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cerculeţe
câtă carne mâncasem împreună
seară de seară prăjită fiartă uneori arsă
şi tu aveai guriţa aia mică de păpuşă 
de nervi stricasem lampa
oricum toate astea au rămas în arhivă

conflict ___ cine să gătească
mă gândeam că totul e simplu
bine că de tine nu pot să zic aşa ceva
conflict___ cât timp să stea mâncarea în microunde
între timp mâinele tale se şterg de puloverul meu
să fie bine să fie pace
conflict____ cine să puie masa
asta ca bonus
iţi aminteşti eu am dat cu aspiratorul

apasă aici să vezi dacă s-a eliberat spaţiu în file
astăzi te-au căutat 3 oameni 
mâinele mele erau reci 
apoi
mi s-a rupt scurta la subsuoară
ac nu aveai
am luat paltonul tău şi am mers să plimb câinele
am zis că-i cald şi comod cineva căuta în coşul de gunoi

câinele se pişa desenând cerculeţe pe zăpadă

marinată 
o bucată de carne marinată într-un borcan
de 3 litri
viaţa ta marinată în aceasta dimineaţă rece
creativitate + lucruri ncesare pentru a funcţiona
în locul care stau s-au adunat mulţi oameni gălăgia lor
îmi provoacă disconfort
gălăgia lor e bătaia de cap nr 2

claritate în ceea ce va fi mai departe
luna în ochilarii ei de culoare neagră
ochii mei în ochelarii ei de culoare neagră

realitate în care oamenii scuipă
mucii din nas pe gură
realitate când eu merg pe o cărare şi simt frigul
doar cu vârful degetelor
şi eu am pus mâna pe umărul tău şi eram de aceeaşi înălţime
şi noi ştiam unde mergem
în unele cazuri eram gata să fac totul pentru tine
era un secret ascuns în buzunarul de la cur

mersul unul langă altul ca o publicitate ce se repetă zeci de ori în acea zi
tu ai nevoie de siguranţă+ gândul că  e cineva aproape
eu am nevoie de tine+ nimic
la dreapta noastră o motocicletă a lovit un audi
înseamnă că ceva e în permanetă mişcare ca noi
exact ca noi

Victor Ţvetov

huţa-huţa 
un film în care oamenii îşi continuă viaţa
100 de spini în mâinile mele
stop în player stop în viaţa asta 
e în regulă să vii acasă beat/mort/pişat în pantaloni
e acceptabil
uneori chiar e necesar
dar fără nervi tristeţe dor puse într-o cutie de fen
şi băgată ţie sub braţ
fără toate astea care te scormonesc care fac autopsie pe tine
experimente supraomeneşti
se aprind lămpile cu halogen există un stil de dans unde nimic nu funcţionează
există o stare unde corpul nu te ascultă
aşa ori nu aşa
eu te am sau nu te am 



�

stau mereu pe extreme stau în mijlocul şoselei cu căşti în urechi
stau la tălpile tale şi vreau să-ţi ling
mă întreb dacă e o pierdere de timp
nu
linsul picioarelor e un lucru important mai ales că sunt tălpile ei
din aur/rubin/smarald ce vreţi 
limba mea e carne şi nu sunt sigur că e aşa de vie
dar picioarele ei sunt desăvărşirea

………………………………………..
………………………………………….

din tot aerul eu răsuflu cu heliu
inima mea e un motoraş electric de la maşinuţele cu baterii
fucţionez din dragoste
mă alimentez din dragoste
vreau să am putere multă vreau să desfac pereţii cu mâinile
vreau să mă transform în ce vrea ea
click stânga aşa e mai bine
save image in another file

picioarele în zăpada moale picioarele mele din oţel inoxidabil
ochii disting claritate 
mersul meu sigur că niciodată nu o să devieze
mă duc unde mă duc ochii
e bine că creierul nu ştie unde
secret__ lichidul din care e format ochiul e dragoste
doar ei au rămas vii din toată măreţia şi imensitatea mea 
ei nu te-au uitat
clear new document
zborul insectelor mă fac să tresar
o dimineaţă cu ceaţă soare ploaie şi lumină Dumnezeiască
o dimineaţă pentru care vrei să funcţionezi
în care vrei să-ţi cumperi baterii noi
insectele zumzăie pe lângă mărul din care muşti
şi eu îmi mişc greu picioarele masive din oţel inoxidabil
să te privesc
ceva scârţie ceva e rugină
roboţii îmbătrânesc merg la spitalul de roboţi
unde există medici roboţi

