„Poetul tristeților noastre, așa îl
numește fratele Păunescu.
Iar eu adaug, ca să rămînă semn, că
tînărul acesta infinit,
ce scrie fluturilor așa cum nu mai scrie
nimeni în ziua de astăzi,
ne mîntuiește cu fiecare epistolă.
Totul e să merităm...“

Fănuș Neagu
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Te scoli dimineaţa, îţi faci în lene
patul aşa cum îţi faci şi viaţa, te primeneşti ca pentru cine ştie ce mare întîlnire, îţi treci degetele prin păr în loc
de pieptăn şi, cu o tristeţe iremediabilă,
te arunci în stradă, printre lumea cu privirea în pămînt, în ziua asta ca o primăvară răvăşită.
Aştepţi cuvinte, semne, minuni,
fluturi pe umăr, un glas, orice, orice, absolut orice care te-ar trezi, care ţi-ar
putea reaminti că încă eşti viu, că încă
mai ai timp...
Nimic nu vine şi, dacă vine, atunci
soseşte prea tîrziu...
Pe avataruri văd fărîme de păr şi
buze ce, peste cîteva ore, printr-o zi de
o primăvară răvăşită, vor flana şi ele pe
străzi, în oraşe vechi, printre oameni cu
privirea în pămînt, aşteptînd marea întîlnire, aranjîndu-şi în grabă, cu degete4

le, părul, primenindu-se, aruncîndu-se într-un pat atît de ordonat cum le este şi
viaţa...
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O să vină timpul să mă uiţi, să priveşti cerul înrămat şi să te gîndeşti la
cîţi paşi şi cîte cuvinte s-au topit între
noi.
O să stau cuminte şi bătrîn, cuibărit lîngă sobă, ascultînd în surdină muzică, sorbind cu paiul lacrimi de pe zid.
Dincolo de uşă vor urca degete, şi
paşi, şi priviri, întotdeauna altele, pe
mereu aceleaşi scări tocite.
O să mă gîndesc şi atunci la tine,
ca şi acum, blînd, în tăcere, încercînd să
descopăr, ca într-un vechi Atlas, ţinuturile secrete ale sufletului tău.
O să rămîi la fel, frumoasă, mirosind a ceai, a dragoste şi a vînt...
O să vină timpul să mă uiţi şi ce
frumoasă va fi atunci redescoperirea...
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Nu-i nevoie de paşi cum nu este
nevoie nici de cuvinte iar şoaptele, dacă
ar exista, ar distruge totul.
E de ajuns să clipeşti încet, ca să
nu răvăşeşti cu genele aburul albastru,
şi voi şti dacă totul este în ordine, dacă
pot întinde mîna spre tine, dacă drumul
va fi greu şi friguros, dacă voi găsi cartea deschisă, cu o frunză de lămîiţă în
loc de semn...
Te voi privi îmbujorată, suflet ascuns de mănuşi, îţi voi dezlega cu grijă
șireturile nesfîrşite şi mov şi le voi da
drumul să se desfăşoare în voie pe străzile burgului...
Într-un tîrziu tu, cu mîinile ascunse cuminte la spate şi cu scortişoară pe
buze, vei deschide ochii şi, fără niciun
cuvînt, îmi vei prinde fluturi pe umeri.
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Apoi vom înlemni un timp aşa, tu
într-un balon de săpun de lavandă, eu
flutur bătrîn şi peltic...
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Va fi iarăşi noapte. Va fi bine.
Fără îmbrăţişări. Fără şoapte. Fără cuvinte. Fără urmele paşilor tăi prin
zăpada albastră.
Nu va mai exista nici lehamitea de
dimineaţă ce te obligă să te dai dracului
jos din pat şi să-ţi mai ratezi încă o zi
din viaţă, nici întrebări, nici haina ta roz.
Doar un univers îngheţat. Felinare. Scrisori ce niciodată nu vor mai fi
deschise. Linii de cale ferată. Locomotive în care am călătorit cîndva, astăzi
abandonate prin depouri. Coji de seminţe. Mănuşi.
Va fi iarăşi noapte. Va fi bine!
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Miercuri, după ce am plecat de la
tine, în drum spre ceea ce, tehnic vorbind, ar trebui să numesc „casă“, mă gîndeam că ar trebui să-ţi scriu, să-ţi spun
– fie şi numai în cîteva rînduri – părţile
nerostite ale sufletului meu.
Mi-am alungat gîndul acesta căci
promisesem, cu ceva timp înainte, să mă
opresc, să nu mai epistolez cu nimeni, să
nu mai particip la îmbîcsirea blogurilor,
foilor, zilei...
S-a întîmplat însă taman atunci, în
timp ce mă aflam în maşină şi frunzăream o carte, după cum mi-e obiceiul, ca
privirea să-mi cadă pe două cuvinte dintr-o lungă scrisoare a lui Heidegger către Hannah Arendt: „Ascultarea eliberează!“
Nu o să stau acum să filosofez pe
tema asta, deşi oferă extrem de multe
interpretări şi mi-ar face plăcere să di10

secăm împreună cuvintele lui H. Este
trecut de ora două din noapte şi prefer
să mă las în voia ideilor mai molcome şi a
Sonatei pentru pian (nr. 14, cea cu Luna)
a lui Beethoven.
Însă nu pot să trec peste rîndurile astea dintr-o epistolă de amor fără
să mă întreb de ce mi-au apărut în faţă
tocmai într-un asemenea moment, de ce
după discuţia cu tine, de ce, ascultîndumă, eliberat, am reînceput să pun, să-ţi
pun, cuvinte pe hîrtia asta numită atît
de imprecis e-mail?
După cum cred că ţi-am mai spus,
asemeni omului sfîrşit al lui Papini, de
felul meu sunt ceva mai retras, nu leg
multe legături în viaţă, iar cele pe care
încă le întreţin sunt esenţiale pentru
mine. Pasul către tine l-am făcut cu
acest gînd atunci cînd l-am făcut fiindcă, dacă nu aş fi simţit o oarece afinitate – de orice ordin vrei tu – către tine
nu ţi-as fi deschis în veci uşa.
M-am pus deci în palmele tale ştiind totul despre tine dar, în acelaşi timp,
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neştiind nimic esenţial. Poate că nici nar trebui să ştiu, de vreme ce nu tu ești
cea analizată (cuvînt brutal şi cam nepotrivit aici dar nu găsesc altul la ora asta).
Sincer să fiu, habar n-am ce am
realizat eu în toate aceste şedinţe. Ştiu
doar că, de foarte multe ori, am plecat
de la tine cel puţin la fel de încercănat,
de trist şi de îngheţat cum sosisem. Şi
asta m-a eliberat şi m-a făcut să ajung
la următoarea zi de miercuri, la următoarea oră, la următoarea săptămînă, la
următoarea lună...
Habar n-am cam ce gîndeşti tu
despre mine acum. Îmi tot spun că, probabil, crezi că sunt vreun nebun ce ameninţă lumea că se sinucide ca să impresioneze şi ca să obţină jucăria dorită.
Poate oi fi nebun (chiar şi clinic) dar nu
vreau nici să obţin ceva şi nici să impresionez. N-am ce obţine. N-am ochi
lîngă mine ca să lăcrimeze.
În tot acest timp, de cînd ne-am
cunoscut, poate am făcut multe greşeli
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dar un singur lucru nu mi se poate imputa: sinceritatea.
Am fost sincer cu tine. Am fost
uneori contradictoriu de sincer. Nu mam temut să vin pe scaunul ăla din faţa
ta, să urlu dacă îmi venea să urlu, să desenez dacă asta aveam chef, să sar
dintr-una în alta, să mă aşez pe jos, la
două palme de foile şi creioanele tale
colorate... Am fost eu.
Dar nu am putut să cred că moartea mea spirituală va veni înainte de cea
fizică.
Iată însă că am ajuns aici.
Iată că scriu din nou, deşi am jurat să nu mai scriu decît articolele pentru ziar, ca să explic, ca să îţi explic de
ce doresc ca ieşirea mea din lume să vină cît mai curînd.
Asta nu ţine nici de niciuna din
persoanele pe care le cunoști. Dacă vrei
nu este din cauza lor ci datorită lor.
Dacă omului îi mai rămîne măcar
puţină cinste, puţină fărîmă de obraz
nepătat, atunci cred că este musai ca a13

tunci cînd simte că-i sfîrşit, că este
doar o umbră a ceea ce a fost cîndva, să
se retragă, să predea ştafeta. Cum a făcut Irinel cînd Doinaş s-a stins sau, şi
mai exact, cum au sfîrşit soţii Taru,
imediat după Revoluţie.
Te rog să mă crezi că, dacă aş avea curajul, m-aş arunca şi eu într-o cadă în care am pus strategic un uscător
de păr bine înfipt în priză. Nu o să o fac,
ştiu asta, fiindcă sunt laş şi aici şi fiindcă prefer variantele mai cuminţi, gen
Sylvia Plath.
Aici este noapte, singurătate şi
frig. Cunosc deci prea bine senzaţia ca
să mă sperii de ea Dincolo.
Peste pianul lui Beethoven rămîne
doar oribila senzaţie a zilei, a faptului
că eşti obligat să te ridici din pat, să-ţi
iei în grabă medicamentele, să faci corecturi idioate pentru articole de nimeni
citite cînd tu, vorba lui Cioran, „ai vrea
să stai de vorbă cu îngerii“...
Sunt obosit dragule.
Foarte obosit.
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Toată povestea asta în care m-am
aruncat acum 18 ani aproape nu a dus la
nimic. Cărţile se vor stinge şi ele, trebuiau lăsaţi copacii în picioare. Fiul meu
ar fi existat probabil undeva, în Mongolia sau mai ştiu eu unde, la fel de frumos, de încăpăţînat, de strălucitor.
Undeva, într-un colţ de lume, sunt
convins că ar fi existat pînă şi ea, la fel
ca acum, irascibilă şi explozivă, cu sufletul ca o rodie strivită.
Cu sau fără mine lucrurile, oamenii, cerul ar fi existat şi vor exista.
Nu am vrut decît, vorba lui Noica,
să pun „o haină nouă pe lume“... De unde
să ştiu eu că aici se poartă nudismul?!
Ţi-am scris mult, poate mai mult
decît aş fi dorit. Nu ştiu dacă ai înţeles
tu mare lucru din rîndurile astea cum nu
ştiu de ce mama naibii m-ai chemat mîine
deşi stabilisem să încheiem totul aici.
Habar n-am dacă rîndurile astea o să le
trimit acum sau o să aştept pînă mîine,
ca să le furişez în mailul tau cu cîteva
minute înainte de ora 17...
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Nu ştiu…
Sunt obosit dar îţi mulţumesc şi
te îmbrăţişez.
Într-adevăr, ascultarea eliberează.
Şi, culmea este, că, din cauza întîlnirii noastre, cîndva vei fi şi tu cu aripi deschise.
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Locuri prin care n-am mai fost de
aproape 20 de ani...
Camera de hotel de-un verde vomitiv. O carte pe un pat. Filme vechi şi
triste. Cafeneaua. Bilele de biliard. Scările. Oraşul vechi. Recepţionera, tolănită
pe vreo patru scaune, învelită şui cu o
pătură roasă.
Un taxi. Maşina prinsă pe ultima
sută de metri. Ceaţă. Copaci înmuiaţi în
confetti. Drumul mov spre un incert
„acasă“.
Sophie Zelmani. Leonard Cohen.
Tu – omul cu cei mai frumoşi şi
trişti ochi pe care i-am văzut vreodată!
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Mai ţii oare minte nopţile cînd,
răvăşită de atîta culori ale inimii, ieşeai
prin burg, cu globuri prinse în păr şi portocale proaspăt fierte în lapte, să cădelniţezi şoapte şi arome zidurilor... văzduhului... iernii?
Ori îţi mai aminteşti cum te priveam năuc, balansîndu-mi sufletul pe
acoperişurile argintii, pînă cînd sunau
zorile şi mă trezeam, lin, cu buze în loc
de pleoape, pentru a-ţi presăra în drum
cuvinte de „Bună dimineaţa“ migălos
ştanţate pe frunze de liliac?
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Am găsit rîndurile tale dis-de-dimineaţă, trezit de mesajul de la M. C.
(dacă îl mai ştii).
Ce pot spune... Ai avut întotdeauna nefericirea de a ştii să surprinzi esenţialul şi asta te-a salvat. Nu prea mai
am cuvinte şi, sincer să fiu, nu prea mai
am nimic în mine care să valoreze măcar
atît cît epistola ta. Aşa că ce ţi-aş putea
dărui?
Poate doar singurătatea mea, invidiată pînă şi de Dumnezeu.
Sper ca, odată, să ne reîntîlnim
sihăstriile la un ceai sau mai ştiu eu unde
şi să ne povestim ce demn am ştiut să apunem. Deşi cred că, pentru oameni ca
noi, o reîntîlnire ar pulveriza tot ce contează între suflete. Dă un semn totuşi...
Mulţumesc mult şi vă îmbrăţişez.
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Am ajuns acum cîteva ore, purtat
de glasul tău, şi de ceai, şi de scorţişoară. Dar, sincer să fiu, acum regret că am
plecat de acolo tocmai cînd iarna îşi începuse dezmăţul. Îmi închipui ce culori
are noaptea ninsoarea într-un asemenea
oraş, într-o zonă pe care doar noi doi
ştim să o preţuim cum se cuvine...
Ce pot spune…
În definitiv, ai avut dreptate…
Uneori viaţa trebuie să treacă aşa cum
ne-a străbătut pe noi în toate aceste zile, lent, cu popcorn şi filme aiurea şi coji
de kiwi curăţate în spirală de împodobit
bradul de Crăciun… Uneori trebuie să ne
băgăm picioarele şi, într-o ţară de filosofi rataţi, să avem puterea de a ne desfăta în culori şi frivolitate, să scriem
poeme pe ziduri abia văruite şi să căutăm epavele dacă vrem să ştim cu adevărat cît valorau obiectele eşuate…
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Ştiu, este greu, dar merită
încercat. Şi, dacă nu ai pluti atît de departe de aici, dacă nu m-aş simţi atît de
obosit şi de bătrîn, poate că m-aş mai
încumeta să mai pornesc odată spre tine,
să ies din casă şi, flanînd agale pe linia
de tramvai, trecînd de internet-café, să
mă opresc din nou pe pervaz, lîngă ceainicul cu desene albastre…
Dar aici toate sunt apuse şi, vorba
ta, mă simt ca Madame Tutli-Putli, plin
de bagaje şi inutilităţi, în aşteptarea unui tren ce mă va transforma, într-un final, în fluture…
Nu pot decît să te las în continuare să devorezi Moldova ca pe o gutuie şi,
în loc de îmbrăţişare, să îţi mulţumesc
pentru povestea asta care, dacă nu ai fi
existat, ar fi trebui să o istorisesc doar
în sufletul meu.
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Nu am prea multe de spus şi nici
nu cred că s-ar cuveni.
Ştiu doar că, uneori, inima pleacă
înaintea trupului şi atunci viaţa asta este şi mai întunecată şi aiurea decît pare.
Vreau doar să-ţi mulţumesc pentru cele cîteva cuvinte schimbate între
noi de cînd ne cunoaştem şi să-ţi trimit
un gînd aşa cum, cîndva, mi-ai adus tu un
bulgăre de zăpadă.
Îl meriţi!
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Îmi şopteşti că mă vrei colorat,
viu, plimbîndu-mă prin vechiul oraş călare pe păuni, aruncînd grandios căpşuni
trecătorilor... Mă îndemni să străbat
astfel străzi întortocheate pînă la tine,
pentru ca, la ora cînd viaţa şi culorile se
împotmolesc în suflete, să-ţi depun mărturie, la picioare, fîşii de ceaţă şi rouă.
M-aş încumeta la o astfel de călătorie dacă nu m-aş simţi atît de bătrîn şi
istovit.
Prefer astfel să rămîn aici, în
burgul cu porci şi înţelepţi de mucava,
să-mi îmbrac haina cu mii de globuri colorate şi, din cînd în cînd, să le arăt zidurilor ce înseamnă tristeţea.
Tu - în cealaltă parte a lumii noastre - vei rămîne, cuminte şi ninsă, pitită
după porţi imense de argint, în aşteptarea fluturelui albastru, murmurînd ca
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pentru tine: „Spune-mi, înţeleptule, e viu
sau mort?“
În definitiv nu asta este partea
ascunsă şi adevărată a vieţii?
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Fiindcă aşa ţi-am promis, într-un
final mă voi sui în ultimul tramvai, îmi voi
lipi fruntea de geamul aburit şi, obosit,
fericit, colorat, voi ieşi odată cu noaptea
din oraşul ăsta invizibil.
Voi spinteca încet ceaţa mov gîndindu-mă la tine, la clopoţelul de catifea
cu care chemam lîngă sobă aromele de
scorţişoară, aburul ceaiului de micsandre...
Voi visa apoi că iar mă voi întinde
– crucificat – pe podea, aşteptînd ca un
bleg să apari plutind şi să acoperi răni şi
dorinţe cu spirale pepit din coji de măr...
Dincolo de perdelele grele bătrînii
oraşului vor trage iar cu ochiul, ne vor
bîrfi purtînd prin întregul burg amorul
nostru.
Într-un tîrziu, cînd vei fi obosit
de atîta dans şi moarte, voi suna din
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crini fluturele albastru pentru a te conduce acasă.
Iar eu, aşa cum ţi-am promis, mă
voi sui în ultimul tramvai, îmi voi lipi
fruntea de geamul aburit şi, colorat, fericit, obosit, sugînd lent picioare de lăcustă confiate, voi lăsa dracului oraşul
ăsta invizibil şi, odată cu el, povestea
noastră.
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Va fi trecut de miezul nopţii.
Se cuvine deci – mai întîi – să aprind lampa şi, precum făceai tu noapte
de noapte, să presar deasupra flăcării
fulgi de ghimbir. Abia apoi, după ce camera se va îmbiba de arome, mă voi ridica încet şi voi deschide umbrela pentru
a lăsa sunetele să curgă.
Tu, mov şi fericită, cu mii de fluturi pe degete, îmi vei şopti vulgar în ureche poeme desprinse din pereţii sufletului, versuri cu miros de lacrimi şi
sare...
Vom sta aşa, inundaţi de Bach şi
de tot ceea ce nu se vede, încăpăţînîndune să credem că tot ceea ce trăim adevărat este, pînă cînd noaptea şi gerul şi
moartea se vor topi.
Abia apoi vor veni zorile – picături
de zmeură strivită lin între pleoape...
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Mi-am spus atunci că poate merit,
că nu este vis, că probabil te voi găsi într-adevăr acolo şi mă vei lua de mînă şi
vom avea puterea de a sfîşia oraşul şi
noaptea şi iarna...
Ziua aia a fost groaznică pentru
mine, eram obosit şi îngheţat, dar gîndul
că poate nu mă înşel mă făcea să merg
înainte.
Aveam pregătite lumînări colorate
cu care să străbat burgul, miresme şi
fulgi de portocale cu care, după cum miai spus cîndva, te-ai fi putut deghiza,
fluturi mov pentru pleoape...
Dar n-a fost să fie...
Şi cît mi-aş fi dorit să fii tu dimineaţa mea...
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Aş fi vrut să-ţi scriu mult, pagini
întregi, vieţi poate, cu tot ceea ce ani şi
ani nu s-a spus şi-a rămas între noi...
Am aşteptat, în tot timpul ăsta
scurs de la ultimele tale epistole, un moment de linişte, o culoare, sufletul înainte de sosirea norilor, orice m-ar fi adus
în faţa calculatorului şi a tastaturii, orice m-ar fi făcut să apăs pe nenorocirea
asta de buton Send cu sentimentul că,
într-adevăr, a meritat aşteptarea.
Dar simt că nu o să reuşesc, ştiu
că sila de cuvinte e din ce în ce mai mare
la mine şi, mai ales, că - în cazul tău şi al
altor cîtorva puţine persoane din viaţa
mea - nu pot scrie cu litere, nu există
cuvinte ci sentimente...
În locul prostiilor pe care încerc
să le pironesc în mailul ăsta te-aş fi luat,
cum am făcut cîndva, la o plimbare agale
prin noapte, vînt şi păduri. Ar fi spus
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oricum mai multe decît ce încerc acum
să redau aici...
Aş fi vrut să-ţi scriu mai mult dar
realizez că distanţa asta imensă dintre
noi ne-a unit atît de tare încît, iată, mai
că îţi şoptesc în ureche că-i noapte şi aproape iarnă, că vine ora cînd trebuie să
înflorească ceştile de ceai, că poate aşa
le este dat să sfîrşească oamenilor ca
noi... traversînd un vis!
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S-au adunat, iată, ani de tăcere,
de întrebări mute şi umbre, sute de zile
cu arătătorul pe buze, şi doar cîteva clipe – greu de încadrat în timp – în care
ne-am zărit doar cînd întîmplarea sau alţii au decis, cînd ne-au unit doar priviri,
ochii tăi mari, zîmbetul, dansul, felul în
care te-ai aşezat atunci, strop de trup,
lîngă mine...
Ani în care doar am primit în suflet culori şi fluturi şi arome, incapabil
să-ţi înapoiez ceva din toate acestea.
Te port însă şi mă întreb – de cînd
exişti în viaţa mea – dacă am ştiut întradevăr unde duc uliţele sufletului, dacă
mă vei putea ierta vreodată c-am ales,
cîndva, să veghez alte nopţi şi-alte tîmple?
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Se va însera curînd...
La ora potrivită, îmi voi lua haina
pe umeri, voi coborî iute scările în spirală, roase de dragoste şi vieţi, şi – sunînd
albastru din globuri de porţelan, pictate
manual cu pomi de-un auriu-verzui, voi
năvăli în stradă.
Drumul pînă la tine îl voi străbate
dăruind versuri trecătorilor, zgîriind cu
unghiile zidurile pînă ce culorile îmi vor
pătrunde în suflet, îmbătat de aromele
tale, mişcat de trupul tău crescut, în
nopţile atîtor ani, în mine.
Cînd va mai rămîne doar o singură
stradă pînă la tine voi trimite fluturii
să-ţi dea de veste iar tu, dansînd lin, la
fel cum te-am cunoscut cîndva, vei pregăti samovarul şi ceaiul de ghiocei, deschizînd larg ferestrele, ca aromele să
mă poarte mai iute...
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Se va însera... curînd voi suna la
casa melcului...
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Tu mă vei primi tăcută, plutind
prin desişuri rubinii, cu crini aprinşi în
palme...
Devoraţi de avalanşa orelor vom
da hainele la topit, vom servi greieri
flambaţi, culeşi meticulos de prin mustăţile pisicilor albastre şi petale de cais
din solniţe cu cimbru, vom degusta rouă
şi panglici şi poeme vulgare şi, într-un
tîrziu, cînd nu vor mai exista decît cuvintele privirii, degete desenînd degete,
buze peste culorile fosforescente ale
trupurilor, cînd nu vei mai putea ţine în
frîu atîta îngerească revoltă, nebună de
fericire îmi vei exploda în suflet mii de
bile de păpădie...
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„Nu poţi face disecţie pe fluturi,
pe vise!“ îmi spuneai...
Eu te priveam tăcut, adîncit întrun fotoliu imens aruncat în celălalt colţ
al camerei, îmbibat de sunete şi de un
strop de lumină gălbuie prelinsă de pe aripi...
Nu te ascultam atunci, nu te mai
ascultam, preferam să mă ridic, să-ţi topesc trupul alungit, să te las încet pe
pat, printre frunze de liliac şi mărgăritar şi, aruncînd cît colo prosoapele, să
te şterg cu plicuţele de ceai şi dragoste...
Cum chestia asta va fi a naibii de
meticuloasă te voi ruga să îmi petreci
orele povestindu-mi despre cerurile şi
pădurile tale, imagini răsfrînte în fîntîni
şi lumi apuse doar pentru cei ce nu văd...
Într-un final, obosiţi şi pierduţi
printre atîtea poveşti depănate în faţa
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paharelor cu lapte, vei incendia draperiile pentru a permite nopţii să înceapă şi
vei şopti catifelat – pentru tine, pentru
mine oare: „Nu poţi face disecţie pe vise... pe fluturi...“
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Vor veni zorile...
Voi porni la drum, încălecînd leneş
pe melcul bătrîn şi auriu, fluierînd cîntece ştrengăreşti prin aburul lăptos ce învăluie uliţele, biciuind cu un buchet de
tuberoze zidurile ca să stîrnesc parfumurile vicioaselor subrete...
Voi străbate aşa ore întregi, zile
întregi, devorînd cătune, incendiind greieri şi maci. Din cînd în cînd, obosit de atîta cer, voi descăleca şi, în timp ce melcul se va adăpa cu rouă, eu – blînd tolănit
în cîmpuri de gutui – îţi voi scrie, cu sos,
pe aripi de fluturi, sonete.
Nimeni nu va şti cînd voi intra în
oraş, cînd îţi voi bate la uşă, şi te vei
trezi cu mine aşa... îmbujorată, giacometiană, sub un cer de culoarea piersicii.
Vor veni zorile...
Mă vei iubi...
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Ia-mă de mînă.
Deşi e tîrziu, deşi pe pleoape
melci bezmetici îmi picteză hieroglife,
încă mai pot zîmbi, mai pot porni proaspăt la drum, în şarete albastre, bînd
tacticos, din ceşcuţe cît palma, ceaiuri
de portocală şi ferigă.
Încă mai pot scrie, încă visez drumurile acelea, trenurile, pădurea, cerul
multicolor. Încă îţi mai simt amprentele,
sufletul, încă mai port canari pe umeri.
Ia-mă de mînă, te mai pot prinde.
Încă pot, acompaniat de roiuri de
fluturi, plutind printre greieri şi soare,
să iubesc.
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„Hai să cumpărăm cercei!“ îmi
spuneai.
Mă luai apoi de mînă, colindam aşa
magazine vechi, uliţele, labirintul burgului, devoram zidurile de ziare şi reviste,
flanam pe acoperişuri, printre cerbi şi omizi, într-un echilibru precar şi suspect.
Mergeai întotdeauna înaintea
mea, agăţai fîşii de cer la blugii tăi cu
talie joasă, din cînd în cînd te opreai, mă
priveai zîmbind, cîntai poveşti indecente
despre îngeri şi apoi, ca să-mi revin,
pentru a ne putea continua călătoria, îmi
dădeai să miros flacoane întregi cu săruri şi durere...
Într-un tîrziu coboram şi, lăfăindu-ne tandru în caleaşcă, dornici a ne
topi în ceşcuţe cu vanilie şi mărgăritar,
ceream motanului verde să ne lase la cea
mai tristă şi albastră tavernă.
39

