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MOTTO:
“Există o frumuse țe care
nu cunoa ște moartea.
Frumusețea durată-n
formarea altor oameni,
în creație, în operă.”
- Ion Dodu Bălan

ARHIPENCU
RALUCA
MARIA
“mai presus de ochii tăi de neuitat
e pasărea
mai presus de pasăre
norul
mai presus de nor
e doar dorul
de ochii tăi de neuitat”
-Iv cel Naiv
Introspecție
Dimineața de 14 grade Celsius &
oameni dormind pe nisip.
Acum muzica s-a oprit
Din cauza sunetelor înghețate.
Ziua mi-a luat visul
și încerc sa mă învelesc în fum.
Mi-e frig.
Ne văd dansând ca doi nebuni pe plajă,
dar a început să plouă cu frunze uscate.
Și gândul stă ca o persoană inertă în brațele mele, ținând o lentilă spartă.
Acum (nu) sunt acolo.
Încerc să găsesc fericirea într-o noapte de vară.

Supoziție
Poate atunci când alerg după amintirile cu tine
expir prea mult dioxid de carbon.
Pari atât de real, încât îți văd părul negru pe umărul meu.
Casetele video cu noi pe plajă
sunt păstrate pe raftul superior al bibliotecii mele
ca să rămână neatinse de melancolie.
Acum valurile îmi ating tălpile
și nisipul îmi reamintește ce a fost.
Un vis povestit
de o scoică singură pe plajă.
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Acum înțeleg rătăcirea
Am început să mă întreb
dacă marea e la fel de la an la an,
dacă a rămas aceeași,
dacă prin valurile ei negre duce veselia și tristețea.
Dacă stâncile se așază în calea ideilor noastre?
O flacără m-a trezit la realitate.
Nisipul m-a mângâiat fin pe talpă și
vântul mi-a suflat floarea de la ureche.
Calul alb din spuma mării
ne transportă în alt vis.
Totul se reia.
Atunci vine o pisică și începe să se joace cu mintea noastră
de parcă ar fi un ghem de ață.
Unu, doi, trei... ceața dispare
iar în urma ei rămâne speranța arsă.
Și cenușa se așterne.

22:30 și timpul s-a oprit
Toate filmele sunt de demult
cu nisipul fărâmat de pașii îndrăgostiților și topit de soarele de august.
Tu ai aruncat în aer pământul de sub mine,
mi-ai făcut cu mâna
și mi-ai trimis un sărut.
Un terorist ciudat ce își aruncă gândurile și sentimentele
ca un praf gălbui ce ruginește.
Am vrut să mă întorc, dar am realizat prea târziu
ca sub mine e doar aerul.
Doctorul știe și nu se mai atinge de inima mea de plumb
când neputința împrăștie nisipul și scoicile în șira spinării mele.
În disperare notez pe foaie o frază într-o limbă învechită
care să-mi amintească
și inima are nevoie de resetare uneori.
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Destăinuire
Iubirea mea este ascunsă în spatele unui geam.
E dorința mea de a o proteja,
de a o păstra, așa cum ai face cu o insectă în chihlimbar.
Câteodată întind mâinile
de parcă aș vrea să mângâi fantoma din oglindă,
dar sutele de cioburi se transformă în săgeți
care îmi intră sub piele și mă otrăvesc.
Mă simt ca într-un bar vintage londonez
în care se ascultă viniluri de Bowie
și nimeni nu dansează.
A plecat de curând
lăsându-mi geaca lui de piele
care încă mai emană parfum.
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CĂLINOV
I. COSMIN
“Otravă dulce,
medicament amar”

Ecourile culturilor
Simt rugina de pe mâner,
oasele se rup din cauza unei reguli complicate,
Accentul străpunge ușor inima
plină de conjugări
care se scurg pe declinările aduse de mal.
Excepțiile au fost mereu lângă mine
doar ca să te umilească.
Plămânii sunt bolnavi
din pricina particulei inhalate.
Topica îmi taie ficatul,
pronunția zgârie dinții.
Totul se întâmplă așa de repede!
Încep să aud cu ochii,
să vorbesc cu urechile.
Boala aceasta nu mai poate fi îngropată
în cimitirul lingvist.
Va evolua și va fi luată de alții,
molipsitor,
făcându-ne pe toți la fel.
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Colonie pe fundul apelor
Mă scufund în groapa Marianelor
ca să ajung pe Everest
iar tu ești o peninsulă
înconjurată de o mare de independență
ce mă trezește sub aur negru.
Eu nu vreau o prietenie
ca a celor două praline pe nume "K",
un război rece al emoțiilor
nici o economie a frăției,
ci un zece la geografie.

