
                                           Moto:

"Lumea e gravid   de divin"

Sfânta Angela da Foligno

Editura EMINESCU, 1999
 Colec ia AMPHION
ISBN  973-22-0698-5



2

C U P R I N S

(sunt un barbat la treizeci si trei de ani…)
(nu stiu daca animalele…)
(miroase a tamaie…)
(am obosit…)
(in aceasta camera …)
(amnezic intr-o duminica…)
(am visat ca eram un disc imprimat…)
(amintire…)
(secvente din gandirea ghidului…)
(i-am vazut albastrii ochi…)
(e o odaie inalta…)
(refugiat in obisnuinta…)
(nu ma privi in ceafa…)
(te iubesc…)
(in autobuzul cu care fac naveta…)
(azi am vazut cum dispare o strada…)
(frig…)
(libertatea de a nu face nimic…)
(in muzeu…)
(suntem doua perechi…)
(azi dimineata…)
(un lung sir de ferestre…)
(intreaga noapte a plouat…)
(seara de toamna…)
(cineva mi-a pus un ou la fereastra…)
(suntem cativa oameni pe plaja…)
(eram un baiat frumos…)
(e o seara placuta de decembrie…)
(toata noaptea m-am gandit la tine…)
(e miezul noptii iar eu ud florile…)
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(eu sunt precaut si ma dezbrac…)
(mi-e frica de strazile fara nume…)
(dinu are un paianjen…)
(dimineata…)
(sunt un om grabit…)
(imi plac aceste dimineti…)
(cata liniste…)
(stam alaturi…)
(si-n noaptea asta ploua fara tinta…)
(mainile noastre sunt doua oglinzi…)
(toate cuvintele au ramas in aer…)
(in mintea mea…)
(cainele pe care il mangai acum…)
(ploua pe intuneric…)
(in umbra ferestrei…)
(dureri din ce in ce mai mari…)
(inca nu stii…)
(fereastra camerei mele…)
(azi e duminica…)
(urme de var pana la poarta…)
(ma trezesc brusc…)
(tu esti o concava oglinda…)
(stau in camera mea aproape perfecta…)



4

*

sunt un b rbat la treizeci i trei de ani
în gesturile mele
îsi reg sesc p ianjenii absurdul
nu sunt îngrijorat
nici nu tânjesc dup  carnea fardat
dupa un felinar
pe care s  i-l pun nop ii în gur

doar îmi amintesc
tiu c  pentru fiecare clip

în care fericirea mi-a surâs sau nu
am fost nevoit s  tr iesc

*

nu tiu dac  animalele
au carnea la fel de crud  ca a mea
într-o lume
în care pân  când i spa iul amenin
mi-e tot mai greu s  aflu
cine deseneaz   pupila în descompunere

via a-i blând
atât pot spune
despre pielea unui pantof
pe care o traverseaz  strada
un câine vagabond
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*

miroase a t mâie
tu vorbe ti despre pere i
i varul ce-i ascunde

eu aprind lumânari pentru vii si mor i -
          aceea i flac !
to i fierbem mielul
în laptele propriei mame
gândesc
Doamne iart -m
miluie te-m
spune-mi c  via a nu e de ert ciune
spune-mi c i diavolul viseaz

*

am obosit
 tot privim pe fereastr
 discut m

despre cel f  umbr
nici gravita ie
tu îl identifici cu un zeu
eu
cu o felie de pâine cu unt
asta e tot ce sim im
via a noastr
fotografie
prea mult expus   la soare
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*

în aceast  camer
e o distan  constant
atât de multe cuvinte
pot uita pe secund

sear  de octombrie
în timp ce scriu toate acestea
un necunoscut îmi bea
paharul cu must