huţa huţa 
îmi dau un ordin nou
îmi execut cu cea mai mare responsabilitate
pe pieptul meu stă un număr din 9 cifre
spinarea mea e plină de baterii multicolore
o fabrică de făcut roboţi 
scrâşnetul metalului ca o casetă defectă răsună 
în spaţiul izolat al fabricii
eu lucrez cu gândul la tine

dacă aş putea să-mi fac durere fizică să trec 
peste cea psihică
totul ar fi mai simplu ca dezvelirea unei ciocolate
dar aşa taci şi pui şuruburi unor noi roboţi 
eu sunt viu eu sunt dintr-un alfel de material
vreau să înghit noduri dar saliva lipseşte

imensitatea mea poate să sperie imensitatea mea 
poate să joace pe nervi
nu simt pietricele pe talpa goală
nesimţirea mea n-are limite
mai am o liniuţă din baterie şi merg la odihnă
alimentarea mea ţine de oameni
eu sunt o dorinţa a ta un gând
ale
mele dorinţi mor în burta mea de fier

încă un gând
încă un gând şi se sting luminele
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pereţii mişcă spre mine 
concomitent 
funcţionează după principiul menghinei 
mâinerul distrugător 
îl cuprinzi strâns la piept 
privesc cu milă 
oamenii cu care nu beau 
nu beau 
nu beau din laptele care ţâşneşte 
din sânii tăi 

b

duioasă lucernă – înghite-mi paşii răi 
sfântă lucernă – absoarbe-mi putoarea
care m-a năvălit 
dorul e o maşinărie disfunctă 
un terci gătit de o bucătăreasă curvară
dorul e o curvă beată 
ce îşi bagă mâna în chiloţii tăi 
pe care tocmai i-ai luat curaţi din dulap 
mirosind a bingo 
dorul miroase a mortăciune
precum un orb
te caut cu mâinile întinse
paşii mei flămânzi – rămân în lucernă 

c 

ridurile de pe frunte 
dansează înspăimântător 
luând legătura cu moartea 
cutele de pe faţă 
sunt un fel de a spune că mi-i dor de tine 
ochii tăi mă  privesc 
fără a trăda vreo emoţie 
îmi sting ţigara de ei – în ei 
ca nu cumva să crezi că-mi plac ochii tăi
urăsc ochii tăi 
îngerii ieşind dintr-o toaletă de ţară 
cu mitraliera în mână
vor să te nimicească 
să te anihileze 
să te extragă din imaginaţia mea 
- eu smerit şi resemnat -
le-am permis s-o facă

Hose Pablo
d 

am băut ceai de romaniţă 
ai băut ceai de romaniţă 
alături de mine – erai chiar în faţa mea 
frigiderul hodorăgea 
în scopul de a ne comunica ceva esenţial 
ţineam în mâinele noastre 
două căni metalice 
din care pelerinii au băut cândva izvar
imaginea noastră 
stocată într-o bucătărie 
am fi putut să ne-o tragem 
în loc 
să cuprindem cănile călduţe 
în loc să ţinem coatele pe masă 
am fi putut striga unul la altul 
şi bale ar fi putut ţâşni din gurile noastre 
care totuşi – în loc de asta 
stăteau întredeschise şi inofensive 
.............................. tot ce am făcut noi e să stăm
.............................. şi să bem ceai de romaniţă 

de după geam se izbea sângele fierbinte
dorind parcă să răzbată la noi 
după geam omenirea 
îşi trăia apocalipsa promisă 
-------------
te-am întrebat totuşi
dacă ţi-am pus suficient zahăr 
şi dacă ai vrea să ieşim la o plimbare – după 