„Hai să cumpărăm cercei!“ îmi
şopteai...
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Da, domnilor, am curaj...
Mai sunt cîteva ore şi îmi voi pune
fracul de catifea, voi lua leneş melonul
din cuier, voi încăleca velocipedul şi, înhămînd trei mii de roiuri de fluturi, voi
porni, domnilor, la drum...
O să am buzunare pline cu mosoare de dureri fumurii şi pudră cu care,
din cînd în cînd, la marile răscruci ale
vieţii, voi presăra aşa, doar un strop, elixir pentru văzduh.
Voi dărui trecătorilor ciorchini de
nasturi şi dantele, cameriste călare pe
cerbi îmi vor ieşi în cale, declamînd trandafirii sonete, vechi tandreţuri, penibile
şi fragede, îmi vor picta, cu marmeladă,
portretul pe ziduri.
Mă voi lua la întrecere cu trenurile şi cu îngerii, spintecînd cîmpuri de
zmeură, prinzînd cu lasoul canari şi
viespi argintii.
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Într-un final, obosit şi multicolor,
voi petrece nopţile prin birturi, bînd
smîntînă şi mîngîind leneş melcii între
coarne.
Da domnilor, am curaj căci iubesc
şi-mi ajunge!!!
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Îmi amintesc perfect, deşi au
trecut anii...
Hoinărisem în ziua aceea în lung
şi-n lat, eram obosiţi, nemîncaţi, înfriguraţi. Încercam însă mereu să dăruim dar,
după cum ai spus şi tu atunci, într-un fel
n-avea rost, într-un fel ne luptam cu morile de vînt căci toţi, în cele din urmă, ne
părăseau...
Un timp am mers aşa, dezordonat.
Ştiu că am poposit la un birt ordinar, pe
malul apei, am stat puţin, poate am şi
băut ceva. Apoi am pornit iar la drum,
potrivindu-ne paşii şi tăcerile.
Se însera, era sfîrşit de primăvară, şi noi înaintam prin pădure, sfîşiind
aerul mătăsos, parfumat cu mărar şi
frunze arse, flanînd printre cişmele şi
gîşte şi omizi.
Te-am simţit atunci incredibil de
aproape, cealaltă partea a sufletului
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meu, şi m-am întrebat cum de te-am întîlnit, oare ce zeu vagabond ne-a înzestrat cu puterea catifelată de a ne supravieţui înfrîngerilor.
Acum între noi nu mai este decît
distanţă şi zăpada asta – cenuşa celor apuşi...
În ceea ce mă priveşte caut să
rămîn la fel, o inimă ascunsă-ntr-o statuie, fiindcă am ştiut de la început că am
pornit pe un drum mult prea îngust ca să
pot întîlni multă lume în călătoria mea.
Pe tine însă mi te închipui la fel,
suflet de lavandă şi de ceai, şi tare aş
vrea să mai am măcar o dată şansa de a
te reîntîlni, să mai hoinărim sub raze ce
tatuează sufletul şi să scăpăm, fie şi numai pentru cîteva clipe, de viaţa asta
terciuită.
Tare aş vrea să mai putem împreună redescoperi fascinanta geografie a
inimii...
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vise.

Ştiu, sunt o colecţie de manii şi

De cînd mă ştiu am preferat să-mi
pierd banii sau tinereţea dar niciodată
sufletul, glorios de naiv mereu am crezut în fluturi mai mult decît în cele mărunte ale burgului.
Dimineaţa mă trezesc întotdeauna
brusc, biruit de culori şi tăcere, şi păşesc cald într-un timp ce doare. La amiază mereu rătăcesc pe alei, printre ziduri
violet de parfumate, împărţind globuri
de păpădie cucoanelor plînse, iar spre
seară, aducîndu-ţi pe farfurioare cît
palma tartine unse cu unt de mure, mai
am încă puterea de a-mi dezlipi, special
pentru tine, droaia de cicatrici ca pe
nişte abţibilduri.
Ştii bine că în coliba mea mereu
se află, într-un sertar, castane şi nasturi înveliţi în ţiplă şi încă nu ai uitat că,
45

dacă-mi ungi lin părul cu sacîz, mereu răsar pentru tine simfonii şi sonete şi basme...
Ştiu, sunt o colecţie de manii şi
vise.
Ştiu, iubesc!
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Ţi-aş dărui de borangic veşminte
pe care să le porţi, fără sfială, în violete
curţi de mănăstiri.
Zărindu-ţi sînii fragezi, momiţi de
balsamul lor răsfirat în aerul moale,
sfinţii ar coborî sfielnici de pe muri,
dăruindu-ţi, în semn de supunere, cupe
de crini vanilaţi, canari de alamă...
Ne-am amuza teribil, ore întregi,
zile, luni, ghemuiţi în iarbă şi păpădii, sugînd leneşi omizi stacojii, pitindu-ne de
soboruri de fluturi, împuşcînd cu fire de
tuberoze borcanele de pe prispa chiliilor, tristeţurile puse fin la macerat.
Abia seara, la vecernie, cînd clopote trandafirii vor biciui văzduhul, vom
ieşi din ascunzătorile sufletelor şi, zece
lacrimi mai tîrziu, legănaţi leneş în trăsura fierbinte, mestecînd smochine portocalii, ne vom întoarce sfîşiind noaptea
şi cîmpurile şi vieţile noastre.
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Aşa mi-a fost dat, n-am ştiut niciodată ce înseamnă să nu fii bolnav, niciodată n-am ştiut dacă sănătate se cheamă starea aceea ciudată, plată, înlemnită, dintre două dureri.
Cu senzaţiile astea în minte am
colindat prin burg ani întregi, adevărate
plimbări rituale, fără să le aflu rezolvare.
Mi-am dus în spate bolile şi durerile şi obsesiile, în tăcere, cît mai şoptit
cu putinţă, pînă în clipa în care am înţeles că, odată şi odată, trebuie să mă opresc, că ceva trebuie să se schimbe, că
a venit vremea ca sufletul să ocrotească
trupul şi nu invers.
Şi-atunci, descoperindu-te, mi-am
zis că sunt un om de globuri, de culori şi
peisaje, şi – presărînd în juru-ţi arome şi
fluturi, am început, trist şi lin, să-ţi
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compun șase cînturi de iarnă, 6 note
pentru seară.

49

28

Trăiam, de zeci de ani, la periferia sufletului, într-un oraş de mongoli
extenuaţi.
Reuşisem să supravieţuiesc în tot
acest timp rămînînd în umbră, flanînd aiurea prin bile de mărgăritar, sorbind
roua prin tije multicolore de păpădie, înnodînd – în clipe de plictiseală – coarnele
melcilor.
Deja, în ochii mei, viaţa se descalificase, orele erau suspendate, trupul
năştea amintiri...
Mi-am spus atunci că era timpul
să trec la fapte aşa că, folosind umbrela
în loc de puşcă, am înhămat canarii şi,
suindu-mă, leneş şi indiferent în şaretă
am pornit, prin adieri fericite, să colind
lumea ta de seraiuri.
Atunci te-ai ivit în viaţa mea, ca
un cuţit înfipt într-o secundă de extaz.
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La ora cuvenită – după cum ţi-am
promis – voi sosi, legănat molcom în şaretă, coborînd în salonul plin de lumînări
şi de papagali din înalta societate.
Lachei violet, plini de fireturi şi
duioşie, vor pluti prin aburul cald, prin
uşi de roze forjate şi ziduri şi cristaluri,
luminîndu-ţi chipul, sînii, sufletul, cu
feştile din apuse epistole de amor.
Tu, tăcută şi fericită, nu-i vei vedea nici nu-i vei auzi, şi vei cînta în continuare la pian lieduri dantelate numai
pentru mine.
Eu, sorbind vermuturi şi tăcere,
te voi privi pînă cînd lumea se va face
cenuşie, vremea va apune, ceasurile se
vor închide...
Apoi, îmbătaţi de dulceţuri şi de
nuferi, ne vom evapora încet pentru a ne
permite favorul de a rostogoli bile de
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tristeţe în praful albastru, transformînd
orice gest în fluturi, sărutînd cerul...
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„Prea multă umbră într-un singur
trup!“ îmi spuneai.
Mă luai atunci de mînă, hoinăream
cum numai noi ştiam să facem, evaporînd
ziduri şi uliţe, dăruind trecătorilor buchete moi de mărar, deranjînd de la masă omizile...
Călătoream aşa ore întregi spre
cine ştie ce lume, fără a ne păsa de noi,
de viaţă, de moarte... Eram vesel şi colorat, erai fragedă şi tăcută.
Lumea ne privea ciudat, dar nici
că ne păsa. Călărind melci de mătase
spintecam timpul, ne iubeam, arătam îngerilor cum trebuie să-şi poarte aripile...
Iar noaptea, coborînd vioi de pe
fire de păianjen, mînă în mînă, eram fericiţi că putem să devorăm încet stelele
de sub iarbă.
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Încă te mai puteam zări, prin aburul moale, decupînd în taină frunze de
arţar, amestecînd şireată orele pe ceas
în timp ce motani mov, încălecaţi de fluturi, îţi dădeau tîrcoale.
Nu ştiam ce anume faci – de fapt
nimeni nu înţelegea – dar devenise deja
al naibii de plăcut să ne trezim şi, picaţi
într-o silă cosmică, să te zărim în zori şi
depărtare, detaşată de toţi şi de toate.
Te-am iubit din prima clipă, eram
uluit ce arome se pot ivi dintr-un suflet
atît de fraged, cum poate un trup filiform să ţină în echilibru atîtea cărţi,
atîtea dureri, atîta tăcere...
Între noi nu existau cuvinte.
Schimbam doar, din cînd în cînd, epistole
cu arome împăturite-n dantele şi frunze
de dovleci, purtate pe umeri de furnici
albastre.
Trecut-au ani de atunci...
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Silueta abia îţi mai zăresc în aerul
neted dar tot restul – furnici, epistole,
motani – s-au evaporat.
Doar un fluture bezmetic mai
poartă încă pe aripi culorile amorului
nostru prin văzduhul opărit.
Şi cît de dor îmi este...
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„Peisajele sunt mai vii decît noi!“
îmi spuneai.
Şi atunci vorbeai cu patrupedele
iar norii te întrebau cum o mai duci...
Colindam cu tine păduri, dealuri
întregi, răvăşeam adîncul fîntînilor cu
nuci de zahăr ars, sfîşiam feerici cîmpurile. Urcam aşa, după tine, la grote cu
scări indecent de nesigure, descifram
împreună alte zări şi alte ţinuturi. Eram
peltic şi nătîng iar tu, cu miresme agăţate de rochie, nu te puteai uneori abţine,
rîdeai de fluturele orb care sunt...
Cînd oboseam ne ascundeam în vechea şaretă, ne înveleam cu frunze de
borangic şi, mestecînd vicleni pilaf de
zmeură, te ascultam cum povesteşti
basme adevărate aşteptînd să vină apusul în suflete...
Apoi coboram, momind cu rîme argintii cerbii din calea noastră, lăsînd ciş56

melele să inunde cu bulion drumul stacojiu, culegînd buchete de infinite margarete sălbatice pentru a arăta celor de
jos că lumea noastră totuşi există.
„Peisajele sunt mai vii decît noi!“
îmi spuneai.