*

amnezic într-o duminic
plou  în troleibuz
i-n aparatul de compostat

bilete mototolite
ambalaje în descompunere
lumini intermitente

suflarea unui bolnav
ce- i prive te-n oglind
aburul gurii
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*

am visat c  eram un disc imprimat
cu povestea vie ii mele
pe m sur  ce m  roteam

deam senza ii noi ficusului  candelabrului
i celorlalte lucruri din odaie

-nvârteam m -nvârteam
i acul ce-mi r scolea memoria

se apropia tot mai mult
de minusculul orificiu central
unde urma dintr-odat

 uit totul
 m  înscriu în rândul

ficusului  candelabrului
i-a celorlalte lucruri

din odaie

*

amintire

se f cea c -mi treceam
mâinile prin p r
ca prin nisipul clepsidrei
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*

secven e din gândirea ghidului

în pe ter  se poate intra
numai privind lumina din profil

în acest loc
s-au întâlnit pentru prima oar
un c lug r cu zeul s u

pe m sur  ce- i vorbeau
pe tera le cre tea în jur
ca o cochilie

*

i-am v zut alba trii ochi
în timp ce trecea prin tunel
(cu un bra  de c i pline de var)
era gol
iar în p rul de pe piept purta frunze
i plase de p ianjen pe umerii s i str luceau

când mi-a dat bun  seara
nu i-am r spuns
l-am privit în schimb ca pe-o pas re
de care te love ti cu uimire
ori de câte ori respiri
aerul pe care-l con ine un pai
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*

e o odaie înalt
astfel desenez orice lucru cu mâna stâng
mic orând distan ele dintre semnifica ii
nu o populez imediat
întâi încerc s  o simt
ca pe cel mai straniu sentiment
i-apoi intru

iar aici
unde nici m car zeul nu m  poate urma
în mii de mâini m  transform
de urubând bec cu bec
realitatea

*

refugiat în obi nuin
privesc pe geam cum un corb
traverseaz  parcul prin ploaie
nu-i cunosc vârsta
nici visele
e ca o substan
ce m  adulmec

pe m sur  ce traverseaz
geamul se crap



10

*

nu m  privi în ceaf
sunt doar semnul de carte
pe care-l folose ti
ca pe-o cicatrice
dorin a de-a se- rca
a luminii
fântâna prin care comunici cu universul
toate acestea
strivite de o lentil
vulnerabile
precum ridurile materiei

  *

te iubesc
ora  care mori în picioare
i- i na ti copiii în ploaie

pove tile pe hârtie cretat
doar pe marile tale bulevarde
oamenii cred c  luna
e o sta iune de odihn
pentru poe ii merituo i
doar tu mi-ai ar tat
de ce plâng instantaneu
când m  cuprinde
stepa
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  *

în autobuzul cu care fac naveta
i în care oriunde a  sta

 descompune aceea i inocen
unde în ridurile oferului
nu v d decât intersti iile norilor
doar aici
când terg cu mâna goala
un geam
îi fac pe ceilal i s  se jeneze
la ideea
ca le pot dilata pupila

*

azi am v zut cum dispare o strad

cur am insectarul de praf
i a ezam gândacii dup  culori i greutate

afar  era ger
câinii cartierului miroseau z pada

ianjenul preferat
îmi adormise pe ceaf
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*

frig

privesc
o stea

*

libertatea de a nu face nimic
mi s-a scurs
ar fi îndeajuns s  am o foaie alb  de hârtie

 o privesc pentru câteva clipe
-mi treac  prin fa

pere i ambala i în pungi transparente
ori c i m cinate în vid
dar nici m car atât nu mai am

ci sunt singur
i chiar creierul meu e o lup

prin care zeul înmul te materia
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*

în muzeu
buzele tale
ce se închid
la fiecare cuvânt
în ritmul în care
pleoapele mele
se-nchid

  *

suntem dou  perechi
într-un restaurant la marginea m rii
comand m pe te i vin
apoi ne facem comozi
privind cerul înstelat
la mesele de al turi se discut  despre bani
politic i mod
se arunc  priviri languroase
se fac semne cu piciorul sub mas
numai noi
suntem oarecum stânjeni i
gândindu-ne c  seara asta
ne va r mâne-n memorie
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*

azi diminea
în timp ce beam o can  cu lapte
m-am surprins privind peretele

utându-i ferestrei un nume
afar  ploua
halatul pus la uscat avea buzunarele pline
tu îmi ar tai o cutie
plin  cu p ianjeni diformi
un necunoscut ne m sura cu piciorul
gr dina