Basm la cină
Lacrimi lasă rugina pe sabia
celui care a luptat pentru încă un război
unde toată lumea va pierde
un vârtej nesfârșit al tăcerii,
un deșert al neputinței
Sparge diamantul ce astupă
hemoragia internă a dorințelor
ȘI
Vorbește cu mine!

Zborul eternității spre pace
Legendele sunt numărate de un simplu copil,
lăsate în vânt pe o stâncă:
Șarpe care își oprește vorbele
necurate cu propriul său corp
Îngerul neputincios care a eșuat
să se apropie de zeul său,
Barbarul cu inima de domniță
Numai acel copil le număra
ca rima în versuri albe
într-un univers singuratic.

Nedreptate
Barba ajunge până la picioare.
Patru sute patru motivații de a mă ridica
de pe tumorile pernelor.
Cauza este mica blasfemie
a orbului care vede lumina.
“O alegere, două alegeri”
Le număr ca să nu fiu condus de 7 țări
cu proverbe mincinoase
în timpul execuției publice a sinelui.
Sadic...ce pot să zic.
Egalul nu mai există,
ci doar mai mare și mai mic.
Platon a eșuat.
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CHIRUȘ
MINA
Eu sunt Mina. Câteva dintre pasiunile mele sunt
programarea, astronomia și electronica. Mă interesează
subiectele de tip S.F. și cele care îți pot schimba percepția
asupra lucrurilor pe care crezi că le stăpânești. De asemenea,
nu prea îmi place să “lungesc vorba”.

Dincolo de liniște
Erori umane
Întins pe pat,
televizorul închis.
Mă judecă reflexia
din ecranul prăfuit.
Tavanul spune aceeași poveste.
Știu totul pe de rost.
Înghesui amintiri în vise,
creează dependență,
dar fără consecințe.
Developez cadre din trecut...
Nu te speria,
nu ajung departe,
am prea multe orgolii
care mă țin pe loc.
Totul e o comedie
la care trebuie să râzi.
Uneori te simți gol
când nu mai ai
pe ce să dai vina.
Cuvântul e acid,
dar gândul că am tăcut
când trebuia să zic ceva
se întoarce ca un ecou.
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Aruncat în oceanul de gânduri
în care înoată disperat,
dirijat de corporații
mascate cu logouri,
începe să vadă
că realitatea are noi grafice.
Se teme mai mult de zahăr
decât de praful de pușcă.
Oamenii, ca niște carcase goale,
trăiesc în bucla impozitelor.
Copiii trebuie să aibă curajul
să le vadă generația murind.
Fără o schimbare,
nu apar alte perspective
iar fără durere
e mai greu să ieși din tipare.
Imaginea se conturează.
dar păcat,
nu poți vedea rama dacă ești în tablou.
Autodistrugerea e alimentată
de arme nucleare
și de egourile oamenilor.
Așa că stăm frumos în fotoliu,
îndopându-ne cu E-uri
și așteptăm
repercusiuni.
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Frecvențe limitate
Privim lumea
printr-un vitraliu diform.
Voci din tablouri urlă,
dar cine s-asculte?
Cubul nu mai e perfect.
Acum atrage atenția...
nu pentru mult timp.
Lumea uită repede.
Frica rămâne
ca un maestru păpușar
desemnat să te controleze.
Mulțimea aplaudă
la fiecare greșeală,
tu ai un sistem perfect,
un zid peste care nimeni nu vede.
Încerci să te vindeci,
dar coși pe lângă plagă.
Arunci amintiri stânjenitoare în furnal,
știind că cenușa nu o să te ardă,
ea te sufocă.
Afară miroase a plastic topit.
Probabil e de la măști,
li s-au lipit de fețe.
O înțelegere tacită
se așterne peste oraș.
Poate așa este scris universul.
Ce vrei să vezi, pe față,
iar adevărul pe spate.