57

33

Aş vrea doar o clipă de linişte, să
mă întind ca răstignit în iarna violet,
printre melci şi sunete şi bile de păpădii,
să respir încet, să pot spune şi eu, în
sfîrşit, că sunt fericit.
Aş vrea doar o dimineaţă fără dureri, în care să mă trezesc omeneşte, încet, să-mi iau tacticos papucii, să-mi fac
apoi toaleta, să pot săruta obrazul
doamnei mele în timp ce doarme, să nu
mănînc pe grabă, să păşesc ţanţoş, în abur şi parfum, înlemnind strada, norii,
zidurile...
Cît mi-aş dori, de pildă, să mă întorc după ore întregi de muncă, să urc
fericit scările în spirală, să nu sun la uşă
ci să zgîrii încet, cu unghiile, lemnul scorojit, pînă cînd, de dincolo, m-ai auzi şi
mi-ai deschide, ca să-ţi pot apoi colora
sufletul.
Nu-mi doresc multe...
58

Doar o clipă de odihnă lîngă tine,
doar să pot schimba puţin lumina asta
piezişă din partea asta de cer...
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Aşa m-ai cunoscut...
Erai copil pe-atunci iar eu, fluture
cu suflet violet, colindam aiurea, de ani
şi ani, prin nesfîrşite păduri de gutui
momind cu imense inimi de nuga îngerii...
Nu mai credeam decît în fluturi,
mă mulţumeam doar să adulmec miresmele văzduhului, să devorez, leneş, în
după-amieze nesfîrşite, aşteptînd amurgul, greieri apretaţi, balansînd din cînd
în cînd, în deplină tăcere, pe talgerele
inimei laviuri de amintiri.
Şi deodată, tot mestecînd aromele pădurii şi frunze de mentă, ţi-am
zărit trupul nespus de prelung, răsucit
pînă la cer, m-am simţit învăluit de-o inimă infinit de colorată şi caldă.
Un timp – nu mai ştiu cît, luni,
poate ani... – ne-am purtat unul altuia
bucuriile, amprentele, tăcerea, locuind în
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aceeaşi culoare, colindînd oraşul ăsta ce
n-are reclame decît pentru trup.
Apoi te-ai topit undeva, departe,
nici tu nu ştii prea bine unde, lăsîndu-mă
năuc, suspendat, cu sufletul ca un soare
ce nu mai încălzeşte ci doar luminează...
Aşa m-ai cunoscut...
Aşa, în urmă cu cîţiva ani, m-am
îndrăgostit de femeia ce vei deveni în
curînd...
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Mai ştii cum ne petreceam pe-atunci dimineţile, lunecînd mov pe uliţele
burgului, dînd deşteptarea pe sub ferestre, rostoglind colivii imense şi rotunde
cu canari?
Era de ajuns să trecem, în fugă,
pe sub castani pentru ca zidurile să împroaşte miresme şi sunete de miere iar
motani leneşi şi verzi să-ţi depună la picioare, în semn de omagiu, buchete vanilate de mărgăritar.
Mai ştii cum, sub un cer de smîntînă, ne încleştam degete, suflete, priviri, jurîndu-ne că vom purta de-atunci
înainte un singur trup pentru o singură
iubire?
Erai nespus de tînără şi de frumoasă, şi te-am crezut, şi paj ţi-am fost
de-atunci ani de zile pînă cînd, nici noi nu
prea ştim bine de ce, am lăsat un amurg
îngheţat să ne topească.
62

Şi iată-ne acum, rătăciţi în noapte, printre melci şi fluturi, încercînd să
înţelegem cum naiba s-a ajuns ca aceeaşi
dragoste să lumineze două trupuri răpuse, cum de-am ajuns un singur suflet
despărţit de-un vis ca o perdea de catifea vişinie...

63

36

Nopţile sunt lungi aici, păşeşte încet, nu-i nimeni să te-audă.
Trăsurile-s departe, cu cîinii înhămaţi, şi n-are cine, chiar de-ai vrea, săţi vină-n ajutor, să-ţi poarte cu grijă paşii peste izvoare şi sunete.
Ai grijă deci, pluteşte, adulmecînd
iubirile din muri, pînă ce, dincolo de marginea acoperişului albastru, vei simţi, cu
vîrfurile degetelor, aripile.
Abia apoi vei putea, aşezată
ştrengăreşte în praful moale, alături de
furnici imense cu crini în spate, să colorezi împrejurimile.
Abia apoi, cu degetul înmuiat în
rouă, vei naşte ici-colo, insule de amintiri.
Nu te grăbi, dis-de-dimineaţă totul va arde.
Ai timp destul să chemi, sunînd lin
din flori de nuferi, melcii şi fluturii, ai
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încă vreme să înfăşori, în giulgiu de dantelă, îngerii.
Mai ai timp destul să mă iubeşti
şi, pornind înlănţuiţi nebuneşte pe străzi
cu nume de basm, sub ploi involuntare de
artificii, să ne desenăm iubirea pe zidurile parfumate.
Nu te grăbi!
Pînă mîine, cînd vor veni zorile,
mai ai încă timp să nu uiţi!

65

37

Eram pe-atunci gracil şi decolo-rat, lălîu de suflet, mult prea sătul de atîtea şpagate sentimentale.
Locuiam într-o gutuie mov aşteptînd, într-o deznădăjduită resemnare, să
treacă odată timpul ăsta de oloi, să termin de molfăit miezul cleios al durerii.
Cînd te-am aflat încă mai speram
să mă pot ridica, să o pot lua de la început, să-mi fac din cicatrici bice cu care
să adun, la un semn, melci şi fluturi şi arome cu care – apoi – să pornesc soldăţeşte la drum.
Fiindcă ştiam că te voi iubi nespus, mi-am îmbrăcat ţanţoş vechea-mi
redingotă şi, înhăţînd din mers melonul
vişiniu, cu felii de kiwi aşezate kitsch pe
borurile mici, am înhămat la caleaşcă roiuri de canari pentru a te căuta, în falsami armură, prin aerul moale al nopţii.
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Drumul a fost nespus de lung şi,
pînă la tine, am mîngîiat cu biciuşca de
leuştean mii de trupuri fragede de cămătărese şi am tot zvîrlit foi proaspete
de varză tîrgoveţilor pînă cînd, într-un
final, te-am găsit şi, uluit, te-am purtat
lin în şa topindu-ne apoi astfel, în tăcere, un suflet luminos împărţit în două
trupuri.
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Poate aşa ne-a fost dat, poate aşa
trebuia să se întîmple...
Poate undeva, în cine ştie ce univers violet, s-a decis deja să împărţim la
nesfîrşit sunete, arome, păduri, caravane de melci.
Poate se cuvine să ne purtăm încă
un timp iubirea astfel, discret şi cuviincios, în două aiurite puncte cardinale,
să ne trezim în mereu aceeaşi îngheţată
zi, să defilăm prin burg cu sufletele umbrite de tot ce ne-a luminat cîndva.
Poate mai trebuie să colindăm o
vreme printre flori de tăcere, într-o
sfioasă, fericită, îngînare de fluturi şi
probabil că într-adevăr aşa trebuie să
ne fie rănile, luminoase, pentru a ne putea apoi vindeca şi regăsi.
Poate trebuie un timp să închidem
ochii şi apoi să ne privim.
Poate atunci ne vom vedea!
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Rămîn cuvinte-n aer şi nu ştii cum
să le-atingi, cum să le afli rostul...
Şi-atunci o să porneşti încet prin
iarba albastră, purtînd pe trenă convoaie de omizi mătăsoase, batalioane de
melci...
Pădurile încet se vor deschide, irizaţii în aerul moale va lăsa respiraţia
ta şi, de vîntul se va ascunde, vei putea
asculta în tihnă vocea tăcerii.
În cealaltă parte îngheţată a lumii
eu, beat de atîta lumină, voi rostogoli
prin ierburile coapte sub soare bile imense de nopţi lungi precum clipele rele,
trupul acesta ce umbră nu mai are, şi –
răvăşit de acelaşi dor ascuns – voi aştepta să te întorci din lunga ta călătorie,
să apari după perdele ca lungi fîşii de
ceaţă, mînuind delicat acelaşi evantai de
sentimente cunoscut cu ani în urmă.
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Abia apoi, în clipa lungă cît un
veac, ne vom permite să ne iubim cuminte, lin, colorat...
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Cu greu te-am găsit căci, în toţi aceşti ani, multe dimineţi au fost ceţoase, din Zeppelin abia de mai puteam zări
picăturile, sosul de portocale cu care,
prin păduri vineţii, îţi marcai paşii.
Şi totuşi am avut o nespusă răbdare, totuşi, escaladînd iar şi iar culmi
de chin, cu sufletul umbrit, te-am urmat
sperînd nebuneşte că mă vei putea învăţa cum se poate trăi colorat în vremurile
astea cenuşii, că vom putea descifra amîndoi, în nopţi tîrzii, iubiri pătate de
vopsea şi, că, odată, ne vom putea în
sfîrşit molipsi de o clopoţitoare bucurie
tot îngînînd vidre arămii, rîme, furnici
de oţel…
Mă şi vedeam, alintat, bonom, motan leneş ascuns printre imense buchete
de busuioc şi iasomie, primind – la oră
fixă, ca bolnavii adevăraţi – lapte vanilat
în cupele crinilor.
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Ţi-aş fi parfumat la nesfîşit viaţa
cu roiuri de fluturi, aş fi înterupt şirul
marilor tăceri cu sunete de violoncel
prinse în tighelele inimii…
Ce mai pot spune însă acum?!
Ştiu, Îngerul a plecat, dar încă
nu-i prea tîrziu…
Încă mai sunt flori de mătase
dincolo de pulbere şi lut!!!
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E-atîta linişte-n cuvinte, atîta
seară... Doar litere pietroase, ce nu-mi
pot sluji, ce nu-ţi vor putea vreodată lumina odaia.
Şi-atunci mă-nchid iar în coliba
mea şi, îngheţat, privind violet cerul înrămat, ascuns printre stive de cărţi, de
durere, încerc năuc să-ţi trimit confetti
din fulgi de portocală, să decupez atent
hieroglife băloase desenate de melci pe
zidurile roase, să-ţi scriu infinite epistole pe spirale din coji de gutuie...
Într-un final o să-ţi trimit, rostogolindu-se, roiuri de fluturi şi arome,
motani-emisari purtînd balansat gîndul
meu.
Poate aşa îţi vei mai aminti, din
cînd în cînd, de mine, poate vei veni din
nou cîndva şi, ca o pată grea de soare,
îmi vei încălzi inima asta ridată, poate
voi scăpa odată de viaţa asta cadaverică
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şi, surîzători, împărţind aceeaşi iubire
ascunsă în felii de mandarine, cocoţaţi
lin pe pereţi de mătase, vom pescui din
nou dantelaţi peşti roşii din jardinierele
lumii...
E-atîta linişte-n cuvinte, atîta
seară...
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Doar noaptea pot umbla, lumina-i
clară...
Abia atunci îmi pot purta în voie
trupul îmbrăcat în suflet, abia atunci pot
flana, fără ruşine, pe uliţe înguste şi mizere, sorbind lin, meticulos, prin infinite
rîme argintii, aromele impregnate de ani
şi ani în ziduri ce încă mai poartă urmele
iubirilor tainice.
Atunci îmi place să mă transform
în motan verde şi să mă tăvălesc haotic
pe scările tocite de dureri şi bătrîneţe,
abia în noapte aşteptările nu mai sunt atît de lungi, mor şi ele – ori se odihnesc
pînă în zori... Pînă şi durerile, boala,
moartea parcă se topeşte încet, fără a o
mai hrăni cu medicamente şi cuţite şi amor...
Doar noaptea sunt fericit, căci atunci răsari în mine precum sunetul moale al unei uşi deschise ce mă izbeşte-n
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suflet, şi-l colorează, şi-l împarte la
doi...
Doar noaptea pot umbla, cînd iarba-i albă...
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În sufletu-mi butucănos baţi cuie
de iasomie, leneş trupu-mi să miroasă...
În clipe ca acestea îmi place la
nebunie să mă las lînced, violet, înghiţit
de valuri de iarbă, păscut meticulos,
milimetru cu milimetru, de melci stacojii, să zac în această nesimţită desfătare, pînă cînd te vei hotărî odată să apari,
să ieşi din mine şi, prinzîndu-mă palid de
mînă, să ne aruncăm haotic în lumea asta
inventată doar pentru noi...
Te-aş iubi nebuneşte şi, ca să ţi-o
dovedesc, ţi-aş dărui nuci albastre, ciorchini cu smîntînă şi mii de mosorele cu
cicatricile mele frumos înşirate ca să ai,
în noapte, zmeie cum să ridici.
Apoi, sătui de atîta joacă, am hoinări aşa, aiurea şi, alegînd o uliţă uitată
între atîtea milioane, ne-am opri lîngă
cel mai trist felinar încercînd, zadarnic,
să imităm fluturii...
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Nu mai stau mult, mai lasă-mă
doar să-mi termin vanilia călduţă şi să
pot încheia nenorocita asta de epistolă
căci încă mai sunt amintiri topite-n călimară...
Şopteşte-i, rogu-te, chelnerului
să-mi mai aducă o porţie de rîme, ştie el,
aşa cum îmi plac mie, uşor fezandate şi
stropite cu vin vechi, să stingă luminile
şi-apoi mai lasă-mă să scriu căci e frică
şi e dragoste şi-s dureri colorate...
Şi-acum retrage-te într-un colţ,
de vrei priveşte, doar eu îmi mai pot
aminti visul ăsta, doar eu mai ştiu cum
arăta fata lunguiaţă şi roz... Şi parcă
erau şi ceva jurăminte şi degete şi buze...
Ciudat... Mă întorc în dreapta şi acolo e gol... Ma întorc în stînga şi încă
ceva luminează...
Cu ce am rămas?
78