*

un lung ir de ferestre
toate la ultimul etaj
fiecare cu o alt  form
cu perdele i draperii multicolore
iar deasupra lor câteva stele
aproape terse
i un nor cirus

acesta e desenul
cut pe trotuarul din fa a casei mele

de un copil
a c rui identitate am aflat-o instinctiv
suprapunându-mi umbra capului
peste norul cirus
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*

întreaga noapte a plouat
am ascultat toate acele pic turi str ine mie
purtate de nori asiatici
europeni i antarctici
gândindu-m  c  poate acum câteva mii de ani
au plecat tot din aceste locuri
spre a colinda lumea întreag
fiind pe rând sânge de om ori de tigru
frunze de m slin
lapte sau iarb
i abia în zori

când am privit mai atent
am observat cum în petalele trandafirilor
st tea tremur toare
memoria zeului

*

sear  de toamn
stau la fereastr i privesc
cum prin aerul rarefiat
frunze îng lbenesc
în ierbarele zeilor

sunt fericit
am vârsta tat lui meu
care a murit încet i cu spaim
pe când aceast  strad
nu avea nume
nici destina ie
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*

cineva mi-a pus un ou la fereastr -l v d diminea a
când m  trezesc face to face cu vidul memoriei
dar oul e mut i degeaba îi vorbesc
fiindc  tot mai mult i se adânce te frumuse ea

îns ie Doamne care pe toate le tii   îti spun
via a e singura substan  ce m  dizolv
gândesc imediat cu gândul meu ascuns
ce tulbur  pieli a laptelui

            pe urm  îmi dau seama  c  numai în parc e lini te
ni te savan i extrag din melci realitatea

(pentru a sta la geam trebuie s  fii sincer)



17

*

suntem câ iva oameni pe plaj unii privesc în larg
             i par ferici i al ii p streaz  sub bra
             obiecte evanescente cum ar fi ochii i

easta maimu ei decapitate în zori

al c rei creier s-a fript atât de greu cu toat
  fantezia noastr   a celor acoperi i cu

              fire de nisip peste balele vie ii

i pe m sur  ce vine seara devenim tot mai tri ti
            încât nici realitatea nu ne mai e suficient
            nici m car fotografului

ce tot calculeaz  ceva într-un carnet apoi ne mut
           de colo-colo pentru a intra în cadru
           i moartea
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*

eram un b iat frumos la cinema toate fetele blonde
 se a ezau lâng  mine trecându-mi degetele
 prin p r privindu-m -n ochi ar tându-mi
 diferite moduri de-a-mi îneca fericirea

tu îns  nu erai pe atunci i nici m car vreo fereastr
 nu prevestea c  o s  începi s  m  supui
 s  m  cople ti cu-atâta amar  apropiere

doar un câine pe care i acum îl strig în minte
 cu speran a c  mi se va gudura la picioare
 doar acel câine încerca s  m  vindece
 lingându-mi palma
 crezând ca i mine
 ne-bunul
 c  linia vie ii e-o ran
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*

e o sear  pl cut  de decembrie ne plimb m
de la intercontinental la pia a roman
precum doi îndr gosti i
mutându-ne privirea de la cerul plin de stele
la miile de becuri multicolore
încercând astfel s  mim m fericirea

nu ne vorbim de i atâtea lucruri inutile ne-ar putea uni
precum oglinda vitrinei în care privirile noastre
se întrep trund f cându-ne s  ro im
la ideea c  la noapte
fiecare din noi se va gândi la cel lalt

 ca la o letrin  cu care începe specia

dar e o sear  pl cut i parc  toate lucrurile fug spre
Dumnezeu

          spre ochiul s u albastru
          pentru care durerea e o fant
          iar omul
          un feroce detaliu
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*