Roata de dric
Credea că mai are timp,
nici nu a apucat să piardă.
Acum ceasul doar clipește,
s-a spart clepsidra.
Încă pui alarme
să te trezească lunea.
Simți secundele cum trec,
parcă te trag înapoi.
Amintiri strânse
cu noduri pescărești
stau pasive în cortex,
așteaptă stimuli
să creeze erori.
Declinul imperiului a ajuns la tine
pregătit să rupă bucăți,
să facă ceva nou.
Te așază într-un scaun cu rotile
să te agăți de trecut
cu mâinile reci.
Ura se descompune încet,
lasă goluri în amintiri
să te poți îneca în ele
ca o albină în miere.
Celule se privesc distant,
parcă nu se mai cunosc.
Fac același joc de teatru prost
ce arată totul
pe dos.
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IVANOV
BOGDAN
Îmi fac prima impresie despre un om din ce știe
să îmi zică. Nu contează dacă zâmbești frumos sau stai
drept, dacă îți zic să mă impresionezi pe loc, ai face bine
să zici ceva, din orice domeniu, eu mă descurc mai
departe. Nu contează efectiv cât de informat ești, ci
reacția ta la o întrebare scurtă și imprecisă. Dacă reușești
să treci de pragul acesta, mă poți câștiga. Prefer să nu fii
de acord cu mine, să vii cu contraargumente logice, să nu
mă placi deloc. Poate fi bizar, dar aceasta e cea mai bună
metodă de a vedea persoana cu care dialoghez, că nu stau
în fața unui omuleț de ceară care se poate topi, și poate
apoi ne înțelegem. Desigur, este o metodă neconvențională care atrage asupra ei uneori ostilitate.
În rest, citesc mult. Sunt în decurs de a obține rolul de bibliotecar calificat în clasă.
În timpul liber scriu. Mă eliberează. Cu cât intru mai adânc în universul creației mele, simt
cum pielea de pe față mi se subțiază și cade în fâșii, iar până la finalul textului rămân un craniu gol.
Pinata
Își simte capul ca un butoi ruginit, nemișcat din pământ de ani întregi. Se chinuie să se ridice în
șezut din cauza durerii usturătoare din abdomen. Ce a făcut ieri? Nu e prima dată când are goluri în
memorie, dar se simte mai rău ca niciodată. Capul îi zvâcnește cu impulsuri dureroase care îl amețesc. Îi
trebuie câteva secunde pentru a-și găsi ochelarii cu ramă de sârmă pe noptieră. Se întinde să își ia cele
două pastile de dimineață, dar mai era doar una. Cum se poate, el avea grijă întotdeauna să fie la zi cu
dozele. CE S-A ÎNTÂMPLAT NOAPTEA TRECUTĂ? Își ia pastila care îi mai ameliorează durerea și
iese din dormitor. În hol, e lovit de o imagine necunoscută. Pe arcadă sunt prinse decorațiuni colorate și
peste pereții galbeni scrie cu litere de hârtie decupată LA MULȚI ANI, HAROLD! Bineînțeles, a fost
ziua lui, cum a putut să uite. Pe parchet sunt hârtiuțe lăsate de la petrecere, iar într-un colț, o baltă de
suc. Intră în bucătărie unde pe masă este ce a mai rămas din tort. Ia o felie și se așază la televizor.
Pornește pe canalul cu muzică jazz și ia telefonul din furcă. Formează numărul farmaciei. Sună de mai
multe ori până răspunde o femeie:
-Alo, Harold Wiston mă numesc. Sun în legătură cu prescripția. Aveți medicamentul meu?
-...
-Bine, vin la 1 să îl iau. Zi bună.
Activitatea lui preferată este să rezolve rebusuri. Se așază comod în fotoliu și ia revista
săptămânală. Astfel, se scurg câteva ore până se îmbracă să iasă. Afară este puțin înnorat și cerul are o
tentă de roz. Stă într-un cartier cochet de case modeste, viu colorate și îngrijite. În curți, oamenii tundeau
peluza sau făceau grătar, iar pe stradă femei tinere își plimbau copiii în cărucioare. Trage puternic aer în
piept, bucurat de prospețimea aerului. Trece pe lângă brutărie. Prin intrarea deschisă iese miros de pâine
caldă. Harold se gândește că este printre norocoșii care au o viață de vis. Mai trece câteva străzi și
ajunge pe strada farmaciei. Începe să se simtă amețit. Doza prea mică își spune cuvântul. Culorile clădi-
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rilor vesele încep să pâlpâie în umbre gri și se face o liniște dureroasă. Nu a fost conștient până acum,