Meduze îmi urcă, morcovii, pe picior, copacii violeţi se înlănţuie prin labirintul burgului iar eu, bătrîn de atîta aşteptare, stau la masa asta din foi de
smochin, fac zulufi îngerilor, pudrez canari de angora...
Cît o să mai iubesc?
Habar n-am...
Haide, sunt sătul!
Pune geamantanele pe fluturi! E
vremea să plec...
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Din deget doar să faci un semn şi
iată, deodată e ceaţă şi omizi imense,
mătăsoase, vor coborî în marş lin dinspre pădurea vînătă pentru a le putea
unge cu miere şi a le da apoi drumul ca
să-mi are trupul, viaţa...
Vom tricota aşa ore întregi de zăpadă şi abur în care apoi ne vom afunda
încet, ca într-o nenumită moarte, lăsînd
la suprafaţă doar amintirile parfumate –
capcane pentru îngeri.
Eu, fericit şi colorat, culcat la picioarele tale infinite, voi mîngîia cu mare
if fluturii pe coamă picurîndu-ţi în suflet
răvăşite cuvinte de-amor în timp ce, la
mii de străzi distanţă, motani ovali şi
zeloşi, purtînd blînd roiuri de canari în
şa, vor hoinări prin burg şi noapte şuierînd scripcarii, anunţînd tîrgoveţii de incredibila noastră reîntîlnire.
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Un timp – poate ore, luni, ani – dimineţile, zilele, ni le vom petrece aşa,
neştiind nimic unul de celălalt, flanînd
leneşi, fiecare la dezastrele noastre,
prin oraşe pline de ceaţă şi oameni cu
privirea cenuşie printre care ne vom
strecura uşor, fin, atenţi să nu ne molipsim, gîndindu-ne doar la culorile noastre
şi la căni de ceai de kiwi.
Ore întregi ne vom scrie în gînd
nesfîrşite scrisori, pudrate fin, ştampilate cu monede vechi şi mici cît unghia,
pe care – pînă ne vom întîlni – le vom citi
suav, cînd vom prinde cîteva secunde de
linişte, tolăniţi violet în frunze de liliac
şi scorţişoară.
Apoi, cînd noaptea va sosi, ne vom
îmbarca în caleşti trase stoluri de îngeri
şi deschizînd meticulos toarta uşii, ne
vom regăsi.
Într-un tîrziu tu, colorată şi fericită, vei începe agale un cîntec iar eu,
din celălalt colţ al sufletului, voi striga
încolonarea şi, în fruntea convoaielor de
melci, motani şi fluturi, voi porni voios
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să mărşăluiesc prin valuri infinite de iarbă, sub nori de clăbuci de bour ...
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Îmi dau seama, ştiu, pentru tine
este infinit mai greu să continui, să rezişti în oraşul ăsta de beton şi sticlă, să
nu te stingi sub prostie şi indiferenţă şi
ură...
Cortinele zilelor cad una după alta
şi deseori nu mai rămîne decît tăcere şi
noapte. Şi atunci, te întreb, de unde naiba mai ai putere, în trupul asta fraged,
să te mai aşezi în faţa unui nenorocit de
calculator, să afişezi un zîmbet din alte
ţinuturi, să dansezi hai-hui pe melodii
hipnotice, cum de mai ştii să cînţi, cum
de încă mai ai verva de a ţine ţigara aprinsă?
Mă gîndesc deseori la tine, blînd
şi cald precum aburul unei căni cu ceai
de mandarine, şi te văd ascunsă în camera asta cu două colţuri ce se cheamă,
vulgar, inimă. Văd clar şi ghiozdanul de
alături.
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Dar nu pot să nu mă întreb cît
timp o să mai ai răbdare şi culori să conturezi lumea asta îngheţată?
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Sunt puţini ca tine în lumea în care pendulez, şi totuşi sunt mulţi, atîta
timp cît am găsit curajul necesar pentru
a-ţi scrie.
Ţie, şi celor ca tine le este adresată aceasta scrisoare.
Lasă să treacă un timp mult mai
lung între ultima persoană pe care ai ţinut-o de mînă, între ultima fiinţă ce ţi-a
trecut prin pat şi discuţiile grăbite cu
mine.
Nu mai ţine un timp drăgăstos sufletul fetelor de o zi şi nu le mai privi
senin în ochi. Lasă-mă să văd puţină jenă
în privirea ta.
Cînd te vei întîlni cu femeile pe
care le-ai părăsit, vei înţelege că numai
cerîndu-ţi iertare vei putea vedea diferenţa dintre teamă şi ruşine.
Ştii, cineva spunea:
„Prietene, să plîngem!
85

fete

O lacrimă pentru durerea fiecărei

O lacrimă pentru tristeţea fiecărui om.“
Tare mă tem că a venit timpul să
plîngi şi tu.
Mie mi-a ajuns!
1991
Bucureşti
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Te vei trezi curînd... e dimineaţă.
Păianjeni roz şi fleţi, tropăind fin
prin încăperea rece, vor deschide blînd
ferestrele şi îţi vor presăra felii subţiri
de Pomelo prin aşternuturi ca să poţi
parfuma apoi, trecînd prin viaţă, oraşul
ăsta cu miros de ceaţă.
Lumina va surîde indecentă, uliţele se vor deschide treptat-treptat în
calea ta, cişmele de plăcere vor ţîşni, iar
tîrgoveţii se vor opri uimiţi din calea lor
oferindu-ţi buchete imense de nuferi
stacojii şi mătase.
Şareta va fi pregătită, melcii vor
fi înhămaţi încă de cu seară, aşa că nu va
mai trebui decît să spui canarului să pornească la drum sub un cer smîntîniu, să
colorezi universul ăsta şi, cui merită, să
arunci, din legănatul tău agale, pudră de
smochine şi zmeură.
Te vei trezi curînd... e dimineaţă.
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„Ai grijă cum vreau să te văd!“ îmi
spuneai, desenînd cu ţigara prin noapte...
Şi-atunci mă trezeam din lîncezeală, îmi biciuiam sufletul şi, colorat,
fericit, traversam, plutind, odăile.
Luam aşa, din zbor, melonul vişiniu
şi catifelat, îl brodam cu pene lunguieţe
de fluturi, dintr-un sertar ascuns, deschis doar cu gîndul, scoteam mănuşi pepit pe care mi le rulam pînă dincolo de umeri.
Fracul albastru era şi el pregătit
să mă poarte prin burg dar, ca paşii mei
să lase totuşi umbre, era musai să mai
înghesui în miile de buzunare nuci pătrate, cochilii întortocheate de melci umplute cu dulceaţă de sfeclă.
Într-un sfîrşit, pudrat fin cu arome de pătrunjel şi scorţişoară, molfăind leneş mătase de omizi roşietice,
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voi fi gata să apar, astfel costumat şi invizibil, în faţa ta, la marea întîlnire.
„Ai grijă cum vreau să te văd!“ îmi
spuneai, desenînd cu ţigara prin noapte...
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Îţi umplu fin mănuşile cu fluturi
şi le dau drumul iar prin noaptea tristă
ca să le cerţi şi-apoi ca să te bucuri
cînd o să-ţi lase-n palme o batistă
cu vechi şi mov blazon, brodat cu brusturi
purtînd amorul nostru de-altădată...
Îţi umplu fin mănuşile cu fluturi
Amprente pentru-o lume inventată!
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Sunt fericit dragul meu, acum
sunt fericit...
Deşi deseori sunt îngheţat şi flămînd şi rătăcit într-o cameră cu surîs
sălciu, încă mai pot iubi, încă mai pot bucura, mai pot colora universul, sunt încă
al naibii de viu, scriu încă drept, am batalioane de fluturi drept gardă. Am
pierdut multe, enorm de multe, dar sufletul încă îl am!
Mai am puterea să observ, placid,
zilnic, meticuloasa ta descompunere oglindită în tot ce faci şi vrei să se vadă,
încă mai pot să mă las deplin dezgustat
de frustrările tale şi încă mă mai pot ruga, tămîind seară de seară miliarde de
cete de îngeri şi sfinţi, să fiu iertat că,
timp de atîta vreme, te-am avut alături.
Este trecut bine de miezul nopţii,
nu te mai reţin mult...
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Ştiu că, odată, vei putea citi rîndurile mele cum ştiu şi care-ţi va fi reacţia. Crede-mă, nu te mai obosi să-mi
răspunzi în vreun fel, căci nimic nu mă
mai poate şoca, greaţa a fost atinsă de
mult şi nu prea mă mai pot înşela...
Am vrut doar să-ţi spun că, pierdut printre sunete şi prin bruma de
cărţi nerisipită încă, îţi mulţumesc cu infinită bucurie şi scîrbă căci m-ai salvat
de la a deveni ceea ce văd secundic în tine.
Sunt fericit dragul meu.
Acum, în sfîrşit, sunt fericit!
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Nici nu mai ştiu exact cînd pornisem la drum, de cînd tot mergeam aşa,
împotriva curentului şi a vieţii...
Vîslele începeau să putrezească,
de echipajul meu drag de motani pătraţi
şi verzi se alesese praful, doar vreo doi
mai se legănau, iată, beţi de durere, pe
punte, doar un fluture – orb şi peltic –
mai stătea cîş, cocoţat în vîrful catargului ce abia se mai ţinea.
Odată cu vijelia violet se dusese
dracului şi ultima pînză ce ne putea grăbi
destinul. Unde mai pui la socoteală că,
din ce în ce mai des, se iveau în cala micii noastre ambarcaţiuni sute de scîlbe
pe care încercam, zadarnic, să le astupăm cu bucăţi din epistole de amor.
Partea cea mai proastă era că, de
cîteva luni, se topise pînă şi ziua şi acum
mergeam haotic, în noaptea albastră,
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ghidaţi doar de arome, mestecînd plictisiţi petale de trandafir...
Nu mai aveam nicio speranţă însă,
taman atunci, melcul purpuriu a sunat
deşteptarea şi ne-a convocat pe punte.
Avea coarnele-n lacrimi de fericire, mirosul nu îl înşelase...
Aşa te-ai ivit tu!
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O să te trezeşti încet, în dupăamiaza asta groasă şi rece şi-atunci eu,
de dincolo de uşă, o să bat alene din palme pentru ca, lîngă noptiera ta, să înceapă uşor să se întrupeze tava ovală din
foi de liliac.
Abia apoi, defilînd aiurea în ritm
de serenadă, voi da voie să te servească
roiuri de melci şi sepii ce vor lăsa să plutească prin aer merinde tandru îngemănate.
Nu va trebui să faci niciun gest,
va fi de-ajuns să priveşti dansul lor prin
aburul violet şi să-ţi doreşti.
Iată, gogoşi figue se rostogolesc
deja spre tine. Dincolo, în celălalt colţ al
încăperii, sunt zeci de farfurii cît palma
cu aiguillette, ciocîrlii flambate, egrefin
în sos de rodie...
Sau vrei, de lîngă laptop, arici de
mare fragezi, fierţi în rouă, degetare
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moi, din fildeş, umplute cu Negroni, ori
Pernod revărsat molatec în vanilate cupe
de crin?
În curînd vei pleca iar în noaptea
indecentă şi tăcută... e vremea să mănînci!
Alege-ţi, poftă bună, noi acum ne
vom retrage...

96

54

De-mi uzi cu rouă trupul din el răsar cuvinte înalte şi violet.
Apoi, de vei avea răbdare şi timp
suficient să aştepţi, prin iarba asta deasă de litere se vor ivi, unul cîte unul, fluierînd sonate de amor, melcii leneşi ce-ţi
vor da bineţe depunînd pe glezna ta sărutul lor strălucitor şi bălos.
Îi vor urma, traversînd legănat izvoarele mîloase, păianjenii mari şi pătraţi cu trene stacojii pe care se vor
rostogoli, în fantastice tumbe, furnici orange jonglînd cu felii subţiri de morcov.
La vreo oră distanţă o să apară şi
stolurile de canari şi îngeri, la fel de
certăreţi şi trişti şi înfometaţi precum
îi ştii. Să nu îi bagi în seamă, vor trece
iute, răvăşind văzduhul, lăsînd în urma
lor doar penaj incendiat. Iar de te vei
întoarce vei putea zări cum, de pe pleoape, midii vor da de-a dura, spre adîncul
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sufletului meu, aburinde găluşti cu prune
să-mi parfumeze astfel tristeţile, aşteptările, noaptea...
Aşează-te pe-o frunză de somon
şi-aşteptă deci...
De-mi uzi cu rouă trupul din el răsar cuvinte...
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Scriam fără întrerupere, de luni
întregi, de ani...
Umplusem întîi, pe cînd eram copil, miliarde şi miliarde de foi subţiri şi
mici ca timbrele, apoi evoluasem, scriam
pe teancuri de şerveţele cumpărate de
la super-marketul din colţ. Cînd am trecut la caietele frumos liniate cu roşu eram deja adolescent. Nu vă mai povestesc cu cîtă bucurie şi bairam, cam pe la
vreo 40 de ani, mi-am spus că este vremea să mînuiesc deja celebrele caiete
studenţeşti.
Cînd şi acestea au fost terminate,
cînd de atîta scris începusem să port
prin lume numai arome de cerneală şi de
foi virgine, cînd şi teancurile de maculatură îmi împrumutaseră parfumul, am început, tenace, să-mi continui capodopera
pe birou.
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Am pornit uşor, cu colţul din stînga jos şi apoi am tot continuat aşa pînă
am ajuns la sertare şi-am coborît haihui, ocolind cu atenţie mînerele de aramă, pe picioarele infinite. Din cînd în
cînd mă opream şi contemplam de departe, precum pictorii experimentaţi, şirul
graţios al literelor.
Am umplut, dacă vă vine să credeţi, întreaga cameră, pereţii, scaunele,
uşile şi tocurile lor. Mai greu a fost cu
ferestrele şi gresia şi faianţa căci a
trebuit să storc în călimară un amestec
tainic de ceapă, pătrunjel, usturoi, pesmet şi ouă de libelule ce dădea consistenţă durerii lichide.
Cînd totul a fost terminat şi întregul nostru bloc era o pagină infinită,
plină de corecturi şi desene indecente,
n-am mai avut încotro, a trebuit să cobor în stradă şi să decorez, precum vam spus mai sus, fiece fir de iarbă, petalele, copacii, frunzele, părăsitele cochilii ale melcilor.
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Nu ştiu cît am ţinut-o aşa dar vă
pot spune că, la final, cînd totul a fost o
infinită scrisoare, m-am trîntit a odihnă
în cîmpul ăsta de litere şi, privind chiorîş
un fluture vişiniu ce-mi purta opera prin
aer, am simţit că izbutisem pe deplin.
Eram fericit.
Înţelesesem în sfîrşit că iubirea
era pauza dintre cuvinte...
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Nu-mi spune vorbe mari, nu-ncap
în mine...
Am cheltuit de-atîţia ani cuvinte
încît acum mi-e teamă, mi-e ruşine... Tu
mă cunoşti de-acum, din toate astea nimic n-am vrut, am scris doar pentru partea secretă a sufletului tău.
Şi-acum, cînd ies pe stradă, fluturi zboară, ducînd lin între antene epistole... Îi urmăresc atent, îi văd cum plutesc prin orizontul ăsta îmbibat de
emoţii şi de culoare, prin parfumul tristeţii, şi n-am ce face, nu pot reacţiona în
niciun fel cînd unul şi altul, inşi mai dibaci, mai iuţi, îi prind şi, uite-aşa, se şi
cred destinatarii inimii mele de cuvinte.
Acum sunt trist şi blînd ca botul
de pisică... Mi-e dor să sparg odată singurătatea asta infinită, să redescopăr
plimbările, parcurile, pădurile, fotoliile
102

tandre în care, tolănit, să mă înveţi cum
să iubesc...
Mi-e aşa de dor să mă ademeneşti
alene cu căni imense ce mustesc de ceaiuri aduse, pe furiş, din Orienturi, în pliculeţe ascunse în eşarfe...
Nu-mi spune vorbe mari, nu-ncap
în mine...
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Uneori ne simţim bătrîni şi obosiţi, cu sufletul ca o şopîrlă verde, încremenită, speriată de flashul declanşat,
din cînd în cînd, de fotografi holbaţi şi idioţi...
În asemenea clipe n-am avea nevoie decît de atît de puţin...
Ar fi de ajuns, de pildă, să ne refugiem lîngă gura sobei sau lîngă un calorifer cald şi, cu cîteva lumînări aprinse
prin încăpere, învăluiţi de sunete, să ne
afundăm în căni pătrate cu ceai aburind...
Ar fi atît de simplu... să dăm de-a
dura, de la unul la celălalt, sîmburi vişinii
de măsline, să aţîţăm motani cu greieri
prinşi viclean de picioroange cu elasticul
de la portjartiere...
Poate am desena pereţii cu indecenţe, poate am scrie, meticuloşi, poeme
pe mînerul rece al uşii, poate ne-am ros104

togoli pe covorul vechi ca printr-un val
de iarbă fosforescentă pînă cînd, oh, de
atîta nebunească fericire, mîinile noastre, trupurile, sufletele, s-ar întîlni, s-ar
contopi pînă la invizibil...
Aşa ne-ar trece nopţile şi anii, refugiaţi într-o stranie iubire în care nu
mai încap cuvinte ci doar gesturi, ca într-un cîntec pentru surdo-muţi.
Uneori ne simţim bătrîni şi obosiţi, cu sufletul ca o încremenită şi verde şopîrlă...
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E-atîta dragoste în ura noastră...
Cum stăm pîndind, din zori în seară, ascunşi după perdele vişinii şi grele,
mîngîiaţi fin pe glezne de ciucuri ferfeniţiţi, aburind ferestrele în aşteptarea oricărei arome cunoscute, a unui pas,
a şaretei ce şi-acum îţi poartă urma trupului impregnată în pernele de mătase, a
motanului pătrat şi portocaliu ce mă purta în şa pe cînd eram tînăr şi îndrăgostit...
Dincolo de colţul străzii va fi mereu aceeaşi rece cabină telefonică, acelaşi felinar chior şi anotimpurile ce încep
deja să se mute în noi, cu ploi şi zăpadă
şi amintiri, la ora cînd în inimi bat nesfîrşite orologii...
O lume în care nu mai există decît
camere pline de fluturi, de greieri, sunete şi culori şi infinite ramuri de scorţişoară pe care le mestecăm gingaş, trîn106