toat  noaptea m-am gândit la tine dorindu-mi  s  mi c lumea
cu sentimentele mele de om ce st  la fereastr
i judec  universul vorbind cu o can  de vin

i poate c  tu dormeai atunci ori tu eai respingând via a
          undeva într-o garsonier  de pe splaiul unirii
          la parter cât mai departe de stele

dar adineaori când a trecut primul tramvai
am în eles c  veghea mea a luat sfâr it
fiindc  tu te po i trezi lini tit
întinzându-te ca o pisic

            ce s-a visat deasupra ora ului
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*

e miezul nop ii iar eu ud florile dându-le numele t u
          i fiece frunz  pe care o mângâi

str luce te precum pielea ta
i la fel se înclin  când m  retrag

pân i ficusul ce cu un ram se uit  la televizor
i-i deseori distrat i nu m  observ

            iat  c i el a devenit tot mai atent la nuan e

fiindc  ori de câte ori simte c -mi doresc s  scriu
   î i ofer  propriile frunze drept suport
            pentru versurile pe care i le dedic

i pentru c i-am scris atât de multe poeme
el nu mai are frunze
ci file de carte completate
cu tot felul de semne ciudate

        ca acelea pe care le faci tu când ie i în gr din
i i te adresezi lui Dumnezeu

din vârful cire ului
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*

eu sunt precaut i m  dezbrac înainte de-a o face tu
             tiu prea bine c  tot privind pe geam uni-
             versul o s  transpir i însu i aburul c rnii mele
             o sa fie ca un spray pentru înz pezi ii t i pori

îns  tu nu m  în elegi simt asta dup  felul în care str luce ti
i- i pui obrazul pe pieptul meu p ros

            probabil c i aminte ti seara în care
ne-am plimbat mân  în mân i nu i-ai îng duit
nici m car un suspin

iar acum te condamni i sexul t u are o opacitate perfect
încât nici învelit în sentimente nu m-ar putea tenta

    dar toate acestea nu le tr im decât întâmpl tor
            ca i cum din gre eal  ne-am tatua pe frunte
            un nor



23

*

mi-e fric  de str zile f  nume
         cu b trâni evrei tun i zero
         ce m nânc
         semin e s rate de dovleac

i de  pomii în care m  urc mi-e team
în ei
prietenii copil riei î i fur i azi unii altora
cire ile  nucile
mic orând înclinarea p mântului

mi-e fric  de c i  de preo i  de tot ce  preveste te
          c  via a mea va str luci
          cât dâra melcului
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*

dinu are un p ianjen ruia îi d  s  m nânce
 insectele ce i se ou  pe frunte
 dar el nu e niciodat  atent
 uneori deschide palma i prive te aerul
 alteori î i tatueaz  un poem subsuoar
 mereu face câte ceva
 e precum un câine înecat
 c ruia i se fur  blana

ast zi a venit la mine transpirat    alergase
i nu avea nici o lic rire în ochi

 bolborosea ceva straniu
descriind   prin gesturi   moartea unui cub

îns  eu nu l-am în eles i-am plâns la pieptul lui
 iar acum
 când scriu aceste versuri
 el doarme

i un zvâcnet electric îi umbl  sub piele
 punând fereastra în umbr
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*

diminea a
atâta aer incendiat
ce se izbe te de geam
iar trupul t u
instantanee
crevas

  *

sunt un om gr bit
în fiecare diminea
alerg pe scara de serviciu

 închei la ultimii nasturi
privesc r ritul
îmi verific actele banii orarul
spun rug ciunea
expediez unei reviste ultimul meu poem
poate  îl va publica

car sub un alt nume
îmi zic
în timp ce m  lini tesc dintr-o dat
ducându-mi mâna la frunte
ca spre o prelungire
a spa iului
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*