e

îmi petrec timpul 
contemplând cum cărnurile bătrâne şi scârboase
intră în posesia cărnurilor moi 
cum boşorogii cuprind studentele durdulii şi apetisante
toate astea mă fac să mă urăsc 
şi să fiu invidios 
în dragoste nu există spaţii goale 
în ură se concentrează toată sinceritatea

acum când văd toate astea 
încep să-mi lipsească 
gesturile tale calculate şi elitiste 
- între timp orgoliul meu călătoreşte prin iad - 
- mâna mea posomorâtă caută ochiul plâns –
nici nu ştiu cum să-ţi spun că mi-i dor 
te urăsc – te-aş purta în braţe din cauza asta
lipit de soba rece 
mă las agresat şi mistuit de amintiri
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sticla pe care o ştergi în treacăt cu mâna
oraşul ăsta cu muguri şi locuri strâmte
de la rece la cald mai e puţin
mâna nu tremură mângâie şi se retrage

am tresărit azi am stat în tramvai la uşă
cântecul s-a rupt oamenii caută siguranţă
mama se duce la sanatoriu m-a sunat
copilul nostru înoată în întuneric

diferite şi îndepărtate temeri subţiri
cablul întins peste primăvară

o cupolă de sticlă am să te învăţ cum
se poate pătrunde în inimă

sub husa murdară fără culoare acolo jos
maşina e o grămadă de fiare puse în ordine
ceea ce nu se vede se ascunde se ruşinează
oamenii stau departe unul de altul fac conversaţie

fie şi pentru câteva momente
suprafaţa negră zgrunţuroasă trecută cu vederea 
micul nostru refugiu 
am să-i dau alt sens 

pun dragostea în tine 
aduc aşteptările mele simple
să te susţină ca pe o floare 
în bătaia vântului schimbător

drumul scurt e întotdeauna lipsit de căldură
am stat în tramvai la uşă atent la sunetul metalic
la zidul alb locuri comune intrări năpădite de iarbă

am coborât în mijlocul zilei cu sfială
în tine dragostea mea rămâne întreagă

imnnr1

Pe o rază a coborât la mine 
Dragostea vântul de primăvară
Galsul meu se schimbă 
Graba devine obositoare

dintre norii cu furtună 
a coborât şi se propagă

nu vorbeşte cu nimeni
umbrele cresc după dânsa
îmi las capul pe iarbă
am intrat într-o zonă secretă

îmbrăţişarea mamei 
caldă suficientă 

din depărtatele ceruri
a coborât la mine 
pe o rază strălucitoare
încetineşte vorbirea

noi suntem fiinţele vii
lucrurile or să dipară

puternică schimbă cursul apei
dacă te iubesc dacă mă iubeşti
în câmp deschis e o casă 
nici-un drum până acolo

dragostea e afară
lumina ei m-a orbit

un teren de joacă un oraş 
denumirea îmi scapă
posibilităţile noastre cresc
alege zona secretă

unde braţele seamănă
unde pulsează ritmic

dragostea a venit singură
a acoperit lucrurile
a dezvelit lucrurile
am sesizat diferenţa 

suntem prinşi în traficul
zilei fără sunete
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Krautrock
Sunt în grădina casei din Corjova, mă legăn încet în scrînciob. În faţa scrînciobului, la distanţă mică, am adunat 
o grămadă de frunze. Miroase a flori de salcîm, bate vîntul, soarele îmi aruncă lumina în faţă. Se aude scîrţîitul 
scrînciobului în timp ce mă legăn. Nişte copii ţipă departe şi sunetul rămîne cu mine mult după ce ei au tăcut, 
amestecîndu-se cu scîrţîitul scrînciobului.

Tipul din colţ stă pe mess, aud de aici. Văd monitorul cu coada ochiului, pîlpîie.

Îmi dau capul pe spate, îmi iau avînt. Pe cer dunga albă a unui avion ce-a trecut se lăţeşte. Trec două păsări, apuc să 
le văd cu coada ochiului. E senin, tulpinile copacilor s-au încălzit. Scîrţîitul scrînciobului se intensifică. Mă pregătesc 
să sar şi sar. Plutesc în aer şi în timpul acesta mă gîndesc cum a rămas gol scrînciobul în urmă, cum se va legăna el 
tot mai încet pînă se va opri. Cum vor veni să mă caute. 