tiţi disperat printre tone de cărţi şi fotografii, pînă ne dau lacrimile de aşteptare şi de dor...
E-atîta dragoste în ura noastră...
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Sunt bîntuit uneori de momente
inexplicabile şi pestriţe în care aş fi în
stare să fac orice, să fiu oricine numai
să-ţi pot sta alături...
M-aş face, de pildă, de concurenţa n-ar fi atît de mare, paj la gleznele
tale şi, înarmat cu răbdare şi arome, leaş răscoli seară de seară cu buchete de
mărar şi iasomie pînă cînd, fericită de atîta tăvălit între pernele mov, ai
adormi...
Ori aş fi, de-ar vrea cel ce aduce
zorii, dorobanţ al sufletului tău, să-l păzesc cu flinta şi cu crinii, de papagalii
beţi şi vulgari din burg.
Aşa însă n-am de ales şi, chiar de
mîine, o să-ţi bat delicat la uşă ca să-ţi
arăt că doar eu îţi pot fi cuhar.
M-ai pune atunci la cele mai plăcute cazne iar eu, stăpîn pe bucătăria
fosforescentă, o să fluier din frunză ca
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să intre-n scenă blegii mei aghiotanţi,
convoaie de melci şi lopătari ce vor rostogoli la nesfîrşit rondele de andive,
mofturoase gălbenuşuri...
Ne vom începe treaba tihnit, presărînd prin podele pesmet de Bohemia,
atîrnînd mişto de lustre, pentru a parfuma lumina, creveţi marinaţi, scoţînd
din joben cercei de anghinare, pudră de
busuioc, inele din găluşte de orez...
Într-un tîrziu, cînd va sosi ora cinei şi vei suna nerăbdătoare din ciorchini de fluturi, ca să nu poţi să mă uiţi
şi să te îndrăgosteşti iremediabil de
bietul tău slujitor, te voi servi, în farfurii cît ghinda, cu supă de rodie în care
am fiert temeinic, în toţi aceşti ani în
care nu ne-am cunoscut, nesfîrşite, parfumate epistole de amor.
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Pune-ţi cuvinte sub tălpi, pune-ţi
jar sub cuvinte...
Doar aşa poţi rămîne încă viu,
doar aşa mai poţi încă flana în voie prin
viaţa asta ca pe o uliţă umbroasă, îngheţată, ce te va duce într-un final printre turme de greieri şi valuri de păduri...
Aici sunt dovlecii dantelaţi în care locuiesc motanii verzi, dincolo, peste
rîu, lanurile catifelate de sfeclă şi nuferi. Dacă nu oboseşti şi te ţin picioarele poţi păşi, de vrei, pe cărările de
marmeladă ca să ademeneşti cu stacojii
bobiţe de icre, cerbii cu canari pe coarne.
Ori te poţi urca atent în şareta
de unt şi, sub un cer de smîntînă şi sînge, să-ţi fluturi ţilindrul de fetru în faţa
duduilor îmbujorate, coapte de plăcere
şi aşteptare...
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Hai, trebuie să încerci!
Cît timp încă peştii mai zboară
prin văzduh mai ai şanse de reuşită şi,
cine ştie, dacă te porţi gigea, poate te
va iubi şi pe tine cineva.
E timpul deci...
Pune-ţi cuvinte sub tălpi, pune-ţi
jar sub cuvinte...
Viaţa e tristă copile, dar mergenainte!
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De atîta timp nu am mai avut nicio
veste de la tine încît mi-am spus că
probabil asta ne este sortit nouă, să
pendulăm între singurătate şi tăcere şi,
exact cînd ne aşteptăm mai puţin, să
primim de departe violente semne de
viaţă, parfumate şi roz şi mici precum
boabele de icre.
În ceea ce mă priveşte m-am
obişnuit cu starea asta, telefonul mi lam desfiinţat de cîteva luni, în cutia
poştală s-a instalat confortabil un păianjen pepit pe care l-am botezat neaoş,
Costel.
Rîndurile tale mă prind astfel,
pierdut printre urme de culori, hîrtii
mototolite cu desene indecent de nereuşite şi tastatura asta idioată pe care încerc să o hrănesc, seară de seară, cu
fluturi.
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Ai dreptate, nici eu nu-mi pot explica de ce Scrisorile de care vorbeşti
şi-au deturnat într-atît proprietarul şi
nici cine şi cum a reuşit să facă asta.
Le simt astăzi din ce în ce mai departe de mine cu cît sunt mai iubite de
ceilalţi şi asist mut la naşterea celuilalt
destin al lor, de care încerc să nu mă las
contaminat în niciun fel.
Asta fiindcă, în adîncul sufletului
meu, simt că dacă nu aş scrie cu ochii închişi şi aş auzi tot vuietul din jurul acestor epistole le-aş ucide, aş pune trotil
pe fluturi şi melci şi dovleci, aş trişa...
Prefer să rămîn aşa, vag neatent
dar pur. Ştii tu ce înseamnă să-i spui unuia venit de la ţară: „Nu călcaţi pe iarbă?“
În rest ce să-ţi spun...
Nu pot decît să-ţi mulţumesc pentru tot şi, din cînd în cînd, în zi sau în
noapte, să mai rostogolesc către tine, atît cît mă mai ţin puterile să o fac, mandarine coapte, pline de cuvinte şi arome.
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rat...

Dumnezeu ne ocroteşte, e adevă-

Încă din zori ne lasă să plutim în
roua adîncă, în cartiere famate ale burgului, tu legănată lin în mijlocul ocrotitor
al unui pîlc de copaci portocalii, eu – deosebit de şmecher şi ferchezuit, cu un
fir de ceapă vînătă încins la ţilindru, tolănit în şareta scîrţîindă, trasă de bătrînul nostru motan verde şi franţuzit...
Uite aşa, din zori şi pînă în seară,
ne vom tot căuta, evaporînd ziduri de
cărămidă multicoloră, gherete, tîrgoveţi
soioşi...
Din cînd în cînd, ca să te înduri să
mă primeşti regeşte, la marile răscruci
mă voi opri ca să ofer tandru lecţii de
vals florăreselor, sonete infinite blîndelor cîrciumărese.
Apoi, pierdut printre milioane de
buchete de vanilie şi clondire cu Eaux de
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vie frambiose, voi reîncepe călătoria,
spintecînd cerul de marmură, cîmpurile
de mărgăritar şi floarea soarelui.
În zori mă voi opri lîngă gleznele
tale, şi, împrumutînd cea mai fină pană
din colecţia canarului meu credincios, îţi
voi scrie minuţios, cu neştiut alfabet,
povestea călătoriei mele pînă sus, lîngă
lobul urechii...
Abia atunci te vei trezi şi, timizi,
vom face cunoştinţă...
Dumnezeu ne ocroteşte, e adevărat, dar oare te întrebi de ce?
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Erai pisică mov, torceai mătăsuri...
Te lăfăiai adesea, prin camera micuţă, flanînd printre agende, coji de pomelo şi muzică hipnotică şi fărîme de ţigări, derulînd de pe un invizibil mosoraş
firul ăsta multicolor numit viaţă...
Ofereai cîntece ca şi cum ai fi dăruit flori, uneori dansai aşa, ca pentru
tine, cu ochelarii puşi ştrengăreşte pe
vîrful nasului, aruncînd bezele din vîrful
unghiilor aiuritoare, presărînd coji de
seminţe în loc de confetti pînă cînd
noaptea te învăluia şi, într-un miez de
sunete şi culori, obosită, te feelingeai în
aşteptarea visului...
Aşa te-am cunoscut, pisică mov,
torcînd mătăsuri...

116

64

Îmi construisem tenace, prin ani
şi ani de trudă, cîteva încăperi aşezate,
cu cel mai suspect şi fin echilibru, în vîrful unui ondulat fulg de păpădie.
Îmi plăcea pînă la naufragiu să ies
încă din zori şi, clătinat de arome şi vînt,
să privesc în depărtare melcii fosforescenţi ce-şi zulufau coarnele înainte de a
porni hai-hui prin cîmpul de bumbac,
prepelicarii cu păuni în şa, mirosind a
sînge şi a glonţ, crinii stacojii obosiţi
de-atîta rouă strînsă-n cupe...
Uneori aşa, ca de distracţie, cînd
se mai nimerea vreun roi de furnici pudrate să mărşăluiască pe lîngă biata-mi
colibă, recunosc că mă desfătam rostogolind încet spre ele găluşti de anşoa
şi anason.
Astfel petreceam pînă seara, cînd
fluturii îmi băteau melodios la uşă şi, după o porţie zdravănă de supă de cicoare,
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caşcaval şi catifea de cerb, mă aşezam –
sătul de-atîta viaţă şi culoare – la cenuşia mea masă de scris ca să vă istorisesc
şi vouă cum îmi construisem tenace, prin
ani şi ani de trudă, cîteva încăperi aşezate, cu cel mai suspect şi fin echilibru,
în vîrful unui ondulat fulg de păpădie...
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Hai iute, azi e voie să iubim!
Să hoinărim prin străzile uitate,
traversînd într-un picior, şcolăreşte, ca
la un incendiar şotron, liniile de tramvai,
să ciocănim din uşă în uşă, să trezim
muşterii hanurilor...
Nu-i timp de pierdut, în curînd
uliţele se vor aglomera, cretini în haine
de gală, cu fluturi în loc de papion şi
ghetre, se vor îmbulzi să dăruiască
imense şi multicolore buchete de lobodă
şi trandafiri domniţelor indiferent-surîzătoare, motanii albaştri vor ieşi la peţit
greieri, pînă şi melcii cu ochii cît casa,
vor purta aromate cornuleţe în spate
sperînd astfel să fie iertaţi c-au greşit
cîndva roiurilor de rîndunici.
Mai bine deci să pornim la drum
încă de acum şi, imediat ce vom afla locul primei noastre întîlniri, să ne strecu119

răm pe sub tencuiala scorojită pierzîndu-ne în nesfîrşite ore de amor.
Într-un final, istoviţi şi fericiţi şi
ruşinaţi de atîta blîndeţe evaporată, cu
vechiul tău ac de albină păstrat – pentru
momente speciale cum este acesta – în
tivul juponului, îţi vei încrusta minuţios
chipul în cărămida portocalie iar eu, pentru a şterge orice urmă a victoriei noastre, voi parfuma văzduhul cu picături fumurii de vanilie şi mure.
Hai iute, azi e voie să iubim!
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Este tîrziu şi-ţi scriu pe fugă, în
cîteva clipe se va închide poşta...
Vreau doar să ştii că-n mine sunt
bulgări de amintiri, că tot ce este inutil
în trupul meu a fost de mult măturat de
creveţi destoinici, că furnici uriaşe şi
roşii, subţiri în talie, rostogolesc sunete
şi păduri şi cărări iar melci cu dovleci aprinşi în spate aşează apoi toate astea în
mine ca într-un puzzle, bucată lipind de
bucată, în speranţa că, printre cioburile
astea de viaţă, te vor găsi.
Este, după cum vezi, un soi de curăţenie generală, aşa cum mai fac uneori
oamenii pe la ţară, şi tot ce era perdea
grea de catifea vişinie, pahar de cleştar,
cuţit, carte, totul, dar absolut totul a
fost topit în lumina grea a apusului...
Pînă şi durerea, rănile, cicatricile,
toate s-au evaporat...
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Nu mai sunt decît un fluture
molîu, încremenit în tăcere şi aşteptare,
îngheţat într-o zi care se va pulveriza în
cîteva ore, o zi făcută pentru doi...
Este tîrziu. Îţi scriu pe fugă...
Te las acum, se va închide poşta...
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vrei...

Lumile, iată-s deschise...
Pofteşte şi păşeşte atent de

Din aerul moale, răsucind încet,
poţi smulge o rodie.
Pentru început este de ajuns, te
poţi apoi aşeza aici, în iarba fosforescentă şi, cu agrafa de porţelan, despletindu-ţi uşor părul, poţi începe să decojeşti, strat cu strat, fiecare parte a
vieţii ei.
Dacă nu te grăbeşti şi o să laşi să
plutească lin cojile-i prin preajma ta,
parfumînd văzduhul, dacă vei ţine deci în
palme uşor, delicat, miezu-i palpitînd vei
observa că, din bobiţele sîngerii se vor
întrupa întîi cărări şerpuinde şi mov ce
se vor desfăşura aiurea, pînă dincolo de
pădure.
Apoi, dacă miezul înclini, o să apară, rînd pe rînd, greieri năuci cu frac şi
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cu joben, canari pepit, îndrăgostiţi orbeşte de ciocîrliile din minarete, lebede
de Bohemia gata de marele bal.
De vrei, şi spui şoptit cîntecul acela, cîntecul tău, o să trezeşti din somn
şi omizi uriaşe şi blînde ce, cu mătasea
lor aranjată atent cu cel mai straşnic fixativ, te vor învăţa cum se iubeşte de nu
ai culori la îndemînă.
Într-un final, imediat după apusul
soarelui, din fărîma de miez rămasă o să
răsară şi fluturele albastru, în aceeaşi
veche şi miniaturală şaretă, aruncîndu-ţi
din vîrful biciului cel mai straşnic sărut.
Apoi lumile se vor închide.
Noapte bună!
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Îmi spui c-ai vrea să scriu despre
iubire, pentru femei cu suflete incendiate, pentru partea asta invizibilă de lume
care se regăseşte doar în fluturi, în ceruri de maioneză, în poeme scrijelite pe
interiorul zidurilor...
Şi te dezamăgesc, căci n-am cuvinte, le-am pierdut, s-au topit în toţi anii ăştia în care n-am contenit să mă joc
cu ele, ani în care le-am jonglat mai ceva
ca magicienii...
Treaba asta era nespus de faină
la început, îmi sălta inima în mine de bucurie cînd reuşeam un flic-flac mai de
Doamne ajută, muream de plăcere, mă
tăvăleam în nori de bumbac văzînd mulţimea de gură-cască adunată lîngă mine
mai ceva ca la miting, ascultîndu-le apoi
aplauzele, bisurile, prostia...
Apoi, poate tocmai din cauza excesului meu de entuziasm, s-a întîmplat
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ceva nedefinit. Nu ştiu nici măcar cînd a
început.
Tot ce pot să-ţi spun este că, fiind în starea asta ciudată, de transă,
măcelărind sentimente şi înghesuindu-le
cu forţa în nenorocitele astea de litere,
am observat că, unul-cîte unul, cuvintele
ce altădată pluteau prin aer pentru ca apoi să îmi cadă din nou în suflet şi în palmă, unul cîte unul zic, dispăreau, se pulverizau, se topeau lăsînd în urma lor, în
cel mai bun caz, o vagă aromă de nard...
Cineva, ştim cu toţii cine, mi le luase...
Am rămas ţintuit de atunci într-o
lume de greieri, de motani imenşi şi portocalii, un regat al furnicilor, al melcilor,
al caselor de turtă dulce.
De la ei am învăţat că nu prin cuvinte ştii ce e iubirea, căci cuvintele o ofilesc, o ucid, o lasă ca pe-o floare prea
des mirosită...
De la ei am învăţat să tac...
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O să plec în şoaptă, o să afli de
mine tîrziu...
Întîi, în ultima dimineaţă, mă voi
scula amorţit, îngheţat, tăcut şi, după ce
voi deschide larg geamurile, inspirînd aerul violet ce se va scurge în garsoniera
asta dărăpănată, din cîţiva paşi voi fi în
faţa oglinzii. Va urma ritualul, pieptănatul, bărbieritul, degetele bătînd tacticoase, a ruşine, în obrazul de oglindă.
Apoi mă voi aşeza la masa asta improvizată şi, punînd un cărţoi peste tastatura îmbîcsită, voi smulge din văzduh o
foaie şi, cu un fir de ceapă bine ascuţit,
îţi voi mai scrie cîteva rînduri doar aşa,
ca să nu simţi un timp că m-am topit.
O să am grijă, ştiu, şi o să înghesui printre literele astea minuscule şi
melcii blegi cu piersici portocalii în loc
de casă, şi melodiile noastre adunate din
mii de cd-uri, şi bucatele ce-ţi plăceau
atît de mult cînd le degustam, lăfăindu127

ne boiereşte în mica tavernă cu nume
fellinian, şi ceşcuţele cu ceai aburind şi
indecent de parfumat, şi pădurile în care, cîndva, m-ai purtat, şi grota... Şi, ca
să le dibuieşti cum se cuvine, o să ataşez
şi o lupă din cea mai lustruită sticlă a sufletului meu.
Ba chiar o să încerc să lipesc, într-un colţ ondulat al paginii, şi fluturii ce
ne-au însoţit în toţi aceşti ani, cu aripile
lor înmuiate în amorul nostru...
Într-un final, luînd din cuier ţilindrul de mătase roasă, înmănuşat pînă în
gene, cu fularul desfăşurat pe mii şi mii
de uliţe, voi porni la drum, voi saluta politicos pe anticarul cu nume de şvab de
la parter, pe tînăra vecină de alături, ba
chiar voi arunca cîteva boabe de fasole
fosoforescentă pisicii de pe balcon, în
semn de duioasă recunoştinţă.
Apoi, lăsînd actele şi cheile şi
parte din viaţa mea în cutia poştală a redacţiei, fără a mai privi în urmă, ascultînd doar melodiile ascunse în clopotele
grele ale catedralei, mişcate armonios
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de canari pepit, voi face paşii din ce în
ce mai mari pînă cînd, deşi vei fi cocoţată în vîrful celui mai mlădios crin, nu mă
vei mai zări, voi rămîne doar în sufletul
tău, ca un sentiment straniu, ca o plăcută rană, ca singura boală ce te învie...
O să plec în şoaptă, o să afli de
asta tîrziu...
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ge.