îmi plac aceste dimine i
la ora trei
cînd scriu în stare de trans
despre ne tiute trenuri ce trec prin gar
acoperind cu zgomotul fiec rei osii
cântecul greierilor
când simt cum se crap  varul pere ilor
ori cum cade vreo stea
toate aceste dimine i îmi plac
ba chiar mai mult
cele în care nu fac nimic
ci dorm pur i simplu
undeva între trenuri i greeri

 *

cât  lini te -
copilul îmi arat  o stea
cu lanterna
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*

st m al turi
mân  în mân
tu joci rolul femeii
eu pe-al b rbatului
nu se tie dac  vis m
sau dac  zeul î i descrie sentimentele
prin parc nu trec decât undele radio
cu cele mai proaspete tiri
probabil c  spa iul a avut o implozie

ci nu plou
nu e nici întuneric
e doar o lung  întristare
ce se pietrific
ori de câte ori în pupila ta
propria-mi pupil
tresare
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*

i-n noaptea asta plou  f int
marea i p rile sunt ni te vocale
ce ni se sparg în memorie
sânii t i
cu un tremur u or
abia-mi mai navigheaz  în palm
acum n-am putea descrie
nici m car un arc de cerc
cu-atâta ap sare a vie ii
doar st m la geam i privim
cum un necunoscut
ne face semne cu mâna
apoi ofteaz
luminiscent

*

mâinile noastre sunt dou  oglinzi
ce- i aspir  una alteia formele
e suficient s  vis m
cum ne lovim un deget (ar torul!)
apoi pe o strad  cu sens unic
vom vedea cum un orb
îsi lustruie te pantofii
convins de echilibrul
pe care-l creeaz
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*

toate cuvintele au r mas în aer
stau între noi
unele mai grele  altele mai u oare

 nici un desen
proaspete înc
tu le prive ti printre degete
spui c  au forma electricit ii
eu le percep ca pe ni te buzunare
opace i pline de praful unor viermi
ce nu figureaz  într-ale zeului inventare

îns  orice am sim i
simultan sau pe rând
întotdeauna urmeaz  o pauz
în care nu mai tim de nimic
mestecând aceea i gum
cu numele
via



30

*

în mintea mea i-a f cut loc o sal  de lectur
se deschide în zorii zilei
i e deservit  de un singur bibliotecar

primul cititor vine abia în jurul prânzului
e un b trân c ruia îi place muzica
are pe frunte tatuat un întreg portativ
îns  nimeni nu i-a v zut fi a vreodat
dup  aceea urmeaz  o pereche de îndr gosti i
ei cer c i de fizic i de chimie a sângelui
colec ioneaz  doar obiecte domestice
cum ar fi umera ele
celor ce i-au imaginat universul
iar spre sear
sose te i ultimul client
e o tân  plin  de co uri
ce se duce direct în fundul s lii i se masturbeaz
privind pe geam la un salcâm înflorit
pentru care fac eforturi supraomene ti

-l p strez astfel
pân  ce ea anun  ora închiderii
printr-un orgasm
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*

câinele pe care îl mângâi acum
soarele ce apune dincolo de salcâmul înflorit
iubita ce-mi ghice te în palm
dac  acestea ar muri chiar mâine
nu mi-a  aminti decât culoarea exact  a p rului
ori mirosul acestei seri
zi dup  zi

 uita tot mai multe detalii
nemair mânându-mi
decât acea inexprimabil  durere
pe care numai norii picta i pe întuneric
o au

            *

plou  pe întuneric
ianjenul simte ca în curând va muri

difuz i se profileaz  umbra pe perete
nu mai tie nici s  se roage
Dumnezeu nu-l aude
nu-l vede
iar el tresare
amintindu- i c  via a
nu e o senza ie
obligatorie
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*

