea aceasta
e una paradisiac-rusticã/ dar am pãºit ºi eu desculþã pentru
mulþi ani prin colbul þãrii mele/ i-am cules macii
ºi margaretele cînd
tata îºi ascuþea coasa sã intre în brazdele grase
eram liberã atunci ºi-mi cãutam drumurile spre cetate
visam casa cu odãile largi covoarele moi ºi pe pereþi
înghesuialã de cãrþi
mintea cuprinsã în flãcãri pentru lumile cuvintelor
diamante translucide împãrþind lumina în ºapte
cetatea mea m-a asediat ºi nu-mi doresc cîmpul
cu margarete
pîraiele de munte în care cãutam pãstrãvi
cãpiþele de fîn mirositor ºi corturile lucind umed în
roua dimineþilor de august/
nu vreau nici marea cea biruitoare de þãrmuri/
melancolia în þipãt de pescãruº/ ultimul castel de nisip
construit fiului meu blond/ cu pãrul decolorat de soare
vorbind neîncetat despre maºinuþele ferarri cãrora
li se deschid
uºile ºi port bagajul/ chiar aºa mami/ nu doar uºile ci
ºi portbagajul/ mã mai asculþi? nu îmi doresc toate
acestea înapoi
cetatea mea asediatã e cît o planetã cu
ieºire la marea eternitãþii dacã eºti ºi tu/
lumina cunoaºterii/ acolo
lecþia de rusã
profesoara mea de rusã pavlenko tamara scria la tablã
ºto etã/ kakaia etã? hanna stai în picioare! striga cu
vocea rãguºitã de fumatul þigãrilor carpaþi fãrã filtru
cu trupu-mi slab ºi fãrã capãt mã ridicam/ pãrul roºu
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scînteia
un semn de exclamare aºezat peste clasã/ ovidiu
deºteptul rîdea
fericit cã voi lua nota ºase/ cea mai urîtã notã/
în pauzã mã trãgea de pãr/ însã acasã mã aºtepta
noua carte/ aceea
care mi-a furat timpul pentru întrebãrile ruseºti/ iar eu
eram îndrãgostitã de ea /
azi
drumurilor mele care iau formã de ºase le tai înaintarea
printre voci de ovidiu pãrul meu încã e-o exclamare/
în tainã ºtiu
cã mai am ºi azi cartea din care îmi descopãr universul
ºi ea mã aºteaptã pe furiº
acasã
melancolie de iarnã
nu se mai zãresc fetele în timpul verii cum îmbracã
ii brodate
cum încalþã opinci ºi-ºi împletesc pãrul în
cosiþe/ catrinþele
au ajuns în muzeul etnografic
pîrîul aduce pe unde pungi de nylon ºi sticle de plastic
oraºul meu uitã adesea sã respire/ se va sufoca în curînd
sub obrajii vineþii/ stau la fereastrã privind
tramvaiele în zãngãnitul lor purtîndu-mi tinereþea
ca în cufãrul nostru
din lemn vopsit în verde/ îl folosise fratele meu cînd
l-au dus în armatã
la vînãtori de munte/ plîngeam în colþul odãii de mila lui
s-a întors tuns chel ºi din ziua aceea i-am vãzut pe frunte
o brazdã de înþelepciune tristã/ încît nici azi nu ºtiu
dacã existã
înþelepciune veselã/
cufãrul din lemn vopsit în verde cu lacãt uriaº
s-a rãtãcit în vreun
pod vechi printre pînze de pãianjen/ fratele meu are
fruntea plinã de riduri/
înþelepciune evidentã îmi spun zîmbind trist/
eu încã privesc pe geam cum tramvaiele îmi gonesc viaþa
printre fulgii de zãpadã ce se topesc murdar

iluzie
a dat gerul peste drumurile noastre ºi s-au spart/
roþile trenului s-au lipit de ºine/ trandafirii îngheaþã în vaze
ºi luminile se opresc frînte la jumãtatea drumului/
o siberie ancestralã a pãtruns în oase ºi clãnþãne
dinþii celulelor
suspendate în circuitul sanguin/
mi-ai spus cã iubirea ta arde cu o flacãrã veºnicã/
doamne/ dacã e adevãrat/ iarna acestor spaþii e doar o iluzie/
atinge-mi pleoapa ºi cautã-mi ochiul în hipnozã
trimite-þi flacãra prin retinã ºi erupe-mi vulcanul mocnind
în aºteptarea izbãvirii/ pentru cã
atît de mult ni s-a dat de iubit
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