E indecent să-ţi scriu... Afară nin-

Nu de cuvinte ai acum nevoie. Mai
bine ia-mă-ncet de mînă, pune pe umeri
şalul de catifea, potriveşte-ţi şic pălăria, ia-ţi haina roz şi hai prin lume...
La mese, în Lipscani, stau motani
fragezi, ce o să-ţi laude urma prin zăpadă şi, ademeniţi de aroma ta, vor lăsa
dracului ceaiul de kiwi şi pesmeţii, pornind în marş vesel după noi.
Dincolo, cocoţaţi în straniu echilibru pe acoperişul Băncii Naţionale, canari graşi, multicolori, ne vor ferici cu
bancnote verzi în loc de confetti.
De vrei, putem apoi coborî leneş
înspre statui. Vom mai găsi acolo o ultimă şaretă cu-omizi de angora proaspăt
înhămate şi, de ne vom purta cum se cuvine cu ele, servindu-le cu praline de
portocale şi anşoa, ne vor lăsa să flanăm
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aşa – ore întregi – pe oriunde ne doreşte
sufletul...
Vom traversa astfel oraşul, de la
un capăt la altul, cu fanfara motănească
după noi intonînd serenade stacojii ce
vor scoate în stradă, rînd pe rînd, subrete cu batiste fin brodate fluturînd a
mulţumire.
Iar seara, cînd vei ajunge acasă,
scuturîndu-ţi zăpada din gene, din păr,
din suflet, îţi vei aduce aminte – în sfîrşit – şi de mine, fluturele tău cretin şi,
deschizînd agale buzunarul de la piept,
îmi vei reda libertatea în camera ondulată.
E indecent să-ţi scriu... Afară ninge.
Nu de cuvinte ai acum nevoie…
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Blesteamă-mă aşa cum şti, frumos şi tandru, ca fluturi mari şi mov sămi ardă răsuflarea.
Aşa aş fi şi eu liniştit, aş şti că
pot să aştept înserarea aici, la masa asta şugubeaţă, nins de tăcere şi ani, molfăind tacticos măduvioară de şopîrlă
fiartă în rouă...
Nu m-aş mai teme de moarte, n-aş
mai simţi durerea, n-aş mai lăcrima de
m-ar năpădi amocul.
Aş fi voios, curajos ca un vătaf de
agie, aş lua secundele în piept, m-aş putea plimba şi eu liniştit pe uliţele largi şi
parfumate, te-aş imita şi, atingînd fin cu
degetul un zid prea înclinat, o colibă aleasă după un criteriu doar de mine ştiut, aş încerca să văd de se topeşte...
Poate chiar aş avea curajul să reîncep a scrie cum scriam cîndva, umplînd
minuţios pietrele, frunzele, felinarele,
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poate – de-aş avea o scară infinită, ori
vrejul acela fabulos din copilăria noastră
şi a lui Jack – m-aş cocoţa atent pînă în
vîrful celui mai palid crin ca să pudrez
cu tăciuni şi miere măcinată în pistil, fiece petală...
Aş ştii că tot timpul din lume s-a
scurs şi asta m-ar face al naibii de fericit.
Nu m-aş mai teme nici măcar de
plecarea ta, te-ar aduce canarii înapoi.
Blesteamă-mă deci aşa cum şti,
frumos şi tandru...
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Vrei iar să pui moi scame de angora ca să împiedici melcii să-şi deseneze,
cu cerneala lor băloasă şi fosforescentă,
cărări către părţile nemăsluite ale trupului tău...
Te-aşezi apoi, leneşă, între sute
de perne de mătase, sorbind suav ciucurii stacojii şi pocnind melodios din sute
de buchete de mărgăritar, semn că este
timpul ca cirezi de serafi să apară şi să
te-mbie cu porţelanuri pe care se odihnesc nuci umplute cu miez de rodii, omizi
multicolore în foi de scorţişoară, degetare de fildeş cu cel mai moale şi albastru ceai din Orient.
Furnicile, silabisind cărări, vor
rostogoli tenace mătăsoase boabe din
cel mai pur lapte iar eu, Motan Literatul,
lăsîndu-mă îmbătat de mîngîierile tale,
voi scoate din joben biscuiţi din chihlimbar pentru ronţăit în clipe de extaz.
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Apoi va veni noaptea şi, ca mulţumire pentru aşa cină diafană, o să ne
parfumezi văzduhul, sufletele, solzii, cu
trupul tău – ciorchine de coacăze.
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De-atîtea luni suntem pierduţi pe
mare...
Nici ziuă nu mai e şi nici tăcere.
Doar o noapte surdă, ce bate mereu din copite în lemnul îmbibat de-atîta
suc de portocale şi sare, poate o aude
totuşi cineva, poate ne lăsăm ademeniţi
şi, pulverizînd în larg felinar după felinar, vom trece de partea ei.
Provizii nu mai sunt demult, bem
parfum şi mestecăm solzi afumaţi de pirat. Echipajul meu s-a împuţinat teribil,
din cei 27 – număr cu noroc, cum credeam cîndva – am mai rămas noi doi şi
vreo şase muşi, mrene, furnici, canari, un
fluture şi-un papagal.
La cîrmă-i tot greierele Joe, cel
cu cîrlig tăios de scoică. El, pînă astăzi,
ne-a purtat întregi căci altfel eram topiţi de mult, nu mai apucam eu să-ţi
scriu acum.
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A, şi era să uit, mai e şi Jess,
melcul bătrîn şi blînd cu bandaj la catarg. În coarnele lui benoclate ne e speranţa, altfel nu ştiu cum o să o scoatem
la liman...
Tu eşti sigură că insula asta de
Amor chiar există???
Cam asta e pe-aici, în rest doar
şoapte...
Pup,
Motan Literatul
PS. Dacă nu mai primeşti nicio
veste de la noi în maxim o lună vezi că,
pe noptieră, lîngă paharul cu vanilie, este
ghemul fosforescent de amintiri. Desfăşoară-l încet şi trage-ne dracului înapoi!
Mulţam!
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O să ne întîlnim probabil în locul
cunoscut...
Eu voi veni puţin mai înainte, ca să
schimb vreo două vorbe cu fata care ne
va aduce comanda, şi apoi voi cere – ca
de obicei – aceeaşi masă retrasă din
colţ.
O să se audă muzica în surdină (nu
ştiu, poate Lhasa, poate Leonard Cohen),
o să fie mult fum, o lumină topită în pahare, alunecînd verzui prin gîtul nespus
de alungit al sticlelor. Tipi cu ochelari de
fiţe, gagici cu rîs zgomotos, o ploaie de
gălăgie obscenă în care te vei strecura
grăbită, cu privirea în pămînt, abia atingînd cu degetele mînerul rotund şi soios
de alamă, înaltă pînă la serafi, cu ochii imenşi, pentru a te aşeza uşor în faţa
mea.
Ca să nu irosim călimări de sînge
şi şerveţele picurate cu amintiri o să tă138

cem amîndoi, poate aşa o să înţelegi că
sunt blînd şi frumos şi bun, că partea
asta de lume pe care toţi se grăbesc să
o revendice este numai a ta, că între două căni de ceai portocaliu şi-un ceainic
plin cu fluturi de pluş putem să ne regăsim, fără ură, fără strop de întristare,
într-un zîmbet comun.
O să stăm aşa, tăcere în tăcere,
uniţi de arome şi culori şi dragoste, ore,
zile, luni întregi...
Într-un final, cînd o să pleci, o să
vezi într-un colţ sufletul meu. O să te
strige pe nume, o să-ţi şoptească suav
că te iubesc şi multe alte chestii comune.
Nu-l băga în seamă, e mort, nu
ştie ce spune!
Nota vă rog!
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Mi-e frică, mi-e incredibil de frică. O frică violetă, îngheţată, ce îşi întinde ramurile în noapte, în suflet, în
solzii sînilor mei...
Şi totuşi continui, merg înainte,
totuşi zîmbesc şi îmi pun cea mai frumoasă eşarfă şi rochia albastră cu melci
şi inimi ştanţate, gîndindu-mă că poate o
să mă zăreşti cîndva, aşa, ca din întîmplare, pe cine ştie ce uliţă încremenită
şi, ascunzîndu-te migălos după tarabe şi
blugi şi ţigani, o să vrei din nou să-mi biciuieşti iar existenţa cu arome şi dragoste.
Poate cîndva mă vei iubi din nou
sau nu, nu din nou, ci pur şi simplu, ca şi
cum ai iubi o nouă şi multicoloră femeie.
Poate vei vrea să tac, să vorbim altfel,
să rostogolim în noi roţi infinite de caşcaval pe care se balansează canari peltici, să văruim cu smîntînă trupurile ca
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să putem, apoi, cu ace din cel mai scump
abanos înmuiate în sos de rodie, să însemnăm oră de oră, secundă cu secundă,
îngemănările a două suflete, incendiarele victorii ale cărnii înmiresmate.
Dar acum mi-e teribil de frică.
Atît.
O frică violetă ce sper să se pulverizeze cînd vei reînvăţa să mă iubeşti.
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Ce îngeri blegi ne-mbracă trupurile seara de nu mai simţim nimic?
Cum reuşesc să pulverizeze durerea, să topească rănile, cicatricile, rămînînd în urmă doar un abur de amintiri şi
vise?
Aproape că le-am învăţat ora, îi
aştept cuminte, în fotoliul vechi dintre
măsuţa de telefon şi bibliotecă. Aprind
încet veioza vişinie şi-atunci totul se
stinge în jur, pînă şi sufletul ăsta brăzdat de zile şi, într-o nespusă linişte, inima se opreşte o clipă şi-atunci îi intuieşti...
Apar încet, ca o dragoste adolescentină, şi îi simţi cum încep să-ţi probeze unghiile roz, să-ţi mişte degetele falangă cu falangă. Uneori trupul le este
prea greoi şi-atunci mai vezi cum se rostogolesc prin camera sălcie, pe covor, o
fostă inimă, un ochi mult prea insistent...
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Apoi te poartă şi te ridici şi te
plimbi haotic prin încăperi, pe străzi,
prin oraşe şi nu ştii de ce eşti atît de
fericit în singurătatea ta.
Iar în zori te readuc în camera îngheţată, aşezîndu-te uşor pe perna moale, pun un pled mătase de liliac peste tine şi dau drumul luminii...
Noi numim asta vis.
Ei numesc asta dragoste!
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În definitiv ai avut dreptate, dacă
ştim cum să fierbem oul de şarpe şi să-l
decojim încet, vor răsări din el valuri de
maci stacojii, trandafiri de chihlimbar,
buchete de fildeş şi zmeură.
Poate atunci vei zîmbi din nou,
poate mă vei lua de mînă şi, căţărată în
vîrful celui mai înalt şi palid crin, ca în
vara aceea teribilă de îţi mai aduci tu aminte, îmi vei rostogoli prin aerul moale
şi violet miliarde de bezele, de inimi, de
fluturi vanilaţi...
O să te iubesc şi atunci cum team iubit dintotdeauna şi o să înot vitejeşte prin iarba argintie ca să pescuiesc
lăcuste nemărginite, greieri amorezaţi
pe care apoi o să-i prind şic în vîrful celor şapte ţigări aprinse din plete şi să-ţi
îngînăm astfel, beţi de culori şi de trupul tău, şansonete bufante.
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Într-un final, frumoasă şi infinită,
geloasă pe trandafiri şi canari, o să scoţi
dintre sînii orbitori mosorelul de ceaţă
şi, sărind sprinten lîngă mine, derulîndu-l
încet, o să-l laşi să ne acopere, să pulverizeze în iatac părţile incendiate ale
trupurilor noastre îngemănate, să rescriem marile romane de amor ale lumii
acestea îngheţate.
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Îmi faci sufletul praf, trupul
clepsidră, şi-apoi, trîntită moale printre
perini de mătase, sorbind prin rîme prelungi şerbet de mandarine din cupele
crinilor, mă-ntorci încet, în clipe potrivite, ca să îţi treacă anii, ispitele, durerea...
Lumina grea se va lipi de ziduri şi
camera îmbibată cu sunete pornite din
bostanii multicolori se va transforma în
manej. O să vezi atunci cum cai magnifici, purtînd greieri în şa, o să facă tumbe fosforescente, cum furnicile violet
vor defila printre coapse şi sîni cu făclii
aromate iar mopşii arţăgoşi vor fi iar la
post, jandarmi conştiincioşi ai inimei tale.
O să privesc pulverizat această
pestriţă desfăşurare de forţe pînă cînd,
obosită de-atîta culoare şi circ, mă vei
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scăpa din palmă şi, rostogolit în aşternutul infinit, îţi voi fi ogheal pentru vise.
Apoi vor veni zorile...
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Amorul meu, ieri am avut o zi
cumplită...
Pe la amiază, după luni nesfîrşite
de hoinărit prin ape şi vînt, bătrînul şi
credinciosul melc Jess, ştergîndu-şi îndelung coarnele, ca nu cumva să aiureze
din cauza tăcerii şi singurătăţii, ne-a
anunţat, prin goarna lui de foi de leuştean, că, pare-se, la orizont începe să se
zărească ceva.
A fost nevoie de oleacă de răbdare din partea lui căci, din lene, din indiferenţă, din moarte poate, niciunul din
noi nu mai credea în minuni şi, pînă am ajuns pe punte, a durat ceva timp...
Într-adevăr, dincolo de noapte, abia străbătută de razele pulberii ale lunei, se ivea ceva, din ce în ce mai mare, ca
un soi tigvă, ca o rodie imensă şi zimţuită.
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Am sunat deci adunarea şi, cînd
toţi cei 27 de rătăciţi mi-au fost alături,
după un tainic sfat, am hotărît că-i timpul să acostăm...
Aşa am ajuns, năuci de atîta tangaj al sufletului, în Ţara de Cerneală.
N-am timp acum să-ţi spun cum
ne-au întîmpinat băştinaşii – un soi de
calamari imenşi şi multicolori – nici de
ospăţul ce-a urmat (încheiat cu-n delicios şi infinit tort de orez şi bame de
fildeş), nici măcar de culcuşurile din
bostani aurii în care-am înţeles cum se
visează. Poate pe altădată...
Să ştii doar că, dis de dimineaţă,
am pornit iar la drum, în căutarea insulei
noastre...
Acum toţi ai mei dorm. Puntea e
un imens hamac...
Sunt al naibii de obosit şi o să mă
culc şi eu curînd.
Te îmbrăţişez, roagă-te pentru
Noi.
Motan Literatul
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PS. Îţi scriu cu un toc special, făcut din os fraged de ştiucă portocalie.
L-am primit în zori, la plecare, de la Biban Sucitul, nebunul din clopotniţă.
Cică, dacă priveşti uşor printre
gene şi citeşti ultima propoziţie a epistolei mele, ar trebui să vezi cum cuvintele încep să devină purpurii şi să pîlpîie
lin. Asta ar însemna că nu te-am uitat,
că încă mă iubeşti...
Ia vezi... merge?
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Sfinţi infiniţi şi tandri pictezi pe
crinolină, sfinţi curioşi din cale afară ceascunzi pe sub mătăsuri...
Şi-atunci cheamă heruvimi în ajutor să tămîieze întreg văzduhul cu nard
şi portocale pînă la apus, cînd clopotele
încep să sune grav iar hainele pornesc a
se topi încet, una cîte una, precum o luminoasă foaie de ceapă de Bohemia ce
lasă în urmă trupul incandescent.
Atunci din iarba nemărginită şi violet vei simţi cum, în destoinic marş,
furnici multicolore vor escalada pulpele
fragezi şi sînii vicleni iar ceva mai sus,
pe pleoape, lăcuste de Angora vor picta, geană cu geană, hieroglife pentru
cealaltă parte a vieţii tale.
Corsetul ţi-l vor strînge, cu delicat şnur de levănţică, melci iniţiaţi în
tainele amorului, greieri îţi vor picura
sunete în loc de cercei...
151

Astfel gătită, sorbind în extaz
roua din cupele crinilor, în cele din urmă
vei rostogoli către mine poşete întregi
de bile de cleştar, semn că a venit timpul să-mi pun iar coiful cu pene de alamă
şi, ieşind în uliţa îngustă, să aprind felinarele, oraşele, universul...
Lumea va crede că au sosit zorii.
Aiurea... este doar modul tău de a
arăta cît mă iubeşti!!!
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bim...