Aterizez pe grămada de frunze special pregătită. Căzătura e plăcută, frunzele sunt moi. După aterizare frunzele mă 
sorb, mă acoperă. Alunec prin ele, prind viteză. Se face întuneric, eu cad în continuare către miezul pămîntului şi un 
fior plăcut îmi înţeapă inima. În cele din urmă cad pe ceva tare, deschid ochii şi mă ridic din pat. E noapte, în cameră 
nu se vede nimic. Rămîn un timp nemişcat să mă dezmeticesc. Merg la uşă, o deschid. Din hol lumina dă buzna în 
cameră, mă înconjoară. Corpul firav taie lumina şi holul, mîinile atîrnă şi umbrele lor se lungesc pe pereţi.

Au tăiat caloriferul, au sudat ţeava. Nici măcar n-au vopsit.

Ies din casă. În curte e linişte, ţîrîie greierii. E puţin răcoare, iarba rece îmi umezeşte tălpile goale. Un nor subţire 
acoperă luna, rămîne doar o lumină slabă şi deodată cineva mă apucă de mînă. Întorc capul. E Thom Yorke. Faţa lui 
e tristă şi obosită, el mişcă din cap şi o melodie începe să se audă tot mai aproape şi mai intens. Thom Yorke ţine 
în mînă o felie de pîine cu unt. Apropie felia de pîine de gură, iar gura lui se deschide, se închide, se deschide şi în 
acest timp se aude How to disappear completely. Îl strîng de mînă şi atunci el deschide ochii şi peste noi se lasă 
liniştea. Mă priveşte, îmi face cu ochiul. Îmi arată, în depărtare, pădurea. De aici vedem pădurea foarte clar. Pe fiecare 
copac o fiinţă umană în pielea goală se tîrăşte spre vîrf apucînd tulpina. Pielea fiinţelor umane luceşte sub lună, ochii 
fiinţelor sunt aprinşi. Deasupra pădurii păsările plutesc în spirală. Thom Yorke mă trage după el spre pădure. O luăm 
la fugă, străbatem cîmpul pustiu. Urmele tălpilor noastre goale în iarba udă, strivită, scînteiază. Ne ţinem de mînă în 
timp ce fugim.

Sună un telefon, nu-l aude nimeni. Miroase a spirt şi a transpiraţie.

Cînd intrăm în pădure, ne liniştim. O melodie moale şi elastică şerpuieşte printre copaci şi ne înfăşoară tandru. Păşim 
încet, prudenţi şi concentraţi. Sub tălpi trosnesc crengile uscate şi noi urmăm melodia. Ajungem într-o poieniţă în 
mijlocul căreia Jonny stă în picioare, sub o lumină galbenă şi cîntă la Ondes Martenot. În spatele lui se află o bară 
de bătut covoarele. Jonny deschide gura către noi şi melodia îi ţîşneşte din gură şi străbate pădurea ca un animal 
sălbatic înfricoşat. Eu şi Thom Yorke ne-am oprit, îl privim. Jonny se întinde peste Ondes Martenot şi înfige mîinile 
în miezul instrumentului ca într-o pîine caldă. Îl ridică de la pămînt, îl strînge cu putere. Instrumentul se face un om 
foarte slab, dezbrăcat, cu o gură mare deschisă din care ţipă. Pielea lui slinoasă luceşte, Jonny îl strînge cu o mînă 
de burtă în timp ce cu cealaltă îi apasă capul lipsit de păr, îi mişcă ţeasta dintr-o parte în alta. Faţa instrumentului 
se schimonoseşte în ritmul mişcărilor lui Jonny, în piept i se deschide o gură care se lărgeşte pe măsură ce Jonny îl 

Dmitri miticov
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strînge în braţe şi-l mîngîie. Ţipătul instrumentului seamănă cu ţipătul lui Jonny. Jonny ne vede şi atunci dă drumul 
instrumentului care o ia la fugă printre noi. Cînd trece printre mine şi Thom, instrumentul întoarce capul spre mine 
şi chipul lui e slab, iar în gura lui deschisă o văd pe Olguţa cum alunecă pe dealul înzăpezit călare pe sanie.