în umbra ferestrei
un surd bate la ma ina de scris
pe ceaf
i s-a prins o musc
ce se viseaz  zeu

cât vezi cu ochii
e duminic
la gât p strez o piatr
ce nu-mi treze te nici o amintire
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*

dureri din ce în ce mai mari
parc  a  descrie un cerc din interior

ci iat
am supravie uit fericirii
i nu încape în zborul unui fluture

atâta sih strie a min ii

am un trup gol
gândesc ca o piatr  în descompunere
nu tiu dac  iubesc pe cineva
sau dac  mu c dintr-un m r
de-a dreptul pe din untru –
adânc ghemuit st  sufletu-n mine
o lumin  coclit  într-un borcan
îns  pentru ca m car aerul

 încap  într-o descriere
ar fi îndeajuns s  m  aplec peste propria-mi margine

 fiu iedera unui risipit întuneric
dar nici m car atâta iluzie nu mai pot p stori
pentru c  oricine m  poate asemui unui naufragiu -
unul în care- i testeaz  zeul reflexele

desigur
în timpul orgasmului
memoria piere
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*

înc  nu tii
 am intrat în via a ta

uneori ne inem de mân
i pielea noastr

are ceva din rumegu ul unei hârtii vechi
strat -ntre sâni

alteori lu m acela i lift
eu cobor
tu urci
zeul apas  butoanele
zâmbindu-ne la fiecare etaj
privindu-ne-n ochi
ca pe ni te firi oare de sânge
ce se întâlnesc cu mirare
pe linia vie ii
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*

fereastra camerei mele
 spre lacul plin de aligatori

ân ari i ambalaje din plastic
îns  eu nu privesc niciodat -ntracolo
i nici lumina apei ori sunetele

nu vin pân  aici

în pu inul timp pe care-l am
desenez doar în alb
nori peste nori
pân  ce pânza devine groas
tot mai groas
dintr-un perete într-altul
incluzându-m
i-ntunecând i fereastra
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*

azi e duminic
mult  nelini te deasupra palmelor

îmi privesc trupul rev rsat în oglind
al turi de câteva manuscrise
i norul din paharul cu vin

nu mai pot cunoa te oboseala
în memorie
s-a spart poemul

pe genunchi
haosul comunic rii
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*

urme de var pân  la poart
balansoarul leag  o carte de vizit

fân proasp t cosit
închid ochii i tac

îmi amintesc cum prindeam pe te cu mâna

zând
nuca reflect  o clip
lumina lunii

înserare
pe o singur  treapt
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*

 trezesc brusc
în camera ta plin  de imortele i de oglinzi paralele
am picioarele amor ite
iar mâinile îmi sunt un balast
pe care îl la i s i curg  pe sâni
îns  tu dormi i universul te imit  întocmai
doar ochii mei sunt vii
îi simt cum ies pe geam
ca ni te coarne de melc
întâi pân  la poart
privind pruden i în stânga i-n dreapta
apoi pe trotuar (adulmecând urmele unui orb)
pe osea  prin parc
spre cerul plin de stele
unde se i fixeaz
într-un punct negru-negru
pân  ce nu-i mai sint
(tu tresari i- i duci mâna spre sex)

pl cu ei cu numele str zii noastre
îi cade cea dintâi liter
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*

tu e ti o concav  ogliund
atâta lumin  aduni
în ochii t i mici de veveri
i-n urechiu ele tale

pe care le îmbujorez cu morm ieli
iar uneori
când îmi r spunzi la telefon i-mi spui
copile
tu ai mintea unei nuci coapte
va trebui s  te duc la doctor

i alunge triste ea asta de coaj

chiar i atunci
ghicesc sub pielea ta un arpe
ce- i schimb  solzii
cu unghii lungi de femeie

precum strada  pe care circul în zig-zag
în dorin a de-a-mi m ri
gradul de descuamare a pielii
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stau în camera mea aproape perfect
cu biblioteca în dreapta
i icoana Domnului în stânga

în fa  sunt cele trei goblenuri
iar pu in mai încolo
ficusul i trandafirul japonez
precum i alte lucruri
care-mi dau importan
cum ar fi telefonul i ma ina de scris
i-n toat  aceast  curgere a spa iului

în timp ce via a mi se pare un drog
vecinii urc i coboar  sc rile
încercând s  lase o urm