Noi nu ştim multe dar ştim să iu-

Ne împiedicăm adeseori în propriile şireturi, dăm cu fruntea de stele şi
sîngerăm şi ne doare, ne lovim unul de altul aripile întinse... Poate folosim aiurea
literele, cuvintele, poate nu ştim să spunem poezii de amor sau nu ne găsim vorbele potrivite atunci cînd asta ar salva
totul. Dar ştim să iubim... Ştim să iubim...
Noi ratăm zilnic dimineţi, ore, ani.
Cădem şi abia ne ridicăm. Nu ne iertăm
decît după ce ne stingem, dăm alt înţeles durerii, sîngelui, vieţii. Noi nu avem
decît arome, abur înşirat ca vata de zahăr, din el rupem fîşii-fîşii cînd vrem să
ne ameţim iubitele şi n-avem dulcegării
la îndemînă... Nu ştim să plîngem cînd ne
doare şi nici să rîdem în hohote atunci
cînd ar trebui. Nu ştim să întindem mîna
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atunci cînd degete se vor atinse şi nici
să punem capul pe pernă rugîndu-ne pentru cei ce ne-au doborît.
Noi nu ştim multe dar avem timp
să le învăţăm pe toate. Fiindcă ştim să
iubim.
Ştim să iubim...
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„Fiindc-a iubi nu-i socotit a fi greşeală
nici chiar de Dumnezeu, ci-i o izbîndă
pe care el o iartă cu plăcere.“
(Emil Brumaru)
Cred că, într-adevăr, e timpul să
mă opresc...
A fost prea multă trudă, prea
multă umilinţă şi prea multe renunţări.
Cred că a venit vremea să înţeleg
că poţi apăra fiinţa iubită de cei potrivnici dar niciodată nu o să o poţi apăra de
ea însăşi, că – indiferent cît şi ce spui
sau faci – numai timpul va dovedi dacă
am avut dreptate. A venit vremea să înţeleg că degeaba faci frecţie unui picior
de lemn căci rareori copacul va reînvia.
O să înţelegi atunci cuvîntul acela
pe care l-am tot repetat cîndva, o să
pricepi că te-am iertat de mult şi că nu
te urăsc fiindcă, aşa cum spunea cineva,
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„nu poţi să urăşti pe cineva deja înfrînt
care, fără tine, nu va mai fi niciodată un
om întreg!“ O să ştii că ceea ce vezi şi
simţi nu este iluzie, că o să ne purtăm
iubirea asta, ca pe un stigmat, pînă la
sfîrşitul nostru.
Şi, mai ales, a venit vremea să afli
singură ce va mai rămîne din insula ta.
Că, în curînd, nu o să mai găseşti în jur
nici distracţii şi nici jocuri ci doar locul
încuiat pentru vecie.
A venit vremea să ştii că nu meriţi, că toată povestea aceasta va trebui
să se oprească într-adevăr, să nu se mai
prelungească circul ăsta lălăit, să tai
subţirele fir de păianjen de care a rămas suspendată relaţia asta...
Să înţelegi că s-a terminat!!! Pentru totdeauna!
Mult noroc!
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Am pene în suflet, abia-mi începe
viaţa...
Ce motive aş avea să nu păşesc
ţanţoş, mîndru nevoie mare, prin începutul ăsta de săptămînă, de ce nu aş flana
pe străzi uite aşa, total aiurea, adulmecînd aromele domniţelor vişinii, schimbînd culorile pentru miliarde de buchete
de mărgăritar pe care apoi, petală cu
petală, le-aş dărui tîrgoveţilor trişti?
De ce nu m-aş mai putea gîndi că
zidurile ascund poveşti sub tencuiala
roasă, de ce nu aş asculta, cu urechea lipită de marmura rece, cîte suspine au
întipărite în ele treptele colibelor şi, mai
ales, de ce nu aş putea urla în gura mare:
„Domnule, trebuie să fi fericit, ce naiba... Eşti rege peste fluturi şi vise! Tot
ce-a fost rău s-a transformat în şoaptă!“
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Îmi iau deci bastonul din os fosforescent de rechin, îmi pun melonul cu
pene de păun şi fracul din mătase de fecioară şi, iată-mă, de azi sunt al tău,
sunt al tău pe vecie!
Am pene în suflet, ai grijă cum mă
locuieşti!
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Sunt doftor de parfumuri, ce vă
doare?
Căror miresme nu le simţiţi savoarea şi ce arome nu vă sfîşie privirea? Nu
vă temeţi, sunteţi în siguranţă aici, mie
îmi puteţi destăinui totul...
S-au adunat probabil, în toţi aceşti ani, prea multe alei, prea mulţi mofluji în colţurile trupului ăsta fosforescent aşa că vă înţeleg de ce vă este atît
de greu, de ce totul în inimă este violet,
de ce încrederea pentru dumneavoastră
nu semnifică decît zece litere sterpe...
Dar mie îmi puteţi destăinui totul... Nu vă fie teamă!
În cîţi zori v-aţi stins tăcerile, de
cîte ori aţi aşteptat apusul pentru a învia... De cîte ori v-aţi rugat în şoaptă ca
el să vă găsească, să vă dea un semn –
oricît de mic, de cîte vieţi aşteptaţi o
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privire care să vă pulverizeze de fericire?
Nu-i nevoie decît de lacrimi. Atît.
O să ştiu atunci că am dreptate, că reţeta asta scrijelită fin pe-o petală a dat
rezultate, că puteţi să vă ridicaţi, că sufletul va fi colorat din nou şi va păşi către tot ceea ce a negat şi a iubit cîndva...
Nu vă temeţi, sunt doftor de
parfumuri...
Ce vă doare?
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Te-nşeli bătrîne, lumea e frumoasă, trebuie doar să închizi ochii...
Numai atunci o să ştii cît de multe
poţi îndura şi de cîte ori te poţi ridica apoi, atunci o să înţelegi că miresmele nu
sunt pentru nări ci pentru retină, că zorile nu pot sosi decît dacă primeşti cu
trupul larg deschis toate apusurile universului.
Atunci o să îţi apară, în loc de epidermă, mii de strofe, abia în acea clipă
vei simţi, prin vene bătînd exploziv, miliarde de fluturi, atunci vei ştii că iubirea
nu înseamnă să vinzi ci să dăruieşti din
tine totul, carne, ochi, culoare...
Atunci vei ştii că, de vrei ca cineva să-ţi rămînă alături, nu-ţi trebuie cuvinte ci inimă.
Atunci vei înţelege că, în clipa în
care nu mai ai nimic, cînd ai pierdut totul, eşti cel mai bogat de pe pămînt
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fiindcă nu-ţi mai rămîne decît libertatea.
Şi-atunci o să ştii că nu te poţi întoarce în locul din care nu ai plecat niciodată...
Te-nşeli bătrîne, nu-mi poţi dresa
sufletul... degeaba îi arunci monede de
biscuiţi!
Te-nşeli!!!
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Azi-noapte-n vis, pe spate, mi-a apărut un semn, un fel de şarpe infinit şi
subţire, de mătase, ce cobora şuierînd
lin spre coapse...
Era un fel de rană ce nu doare,
palpita doar încet, ca o inimă deşirată, şi
care – atunci cînd respiram – ţîşnea diafan, încet, stropi de lumină şi lacrimi...
De undeva din urmă cineva, nu puteam zări exact cine, îmi şoptea să nu
mă tem, să mai îndur o clipă în tăcere. Îi
auzeam vocea puternică, extrem de clară, şi-ncercam să îmi dau seama cine este, cum naiba a ajuns în visul meu şi mai
ales de ce îmi spune toate astea...
Căutam să-l ascult, să nu mă mişc
prea brusc de teamă să nu stric totul, să
nu strivesc senzaţiile ce se scurgeau
astfel din trupu-mi, să nu umplu odaia cu
păreri de rău, cu iubiri trecute, cu
pleoape sărutate...
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Nu mai ştiu cît a durat visul acesta, nopţi, zile întregi poate am stat aşa,
de veghe, cu şarpele acesta colcăind de
sentimente transformate în solzi de arome şi lumină.
Ştiu doar că, într-un final, m-am
trezit şi, ridicîndu-mă greoi, primenindu-mă galant, plin de amor şi rouă, am
pornit bucuros spre tine pe uliţele întortocheate ale vieţii.
Abia cînd m-ai zărit şi m-ai întrebat ce-i cu asta ditamai aripa dintre umeri am înţeles de ce a fost nevoie de
atîta aşteptare...
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De cîte raze avem nevoie în suflete pentru a putea pulveriza durerile,
eşecurile, orbirea, pentru a putea porni
din nou fragezi la drum, pentru a putea
hoinări nopţile şi uliţele încinse de dorinţe, pentru a avea puterea să scrijelim
cu unghiile zidurile portocalii pînă la sevă, pînă cînd din ele ar ţîşni must şi miresme...
Cîte păduri vinete mai trebuie să
incendiem pentru a ne face apoi rezervă
de creioane cu care să ne însemnăm migălos în epidermă amintirile, trupurile
contopite, degetele împreunate... Cîte
lacrimi mai trebuie să adunăm sub pleoape ca să înţelegem că iubim şi trebuie să
ne ridicăm şi să avem puterea să strigăm
asta fără teamă, în piaţa mare a oraşelor...
De cîte raze mai avem nevoie ca
să ne regăsim?
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De cîte culori?
De cîtă tăcere?
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pasă...

De-acum poate să plouă, nu-mi mai

Dovleci albaştrii se deschid ca să
adăpostească fluturii, merele imese îşi
strîng semințele ca să facă loc omizilor
de mătase, melcii portocalii vor mai face
încă o intrare în cochilia lor de fildeş
pentru a ocroti greierii. Poţi, de vrei, să
dai şi tu o mînă de ajutor şi să arunci
bucăţi de pîine chihlimbarie în care să se
înşurubeze iute furnicile...
Puneţi apoi şalul de mătase şi pantofii pentru mîna stîngă căci în cîteva
ore totul va fi violet, în cîteva ore totul...
De mine nu te teme, se va găsi
cineva să mă îngroape sub cîteva petale
de iris...
De-acum poate să plouă, nu-mi mai
pasă...
167

89

„Poveştile-s făcute pentru îngeri!“
îmi spui...
Vrei să-i păcăleşti, să-i tîrăşti în
lumea asta palidă a noastră, să-i zăpăceşti cu maşini ruginite şi îngheţată de
struguri şi vată de zahăr... Îţi place la
nebunie să-i vezi cum se bălăcesc prin
glod, cum se ascund năuci după crini
vanilaţi, cum se pierd printre cretini şi
betoane şi sticlă...
Nici atunci măcar nu-i laşi în pace... Le şopteşti în pleoape vulgarităţi, îi
îmbeţi cu arome stoarse lin din rodii pînă ce, sătui de atîta delăsare, îşi vor
rostogoli obositul penaj în praful stelar
de pe jos..
Abia tîrziu, cînd vor fi secătuiţi,
vei chema motanul albastru şi, ghemuindu-vă amîndoi între aripile lor diafane,
veţi începe orbeşte să toarceţi pînă cînd
blînzii serafi vor crede că asta ar trebui
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să se cheme pe pămînt Vis şi vă vor ocroti, şi vă vor aduce noaptea cuvertură...
„Poveştile-s făcute pentru îngeri!“
îmi spui...
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Dă vieţile de-a dura prin mătasea
moale, poate aşa o să ajungi să simţi
aromele zilei de azi pulverizate în văzduh, poate aşa o să ţi se oprească pe gene, prin păr, pe umeri, omizi aurii ce vor
purta pe trena infinită melci de sidef ce
umplu nucile cu miez de rodii...
Poate vei avea curajul ca, măcar
azi, să te îndrăgosteşti într-adevăr, să
ieşi dansînd pe uliţele tocite, printre
greieri mov şi tîrgoveţi, să înveţi demoazelele cum se cuvine să primească un buchet de mărgăritar, un sărut, un trup...
Măcar azi poate o să zîmbeşti fără falsitate, o să ţii în palmă degetele
potrivite, poate măcar acum, cînd primăvara îţi arată că ai putea iubi atît de
mult, o să vezi cît de departe pot ajunge
corăbiile sufletului...
Dă vieţile de-a dura prin mătase,
iată, fluturii regatului meu poartă doar
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pentru tine o zi neomenesc de frumoasă...

171

91

Cu frunze de levănţică înmuiate în
lapte crud de veveriţă şterg ferestre şi
cristale, încerc să albesc pînă la miez
clanţele, mînerele, retina, să evapor uşile, zidurile, tot ce cîndva am atins cu sufletul în încăperea asta nenorocită...
Trudesc aşa de ani de zile sperînd
ca, odată şi odată, totul să devină invizibil, că o să pot nimici amintirile, trupurile, urmele de paşi de pe tavanul portocaliu, chipurile noastre încremenite în oglinzi topite.
Doamne, de mi-ar reuşi munca asta migăloasă numită vulgar viaţă poate
că aş avea din nou puterea să şuier ţanţoş după fluturi multicolori, să pocnesc
doar din degete pentru ca melcii pepit
să tragă la scară şi lăcuste în ţinută de
gală să mă îmbie, zîmbitoare nevoie mare, la o nouă călătorie prin oraşul ăsta
îngheţat de atîta primăvară...
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ripi...

Poate că astfel o să capeţi iar aPoate o să fiu iar cer...
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Nu o să reuşesc să ţin minte toate astea, scrie-mi te rog pe pleoape, zgîrie-mi retina cu amintirile noastre...
Înghesuie în mine – cum numai tu
ştii – plimbările, parcurile, tot ce am iubit şi ce am urît cîndva... Poate aşa o să
izbuteşti să nu mai încurci ani, degete,
trupuri, poate o să fii mîndră de mine
cînd o să-ţi şoptesc numele meu ca să te
scot din încurcătură, să nu mai roşeşti
cînd mă prezinţi...
Spune-mi tot ce ai vrea să ştiu,
cîte fire de păr încîlceşte vîntul, cum ţiai muşcat de emoţie şi plăcere buza de
sus, de unde ţi-ai luat bluza roz cu anime... Nu ştiu la ce mă ajută acum toate
astea dar cu siguranţă pe tine te vor
salva cînd nu vei mai ştii cine eşti, ce e
aia dragoste, ce cauţi lîngă mine...
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Spune-mi, şopteşte-mi totul dar
să ştii că nu o să reuşesc să le ţin minte...
Scrie-mi te rog pe suflet...
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Eu nu exist, sunt doar o poveste
istorisită dis-de dimineaţă de melcii tacticoşi îmbrăcaţi în fracuri portocalii şi
domesticite, în timp ce-şi beau ceaiul de
vanilie şi ronţăie molcomi fursecuri de
vată.
Sunt doar o părere, un abur ce vă
cuprinde atunci cînd aveţi cheful şi
curajul necesar să trageţi cerul mai
aproape, cînd vă spuneţi – fie şi în gînd –
„Ei, şi ce dacă mă plouă!“ şi dansaţi şi vă
aruncaţi pantofii roşii cît colo pe asfaltul albastru, fără să vă pese că o să le
ciobiţi pielea de veveriţă, tocurile din
tulpini de iris...
Eu sunt gestul acela diafan pe care-l faceţi şăgalnic atunci cînd credeţi
că el merită şi, simţind ca o iluzie epiderma pulsînd, prindeţi uşor bluza fistichie de tiv pentru a o lăsa apoi să plutească prin camera aromată...
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Nu, eu nu exist decît în mintea
voastră, sunt distanţa dintre gene, secunda dintre două buze, răscrucea dintre trupuri, un graffiti de rodie desenat
de o lăcustă mioapă pe sufletul vostru...
Nu vă amăgiţi...
Eu nu exist...
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Să ne-adîncim în noapte ca-ntr-o
rană pe care vin îngeri gravi s-o spele, so şteargă cu marame de foi de liliac, s-o
lecuiască picurînd pe timpul deschis şi
sîngerînd tinctură de rouă şi gălbenuş de
nutrie...
„Nu se mai poartă tristeţea – îmi
spui, mestecînd încet omizi albastre ţiplate în foiţe de zahăr ars – ... nu se mai
poartă... Cine mai ştie azi ce e sărutul pe
tîmplă, cine mai poate iubi violet? Ai mai
văzut tu ziduri parfumate de plăceri, ai
mai încurcat tu uliţe în priviri de îndrăgostiţi? Cîte uşi ale inimei se închid, cîte
mîini rămîn veşnic întinse spre niciunde...
Nu, nu se mai ştie a iubi... Nu vezi, încercăm să ne ascundem sufletul şi să scoatem buricul la vedere...“
Dincolo de tine, o veioză idioată
împrăştie umbre de lapte în fotoliul de
pluş şi dintr-un colţ al camerei se aud
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şoptit, ca un susur de şarpe invizibil,
melodii multicolore...
Şi deschid fereastra, poate odată
cu noaptea o să pătrundă în noi şi fluturii fosforescenţi, poate o să te trezeşti naibii odată şi, auzind cum greierul
birjar, în fracul lui de argint, pocneşte
din miliarde de bice de leuştean, o să ai
curiozitatea să-ţi apleci sînii de catifea
pe fereastră, să surîzi, să dai drumul bilelor de păpădie să vestească zorii...
Şi-atunci o să înţelegi că te iubesc, că – uite – mai ştiu încă să te fac
să rîzi, că mai pot dresa motanii pătraţi
să-ţi aştearnă la picioare misive de amor
scrise pe norii portocalii ai zilei de mîine.
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O poftă teribilă de a-ţi scrie la ora asta dementă din noapte, de a topi
prin litere atîtea sute de kilometri, atîţia ani ce ne despart, atîta tăcere...
Aş vrea acum să-ţi fiu alături, să
te servesc dis-de-dimineaţă cu clătite
răsucite în dulceaţă de rodie, aşezate
fistichiu pe farfurioare de cristal învechit, să chem îngeri peltici să psalmodieze zorile, să mîn şatra melcilor albaştri pe trupul tău cărări să deseneze...
Aş parfuma la nesfîrşit pernele
moi de mătase, încheietura palmei, petale aş desena pe pleoape şi aş continua
tot aşa, cu versuri scrise oblic pe motani
pătraţi, pînă cînd, nebună de aşteptare
şi de-atîtea miresme, m-ai lua de mînă
gata să hoinărim Veneţiile sufletului.
Ai înţelege atunci cît de frumos
ştii să iubeşti, de cîtă tainică reverenţă
este nevoie pentru a spulbera lumea as180