Thom Yorke îmi arată bara de fier din spatele lui Jonny. Se duce spre bară, eu rămîn în urmă. Jonny îl urmează. Se 
suie amîndoi, îşi îndoaie genunchii peste bară şi atîrnă cu capul în jos. Cei doi dau din cap, se uită unul către celălalt 
şi cîntă I Might Be Wrong. Părul lui Jonny dansează. Părul lui Jonny aproape atinge frunzele căzute. Mă rup din locul 
meu şi mă sui lîngă ei. Îndoi genunchii, atîrn cu capul în jos. Încep să dau din cap, cei doi se întorc spre mine şi deschid 
gurile. Din gurile lor ies furnici şi furnicile le acoperă faţa. Mă sperii, închid ochii şi o văd pe mama cum se strînge 
în braţe muşcînd din plovărul de lînă. Cînd deschid ochii, Thom şi Jonny au dispărut. Mă dezechilibrez şi cad în cap. 
Mi s-a oprit respiraţia. Corpul mototolit vibrează în frunze. În timp ce mă zvîrcolesc apuc să văd cum se apropie o 
felie de pîine cu unt.

Cineva a dat sonorul mai încet, trage cu urechea.

După un timp îmi revin. Mă ridic în capul oaselor, observ că sunt complet gol. Pielea mea n-a lucit niciodată mai tare 
ca în această noapte. Mă apropii de un copac şi îi apuc tulpina cu putere, încep să mă tîrăsc pe el, urc fără grabă. 
Luna aruncă lumină, pe o frunză aleargă un miriapod. Dau frunzele într-o parte, scot capul şi privesc acoperişurile 
caselor. Dacă ei s-ar trezi, mi-ar vedea faţa printre frunze, mi-ar vedea corpul gol şi gura care se deschide, se închide, 
se deschide. Încerc să-mi îndes pumnul în gură, se aude How to disappear completely. Există, pe aici pe undeva, o 
ieşire, iar eu am s-o găsesc. Cînd vrei să-ţi îndeşi pumnul în gură e greu să ţii ochii deschişi. Mai ales e greu să nu ţi 
se umezească ochii, să nu-ţi ardă în cap.

Din ceilalţi copaci fiinţele umane care se tîrăsc către vîrf se uită la mine. Îşi arată dinţii. Părul lor s-a umezit, s-a lipit 
de scoarţa copacilor. Dinţii lor scrîşnesc şi sunetul acesta seamănă cu scîrţîitul unui scrînciob.

Cînd ajung în vîrful copacului, păsările care plutesc în spirală încep să coboare. Din ciocurile lor atîrnă nişte sfori de 
care e legată o cutie de lemn. Cutia coboară lîngă mine, ating cutia, o deschid. Înăuntru se află capul lui Andrusha 
cu ochii deschişi. Andrusha deschide gura şi spune nu trageţi, nu trageţi, iar vocea lui Andrusha este vocea mamei. 
Închid cutia şi cobor din copac. 

Azi mergem la tomografie.

Noaptea a umezit frunzele căzute. Eu le răscolesc cu mîinile goale. Alături, pe o felie de pîine cu unt s-au urcat 
furnicile. Ei vor veni să mă ia. Ei mă vor găsi cu mîinile în frunze. Mă vor duce în casă, mă vor întinde pe pat, mă vor 
asculta cu stetoscopul. Sub capsula rece pieptul meu va tresălta şi din el Thom Yorke va începe să cînte. Stetoscoapele 
se vor face nişte căşti mari şi ei uite aşa vor da din cap. Vor închide ochii şi în jur va coborî o lumină puternică.

Vom coborî în miezul pămîntului şi ne vom întinde. Vom aştepta. Pămîntul va rămîne gol, numai vîntul va străbate 
pustiul şi o muzică tristă, elastică, se va auzi pînă-n cer. Vor veni nişte fiinţe noi, nemaiîntîlnite. Vor săpa după noi. 

