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gropi
la noi în sat,
cîrciuma-i vizavi de cimitir –
o groapã pentru vii ºi una pentru morþi, paradoxal
oferindu-ºi reciproc aceeaºi perspectivã,
între ele: un drum fãrã indicatoare,
al cãrui capãt nu ºtie nimeni unde e.
pe drum te poþi poticni de asfaltul tare ºi poþi cãdea
într-una din gropi.
o groapã pentru morþi ºi una pentru vii.
între ele, iatã omul
îºi vinde ultimele cãrãmizi de la casã pentru tãriile
pãmîntului,
sau pentru o altã casã, în pãmînt – acelaºi lucru,
se ridicã doar ca sã se poticneascã în faþã,
renunþînd de bunãvoie la cuvînt.
cîrciuma ºi cimitirul amuþesc spiritual
odatã cu moartea dorinþei de viaþã.
neantul întins a sãpat în banal o groapã pentru vii
ºi una pentru morþi,
iar bezna a cãzut peste ele,
ºi a strivit toate conºtiinþele dinãuntru.
ºi în amurg,
oamenii se tîrºîie de-a curmeziºul drumului,
din gropa cu vii în groapa cu morþi.
în cimitir, lumînãrile se aprind devreme,
în cîrciumã, vremea a stins lumînarea demult.

adevãrul e cã nici þoi nu era mai cumsecade:
bea mult ºi strica prin casã –
pica gospodãria pe el!
nu degeaba ieºea mioara în bãtãturã ºi-l blestema
de se auzea pînã-n capul satului.
odatã, la un paºte, i-a luat nevesti-sii
coºul cu ouã roºii din cãmarã
ºi l-a dat pe bãuturã,
atunci mioara l-a blestemat rãu,
sã se aleagã praful de el.
aºa zicea lumea, cã s-a ales praful de þoi
numai din gura mioarei.
ºi de atunci lui þoi i-a fost mai rãu ºi mai rãu
din bãuturã? din blestem?
ºi dupã un an a fãcut cancer la stomac
iar mioara nu s-a mai uitat la ouã, le-a vîndut,
a vîndut tot
numai sã se facã þoi bine,
nu s-a fãcut
ºi l-a mîncat cancerul de viu,
sau aºa spune lumea,
cã nu se puteau apropia de casa lui,
cã duhnea de la o poºtã a mort.

De dragoste

numai mioara, bodogãnindu-l mereu
a avut grijã pînã în ultima clipã
sã îi fie lui þoi bine.
nu i-a fost
ºi l-a mîncat cancerul de viu.

cînd s-a-mbolnãvit þoi de cancer
lumea-a zis cã mioara o sã-l lase
sã putrezeascã
cã s-a fãcut a dracului femeia dupã rãzboi,
nu îi mai suportã bãrbatului nici viaþa, d-apãi moartea.

la înmormîntare singurã mioara
a mers dupã el
ºi nu l-a plîns, nu l-a plîns niciodatã,
de cînd l-a îngropat pe þoi
nu mai deschide gura.

Revista românã nr. 3 (73) / 2013

 45