ta, mulţimea de oameni fără inimi, cît de
mult ai aşteptat şi cîte culori dansează
de ani în tine...
Am impregna cu amprentele trupurilor noastre ziduri, dealuri, copaci,
nori de celofan şi, într-un tîrziu – sătui
de atîta bîrfă – tîrgoveţii s-ar pulveriza
în ziua asta incredibil de primăvăratecă,
iar mie, din tot vocabularul inventat, nu
mi-ar mai rămîne decît doi fluturi de
dantelă pentru partea nevăzută a lumii
tale...
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Tu vrei doar poveşti, şi poveşti, şi
poveşti...
Motani argintii înhămaţi la caleşti
de catifea, sfîşiind uliţele violet ca şi
cum ne-ar spinteca sufletele, greieri pepit, purtînd fracuri nesfîrşite, şi cingători, şi revolvere din lemn de trandafir
imperial, ţigănci înmiresmate de amor
ce-ţi aruncă în cale buchete de smeură
şi monede de nasturi, melci înmuiaţi în
vanilie şi apoi rostogoliţi pe trupul tău
clocotitor de vise.
Rîvneşti blazon înzorzonat brodat
pe pleoape, basme cu dovleci şi prinţi
idioţi dar descurcăreţi, zulufi pentru
gene, perne de mătase umplute cu smîntînă, omizi de borangic desenate naiv şi
seducător pe pijamale, botoşei de angora în care să te afunzi după ce-ţi termini
baia de seară, încălzind între palme cana
cu lapte şi scorţişoară...
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Visezi la degete din abur trandafiriu ce ştiu să-ţi învrăjbească sînii, buzele portocalii presărate cu dulceaţă de
nuferi, picioarele infinite pierdute în
momentul ameţitor al întîlnirii...
Şi mă aştepţi cu toate astea-n
tolbă, şi-mi trimiţi rîme pudrate să mă
poarte spre tine cît mai iute, să nu ne
prindă noaptea cu sufletele arzînd de
atîta aşteptare...
Tu vrei doar poveşti, şi poveşti, şi
poveşti...
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De cîtă răbdare avem oare nevoie
pentru a descifra aşa cum se cuvine
semnele timpului presărate prin lume?
Cînd vom înţelege că aromele, miresmele nu sunt lăsate pentru orice suflet, că zorii nu se arată niciodată ochilor deschişi? Cînd vom ştii că nu întotdeauna trebuie să cîştigăm, că se cade
să fim uneori blegi, naivi şi catifelaţi ca
un bot de cerb?
Cît va mai dura pînă vom găsi omul
acela care, oprindu-se lîngă noi, va avea
puterea să reţină secundele zile în şir,
luni, ani, secole, transformîndu-le întrun cuvînt, în cinci litere vulgare şi prea
des folosite: „viaţă“?
Cînd vom simţi într-adevăr că adevăratele despărţiri îţi topesc doar
trupul, alea două mîini şi două picioare,
alea zece degete şi tot ce mai ai în rest,
că, indiferent de cît doare, oricum rămîi
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pe vecie ca o culoare bolnavă, ca o ramură crescută adînc în alt trup.
De cîţi ani vom mai avea nevoie ca
să simţim că noaptea este întotdeauna
amară, că omizile ne ară blînd amintirile,
că ecoul se trezeşte doar prin clipire, că
bucuriile sunt întotdeauna absurde şi
tocmai pentru asta le rîvnim?
Oare cînd vom înţelege că poveştile dor teribil dacă sunt spuse prea devreme şi, mai ales, că ceea ce există cu
adevărat între doi oameni este un cîntec
infinit, ceva care continuă, care nu se opreşte la capătul propriei noastre vieţi.
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Întotdeauna ne simţim mai bine
cînd vedem universul bolnav, întotdeauna
zîmbim fericiţi cînd realizăm cum norii
de vată încep să se deşire deasupra
noastră, cum se descompun în văzduh
păsări şi copaci şi...
Ne spunem atunci în gura mare,
aşa, ca să ne audă toţi: „Uite, un dezastru mai mare decît în mine!!!“ şi, după ce
am admirat îndeajuns decăderea, parcă
simţim în noi puteri incredibile, cheful
ăla teribil ce ne face să flanăm pe străzi
fericiţi, să smulgem buchete imense de
trandafiri din braţele florăreselor, să
graffitizăm ziduri şi inimi fără să ne pese de ce vom lăsa în urmă.
Murim de plăcere cînd asistăm la
apusul lumii, cînd vedem că nu doar florile din noi se ofilesc, că nu numai îngerii
noştri îşi pierd miresmele, nimbul, aripile şi culegem ca nebunii fulgi portocalii
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ce ne vor aminti că am fost şi noi cîndva
din mătase, că , odată, am vegheat şi noi
un amor, că am adus portocale şi kiwi şi
lăcuste de zahăr ars şi le-am aşezat uşor pe pleoapele dorite...
Întotdeauna ne simţim mai bine
cînd vedem universul bolnav...
Întotdeauna avem nevoie de o umbrelă ce ne acoperă viaţa...
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O să te strig „Lamprissa“ iar tu,
la fel de rece şi tăcută şi seducătoare,
adîncită în baldachin, printre miliarde de
perne din vanilie, răsucind între degete
lungi ţigarete din foiţe de ştevie, vei înhăma roiuri de melci violet ca să ne putem începe călătoria prin burg...
Cînd străzile vor apune eu, suflet
înmănuşat în catifea, voi adia prin flautul de abanos pînă ce trupul tău longilin,
încins de atîtea sunete, va topi veştmintele şi, biciuind candelele pînă la înflăcărare, voi da voie canarilor să-şi înceapă
ritualul.
Mai întîi vor sosi melcii diafani ce
vor presăra secunde de culoare şi îşi vor
şerpui trenele pepit trezind la viaţă lobul feeric, pe clavicula unduitoare...
La apus vor coborî înspumaţi, spre
a preda ştafeta omizilor de angora îmbibate în şerbet de crini imperiali ce se
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vor rostogoli fremătătoare pînă ce sînii
se vor înfiora şi, incandescenţi, vor
străpunge aerul, aromele, retina...
Într-un final, mînînd tandru cu
ciorchini de bice cormorani infiniţi de
fildeş spre îmbujoratele coapse, vei
aştepta într-o bufantă desfătare ca
peştii roz să se oprească din zborul lor
şi să adulmece înmiresmata rouă a plăcerii...
O să te strig „Lamprissa“...
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Topeşti flori mari de crin în căni
cu ceaţă...
O nouă zi începe şi durerea trebuie pulverizată, dimineţile au nevoie de
scorţişoară şi vanilie, doar aşa poţi porni
fraged la drum, doar aşa poţi închide ochii pe străzile întortocheate...
Nu ai de ce să te temi...
Întotdeauna lumea este închisă în
tine, apare numai cînd doreşti...
Urcă deci în şaretă şi dă bice
melcilor, lasă-te în seama lor, ştiu ei pe
unde să te poarte, cunosc oraşul de abanos, uliţele cu antichităţi şi amintiri, pădurile de ciuperci pepit, cîmpurile de vată, ştiu ei pe unde te poţi adînci în rîuri
de ulei de nuferi...
Poţi hoinări cît vrei, te poţi
întoarce tîrziu, adulmecînd balsamul unei
zile ce-a apus...
Hai, du-te acum!
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Lasă-mi doar flori mari de crin
topite-n căni cu ceaţă...

191

101

Sunt tot ce nu aţi vrut să zacă-n
mine: plicuri de rouă, mere, scorţişoară,
ghiozdane cu gutui cerate, cărţi cu desene indecent de frumoase, creioane violet ondulate de atîta supt, oglinzi îmbujorate de sînii incandescenţi, ciorapi de
dantelă răsuciţi diafan de pe coapse îngereşti, perne cu fulgi de mărar, căni infinite în care, dacă nu eşti atent şi teapleci mai mult decît se cuvine, rişti să
te pierzi în rîuri de lapte albăstriu, versuri scrise migălos, cu scobitoarea înmuiată în dulceaţă de kiwi, pe buze întredeschise, fremătînd de aşteptare şi plăcere, urechi desenate invizibil cu vîrful
limbii, degete în care se prind, ca într-o
capcană, melci de fildeş, plete nemărginite înşirate ca un covor de mătase pe
străzile oraşului, pleoape pictate cu spumă, apusul durerilor, linguriţa de argint
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în care se oglindesc dimineţile, miresmele a două trupuri îngemănate...
Sunt tot ceea ce vă este ruşine
să fiţi voi!
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Tu îmi spui că îngerii răsar precum florile, că, de închizi ochii, îi poţi
vedea cum se ivesc prin nesfîrşite cîmpuri de lavandă şi – de ai îndelungă răbdare şi delicateţe – îi poţi culege aşa, uşor, tulpină cu tulpină, precum culegi irişii sau crinii de mătase...
Buchete de îngeri poţi să faci de
reuşeşti să te topeşti la timp, dacă ştii
să zîmbeşti, să nu ţi se înăclăiască paşii
prin lumea asta infernală...
Şi lumea lor este atunci lumea ta,
jocurile lor sunt infinit mai frumoase
decît cele ale copilăriei, şi buzunarele-ţi
sunt atunci pline de lăcuste de cristal şi
melci şi fluturi...
Iar eu încerc să te-ascult, să-ţi
urmez degetele, sufletul, urma stacojie
pe care buzele tale o lasă în aerul imaculat, tot sperînd că poate o să reuşesc
cîndva să ajung la tine, că odată şi odată
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distanţa dintre noi va apune, că o să te
opreşti şi-o să deschizi larg ferestrele
trupului şi o să am locul meu pe pervazul
inimei...
Tu îmi trimiţi seara mesaje explozive şi îmi spui că îngerii răsar precum
florile...
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Nu-i între noi decît un drum de
rouă, blînd luminat cu raze de mătase...
Îl tot străbat, în spintec zi de zi
pe din două, de-am ajuns să-i cunosc fiece piatră, fiece fir de iarbă argintie, zidurile lui mi-au crescut adînc în suflet şi
acum lasă melci peltici să-l deseneze cu
incandescentă lavă...
Şi te tot caut, tot încerc să te
găsesc prin rîurile de crini, prin valuri de
canari multicolori, sperînd ca, odată şi odată, să te pot lua de mînă, să-ţi dau uşor părul de pe frunte şi aşa, în cămăşi
de forţă şi de gală, să pornim prin oraş
hai-hui, declamînd versuri într-o limbă
inventată şi plină de miresme...
În jurul nostru s-ar aduna atunci,
ca la teatru, tîrgoveţi portocalii, dudui
îmbujorate de plăcere, reni de fildeş cu
motani enervant de tandri în şa...
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Şi-am sta aşa luni, ani, veacuri
tregi pînă cînd ne-ar cotropi apusul
am înţelege că doar noi putem lumina
mea asta cenuşie...
Nu-i între noi decît un drum
rouă...
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înşilude

104

Mi-e viaţa îndesată-n degetare de
fildeş... ţi le dăruiesc de vrei.
Le poţi purta atentă, să nu se verse anii topiţi în rouă, în timp ce străbaţi
burgul, în timp ce te laşi parfumată de
primăvara asta atroce... Le pendulezi între degete, poţi simţi căldura lor nefirească pulverizată pe gît, pe sîni, pe
coapse, te joci cu ele tot dîndu-le de-a
dura între suflet şi trup ori te poţi afunda în fotoliul tău caramelizat şi, în
timp ce sorbi din căni spiralate lapte de
crini, le poţi lăsa aşa, să plutească uşor
prin încăperea crudă. S-ar revărsa din
ele, la oră fixă, legende multicolore, amintiri bolnav de adorabile, jocuri copilăreşti, săruturi, paşi pe ziduri şi, de ai
răbdare pînă la sfîrşit, te-ai putea desfăta şi cu tainica mea poveste de amor...
Primeşte deci aceste degetare...
Mi-e viaţa îndesată fin în ele...
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geri...

Tu vrei să pui capcane pentru în-

Te strecori prin noapte şi ungi
străzile oraşului cu dulceaţă de toporaşi
ca să le afli urma, îmbibi zidurile scorojite cu parfum de vanilie ca ei să adulmece şi, vrăjiţi, să mai zăbovească o clipă prin rahatul ăsta de lume...
Tu crezi că, dacă legi buchete imense de irişi în crengile copacilor îi
poţi păcăli, crezi că ar uita raiul dacă
rostogoleşti în văzduh miliarde de baloane impregnate cu versuri de amor...
Şi aşa îţi petreci lunile, anii, viaţa,
pregătind aşternutul pentru cei născuţi
cu aripi, şoptind în fiecare dimineaţă
tîrgoveţilor că trebuie să aibă răbdare
şi ochi închişi, că numai aşa pot simţi
cum în piept li se trezeşte o nouă viaţă,
cum se va putea schimba acustica sufletului...
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Iar vrei să pui, cu mîna ta unditoare, capcane pentru îngeri...
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Înhamă iar ogarii la caleaşcă... putem porni la drum, a început deja să se
lumineze, la ora asta pădurea adoră să
fie răscolită...
Pune-ţi deci pe umeri şalul de catifea, adu cu tine şi cîteva perne umplute cu scorţişoară, nu uita să iei şi pledul
în care peştii zboară.
Hai, putem pleca de-acum...
Putem ciocni, în sănătatea morţii,
mătăsoase cupe de crini umplute cu vodcă şi vanilie şi-apoi, mestecînd înfioraţi
rîme de angora, să ne lăsăm leneşi purtaţi prin miresmele primăverii...
Iată, poteci de caşcaval pané se
deschid în faţa noastră, la vederea ta
irişi stacojii îşi pleacă duioşi frunţile în
semn de omagiu, cerbi cu ramuri pe
creştet te-mbie să-ţi alegi prea coapte
rodii crescute-n gîndul lor...
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Ştii doar că, dincolo de pădurea
asta de ghiocei sunt munţi infiniţi în
care îngeri sihaştrii înalţă rugăciuni
întru succesul călătoriei noastre, lăcuste
ce pregătesc orez cu lapte pentru
desert, greieri pitici cu viori ascunse-n
pulpe...
Înhamă deci ogarii la caleaşcă...
Trebuie să ajungem înainte de apus, ca
timpul să poată lăsa peste noi, ca o cortină, ca o pleoapă invizibilă, două amprente ale aceluiaşi suflet...
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Vrei melci de vată să-i topeşti sub
limbă, să-nchizi uşor ochii de plăcere şi,
răsucită-n moi pleduri de mătase, să te
dedai la îngereşti dezmăţuri...
Şi-atunci vin motani diafani să-ţi
toarcă prin plete pînă le lasă parfumate
şi unduitoare, omizi de ceară ce, topiten amorul trupului, se preling şerpuind pe
clavicule, pe sînii infinit de îmbujoraţi,
pe pîntecul înfiorat unde vor poposi, fericite, în golful buricului tău...
Pelicani vor depune – în semn de
amintire şi omagiu – în fiecare palmă,
crapi mari din zahăr ars ce, simţind căldura degetelor se vor trezi la viaţă şi, în
dans ritualic, îţi vor oferi buchete de
solzii de fildeş pentru fiecare pleoapă...
Într-un final greieri în frac, vîslind în bărci din feliuţe de kiwi vor începe călătoria spre adîncul fiinţei tale iar
203

lăcuste fosoforescente îţi vor picura pe
coapse sirop de mure, uliţe pentru ca orele să ştie unde se cuvine să apună.
Vrei melci de vată să-i topeşti sub
limbă...
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Înmoaie încet fluturi de pluş în
cana infinită, lasă culorile lor să se dizolve, să-ţi scorţişorească pînă la lacrimi
laptele de vanilie, buzele, inima...
Soarbe apoi totul dar încet, lin,
picătură cu picătură, ca şi cum – printrun invizibil pai – sorbi cuvinte, poveşti,
amintiri, vise...
Pentru aşa ceva nu-ţi trebuie nici
facultăţi, nici diplome...
Doar o muzică în surdină, lumină
atenuată prin mii de paravane din pergament, şoapte, căni cu ceai de nuferi,
pleoape tatuate cu săruturi, degete
strîns împreunate...
Lasă deci orele să curgă, lasă timpul ăsta să danseze în noi odată cu ploaia, să ne încălzească trupul lasă...
Căci viaţa nu este decît cealaltă
faţă a nopţii, cănile sunt doar fîntîni cu
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toarte, trupurile biete coji pentru aburul ăsta numit atît de vulgar „suflet“...
Înmoaie deci fluturi de pluş în cana infinită...
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nă...

Atît să-mi laşi, un fluture pe per-

Mi-ar fi de ajuns, m-ar ajuta enorm să mă descurc prin pădurile astea
de beton şi sticlă şi becuri, m-ar salva
ori de cîte ori aş păşi aiurea pe marginea
clădirilor, de cîte ori aş risca să mă înghită tavanul...
N-aş mai suferi atunci cînd pleci,
cînd nu te pot suna, nu te pot atinge,
cînd nenorocita asta de cameră se
blochează şi rămîn ore în şir privind un
fost fotoliu al unui fost trup...
Aş putea atunci păşi vioi şi sigur
pe străzi, fără să simt aromele tale, fără să mă mai afund în paşii tăi lăsaţi prin
primăvara asta tembelă şi debutantă, mar durea undeva de cum priveşti şi ce
zîmbete mai arunci mulţimii...
Nu te-aş mai aştepta, mi-aş
stoarce doar mie, într-o cană imensă,
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suc de rodii şi mărar şi vanilie, aş scrie
numai pentru mine şi-aş desfinţa toate
emoticoanele alea aiurea de sentimentale pe care oricum mai mult eu le folosesc...
Lumea n-ar mai exista, aş fi regele unui ţinut plin de pitici, motani şi
colivii pline cu misive de amor iar noaptea s-ar topi altfel în mine, fără teamă...
Fără teamă aş aştepta zorii şi
zilele şi aniii...
Atît să-mi laşi, un fluture pe pernă...
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„La ora cînd o zi se sfîrşeşte şi cealaltă
încă n-a început,
la ora la care timpul rămîne suspendat,
trebuie să găseşti omul care atunci ca şi
acum,
de la începutul începuturilor, ţi-a
dominat trupul,
trebuie să-l cauţi astfel încît măcar
altcineva
să-l poată găsi cînd tu vei fi murit.“
(George Seferis – „Focurile Sfîntului
Ioan“)
Şi unde mi-e trupul, cine-l locuieşte, ce culoare poartă acum aburul ăsta
numit suflet, ce amintiri, ce epistole de
amor va fi scris el, căror Dumnezei s-o
fi închinat...
Cîte căzături o fi avut în copilărie,
de cîte ori copacii a călărit, ce străzi a
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înnodat şi unde sunt ele acum? Oare unde îi sunt bunicii, căror bătrîni cerşetori, ghemuiţi lîngă ziduri, cu cărţi de
rugăciuni în palme şi cartoane pe
genunchi o fi rostogolit monede de chihlimbar?
Palmele lui oare cine le-a încălzit,
ce degete a prins în degetele sale, ce obraji o fi sărutat, ce buze i-au şoptit şi
ce poveşti? Ce încălţări o fi avut prima
dată în picioare, or fi fost colorate, or
fi avut steluţe roz pe tălpi sau erau simpli şi albi? Ce flori i-au înmiresmat părul,
cum o fi fost primul sărut, prima iubire,
cît de uşor o fi trecut de prima despărţire a poveştii comune? Ea era frumoasă, era înaltă, suplă, bondoacă, veselă,
tristă? Purta oare ochelari sau îi ura?
Avea părul lung, ondulat, blond, castaniu,
sau era tunsă periuţă, precum copii obraznici de altădată? Cîţi cercei avea şi
unde? Cîte scări au urcat împreună şi cîte au coborît singuri? Cîte vise? Cîte tăceri?
Unde mi-e trupul?
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Cine-l va găsi şi cînd?

211

111

Îmi spui că trebuie să mă opresc,
că deja este mult prea mult şi mult prea
inutil, că nu există fluturi şi regate cu
dovleci şi greieri, că toate rîndurile astea scrise de luni şi luni de zile se transformă într-o cărare ce duce niciunde şi
lumea este frumoasă şi parfumată şi fără să vină cineva s-o împopoţoneze cu
„aberaţii“...
Şi cuvintele tale vin într-o nouă zi
dintr-o nouă săptămînă şi mă întreb dacă
nu cumva ai dreptate, dacă nu este şi ăsta un semn că nimic nu există, că totul
trebuie tăcut şi trăit.
Şi-aş face asta, aş închide coşmelia asta în care am căutat să-mi colorez
nopţile, n-aş mai deschide uşa pentru nimeni, aş şuiera pe toţi cei ce prin geam
ar privi.
Aş face asta, chiar aş avea curajul să o fac dacă aş ştii că nopţile mele
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atunci nu s-ar transforma în zile şi dacă
ar exista cineva care mi-ar putea atunci
răspunde de ce naiba, dacă totul este atît de frumos şi cald şi simplu, nu
sunteţi fericiţi???
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De același autor:

„Mic tratat de colorare a nopții“ –
poeme
„Rituri de dragoste și ură“ – poeme

În pregătire:
„Cehov și ceai“ – poeme, antologie
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