Salonul e plin de lumină, strîng din ochi.
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Michael Ryan 

traducere 
de Vadim Vasiliu

Câinele 

Copilul vecinilor a murit la vârsta de o lună 
şi ei plecaseră la Big Sur ”să-i celebreze viaţa”, 
iar eu ca un prost am acceptat să le hrănesc câinele –
avea doisprezece ani, blană aspră, pe jumate orb,
pe jumate mort şi el, falca de jos i se retrase într-un rânjet silit.      
Ce trebuia să răspund la rugămintea soţului?
”Copilul pe care l-aţi avut e mort, şi ce treabă am eu.
Nici măcar nu te prea cunosc. Roagă pe altcineva. 
Nu-mi place cinele tău. Cred că e hidos. 
Şi dacă moare în timp cât sunteţi plecaţi? 
Ce ar trebui să fac – să vă sun şi să vă dau vestea? 
Nu vreau să mă bag în asta. 
Şi dacă nenorocul vostru e contagios?   
Însă eu răspunsem: ”Cu plăcere”, şi el mă îmbrăţişă,
acest Kurt sau Kirk, sau cum l-ar mai chema. 
”Siobhan” – soţia lui – n-ar fi în stare s-o dea la auspiciu, 
el plângea în braţul meu,  crustele ochilor i s-au umezit 
în spatele ochelarilor de clovn, enormi ca ochii bufniţei, 
el mă lovea neregulat în claviculă. 
Mă sperie atât de mult încât nu eram în stare să pricep 
cine e ”ea”, cea la care se referea, apoi mi-am dat seama că e câinele.
Toate sunt ea: copilul mort, soţia, iar acum şi câinele.

Nu-mi place câinele. Pute. I-ar trebui o baie. 
Cine mai spală un câine într-o lună ca asta? 
Dar blestemat să fiu dacă voi face asta – 
căcatul de câine uscat, mai rău chiar – încâlcit în păr 
culoarea şi textura sârmei ruginite 
întărite cu tencuială de mucegai puroios.  
Câinele scheaună toată ziua – dar toată ziua – 
acestea sunt senzaţiile rămase în interiorul casei. 
Afară o lună întreagă era linişte  
cu excepţia unei singure dăţi când paramedicii veniră devreme 
încât vecinii îşi dăduseră seama că se întâmplaseră 
o nenorocire. Nu am avut dubii nici pentru un moment, 
se auzea un răcnet înăuntru, constant, 
era în legătură cu copilul. Însă câinele nu scheuna până ei plecaseră.    
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Siobhan, cred că are patruzeci-şi-ceva – 
Probabil a născut acasă cu apă doula, 
bărbatu’ ei o asista, fără doctor, fără amnio, 
fără teste genetice – cred că ei aparţin 
unei megabiserici în care pastorul 
de mărimea unui stick de peşte, din scaunul de pe tribună
înalţă cincizeci de picioare, văzându-i-se dinţii înălbiţi, 
şi ei cântă împreună bătând ritmul, cântări creştine, 
cu puterea a zece mii, atât de tare cât pot.   
”Să celebrăm viaţa ei”: e fraza pastorului, pun pariu. 
Dacă asta îi ajută să îndure totul, e bine. 
Tot ce ştiu e că am de a face cu câinele lor.
Nu am de gând să-l spăl, dar nici să-l duc la plimbare 
şi am sunat la serviciul de franciză 
unde mi-au trimis un belorus, un puşti cu nasul cârn 
(Dumnezeu ştie care o fi povestea lui),
el a sunat la uşă după jumate de oră. 
”Nu pot să plimb câinele” spuse el. ”Nu mă duc. 
Câinele scheaună toată ziua – dar toată ziua – 
aceasta este atmosfera ce persistă în interiorul casei. 
El nu va ieşi din casă. Cred că pute. 
Mai bine l-ai duce la un veterinar.” Am mers. 
Am găsit iarăşi unul în cartea de telefoane, 
acesta îmi luă optzeci de dolari ca să-i găsească 
un dinte pierdut, apoi dădu un preţ de o mie de dolari 
preţul testelor. ”Câinele e bătrân,” spuse el. O. Mulţumesc. 
Apoi, acasă, am încercat să pretind că sunt stăpânul câinelui,  
pipăindu-l (puţin) şi  vorbindu-i în tonalităţi 
prosteşti de copil, în timp ce-i dădeam cipsuri de ficat 
şi biscuiţi, aruncându-i osul, 
dar, când aţipisem, el zgârie vopseaua uşii de la intrare 
căutând drumul afară.     
După, l-am adus în bucătăria vecinilor, 
unde era cuvertura şi vasele şi i-am şters cracii,
el a început să schiaune iarăşi, ceea ce face şi acum.      

Poate că mai persistă ceva în casă. 
Poate câinele mirosise seringele mici 
şi bandajele de pe scări. Ar fi aiurea de tot să 
ne ridicăm în odaia unde fusese copilul, în camera 
copilului, unde vecinii doreau să fie ochi şi urechi,
cu iepuraş roz sau înger zâmbitor sau tapet din 
Biblia pentru copii. E ca şi cum aş fi în spaţiul lor privat 
în intimitatea lor, în coşmarul lor de noapte. 
Poate că ar fi trebuit să-i sun până la urmă. 
Nu suport gândul acesta – ar trebui să stea în pace
să plângă pe săturate, ca să trăiască iarăşi în casă.
Unde nu contează ce cred sau înţeleg 
oricum, niciodată nu va fi aşa cum au vrut ei. 
Nu ştiu ce aş putea să fac altceva, decât să-i sun. 
Câinele lor – câinele lor bătrân şi urât – scheaună după ei,
şi nu are de gând să se oprească. 
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Biroul 803 sfârşitul lumii
Iarăşi oraşul de sticlă pierdut sub ape 
Dimineaţa înceată iarăşi plictiseala bordura gri
Parcarea imensă tone de apă şi sticlă

oameni ieşiţi la fereastră oameni în galerii
probând haine vorbind la telefon ţinându-se de mâini
plini de viaţă planuri de weekend

dar mai ales tone de apă tulbure şi sticlă 
ca după dezgheţ infiltrată în toate 
ca o tijă rece trecută prin miezul fiecărui corp
neobişnuit de umflat şi rânced gata să plesnească

Domnule Director iată Planul meu pe ziua de azi 
Lumea se clatină buldozerul umblă pe străzi
Fluidul fierbinte părăseşte în voie inima 

Iarba ţâşneste în jurul meu tremură se ridică 
Obiectul adoraţiei mele mâna întinsă spre nord
Peste zonele inundate unde trăiesc aceşti oameni

Domnule Director de data aceasta braţul meu
Maşinăria amorţită scăpată de sub cupola de pexiglas
Înşfacă bucăţile de construcţie şi le asamblează
La întâmplare - monstrul vechi s-a topit  

Lumina gălbuie colorează retina în albastru
Şi umbra unei păsări pe asfalt se împrăştie

andrei Gamarţ
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olia Penia

aşa începe…

te iubesc pân’ la rachete

şi-napoi
şi, fiind ziua cea mai scurtă,

dublu-n fiecare joi

îmi place aşa :
când mâncăm ciocolată semi-topită împreună

când călătorim în frunze de mentă  până la lună

şi înapoi
pregătiţi pentru porţia dublă de joi

când umplem casa cu cimbru şi iasomie

când ştii parolele secrete pe care mi le spui numai mie

îmi place că vrem să plecăm departe

- şi chiar o să plecăm! –

şi că lucrăm împreună la o carte

despre dragoste, evident

când ne plimbăm pe trotuarele stricate

şi încolăcite de căldură

când ni se ating mâinile întâmplător

şi noi ne dăm brusc seama de asta

şi le lăsăm
să se atingă mai departe

iar tu spui: uite, asta nu se poate scrie

în nicio carte
şi eu sunt de acord

când te joci cu fetiţa noastră

şi o înveţi cum să spună trigonometrie

sau alte cuvinte ciudate

când vii acasă după ce străbaţi milioane de centimetri 

până la mine
în fine, îmi plac foarte multe,

şi foarte mult, cel mai tare

îmi place de tine
până dincolo de rachete

şi înapoi
de fapt, chiar acum te iubesc dublu[1]

-----------------------------------------
--------

[1] Şi nici măcar nu e joi!!!!

primul ceas
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