dar pe fundal se auzea muzică liniștitoare, probabil tot jazz. Acum s-a oprit brusc și, odată cu ea, bunădispoziția sa.
Intră grăbit în farmacia care are un aer de vechi și vânzătoarea nu mai este la fel de drăguță ca
înainte. Ridurile de pe față sunt accentuate și are trăsături masculine. Îi cere medicamentul, dar când să i
-l înmâneze se aude o sirenă de poliție și vânzătoarea se panichează. Îl conduce la ieșirea din spate și îi
zice să plece acasă cât mai repede. Harold era foarte îngrijorat de modul în care s-a comportat femeia,
dar mai îngrijorat era de felul în care se simțea.
A pornit cu pași grăbiți spre casă, speriat de ce avea în față. Clădirile erau neîngrijite, cu pereții
fără tencuială pe porțiuni mari, iar jumate din ferestre lipsesc. Cerul este întunecat și bate vântul. Pe
stradă nu este nimeni în afară de unul, doi oameni ai străzii cu ochii absenți. Ajunge pe strada sa, dar
nimic nu mai seamănă. În locul unor case nu se află nimic în afară de mormane de gunoi. Ajunge în
dreptul plăcuței cu numărul casei lui, dar nu o poate recunoaște. Pe lângă faptul că este în ton cu restul
peisajului, are o gaură mare în acoperiș. În ușă are o scrisoare, dar ăsta e ultimul lucru care îl interesează.
Pune mâna pe clanța ruginită, dar vede cu teroare ca îi lipsește inelarul, în locul lui fiind un bandaj
murdar. I se face rău și vomită pe scări. După câteva minute încearcă iar clanța.
Când intră în hol, trebuie să își înăbușe un țipăt. Pereții sunt mânjiți de sânge iar pe jos sunt
gunoaie lângă bucăți de ceva ce nu dorește să recunoască. Aerul este greu, ceva între vomă, urină și
sânge iar pe perete este scrijelit cu un cuțit LA MULȚI ANI, HAROLD! Unde înainte era o băltoacă de
suc acum este o baltă de sânge cu un deget în centru. Amețit, bâjbâie drumul până în sufragerie unde se
tolănește pe fotoliul prăfuit. Tremură din toate încheieturile și nu știe ce să facă. Nu găsește explicație la
ce se întâmplă. De dimineață, până când a plecat, totul era normal. Ceea ce lipsise era doar pastila de
dimineață. Se uită în treacăt prin cameră și îi cad ochii pe revista de rebusuri. Este toată mâzgălită, având
cuvinte puse unele peste altele care nici măcar nu se potriveau, aranjate chiar și oblic și scrise cu litere
mai mult zgâriate. Adesea se repetă sintagmele ,,cer roz” și cuvântul ,,evadează”. Oare ce se întâmpla cu
el? Este bolnav? Firește, de aceea ia pastilele. Dar cât de nebun putea să fie fără ele? Și-a adus aminte de
scrisoarea din ușă. O scoate din buzunar și citește:
Dragă Harold,
Îmi pare nespus de rău că nu am putut sta până la finalul petrecerii, dar ți-am lăsat un mic
cadou. Cine nu iubește o pinata? Am lasat-o la subsol când tu le arătai celorlalți trucul cu dispărutul
degetului. Ce mai aștepți? Dute și sparge-o!
Cu căldură,
Marry
P.S.: Ți-am luat una dintre pastile pentru că ieri le-am uitat pe ale mele. Îmi pare rău, dar țiam pus două în schimb în plic.
Scoate din plicul scrisorii două pastile identice cu cele pe care le lua el. Acum merge să verifice
pinata. Trece ținându-și respirația prin hol și ajunge în dreptul scărilor care coboară la subsol. De jos se
aud încet gemete înăbușite și suspine. Coboară scările care scârțâie sub el și pune mâna pe clanță. Înainte
să intre, înghite pastilele, apoi trage aer în piept și apasă pe clanță. De afară se aude melodia mașinii de
înghețată care intră pe strada lui.
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16 iulie
10 iulie: Am ajuns în hotel. Este foarte luxos. Ne aflăm pe o mică insulă, aproape de țărmul
tanzanian, numită Pemba. Înainte de a veni, mi-a fost puțin frică, la știri apăreau luptele dintre Tanzania
și Kenya, iar Pemba este chiar la graniță. Am fi anulat vacanța, dar biletele erau deja plătite. Oricum, la
hotel nu pare că țara ar fi în război. Avem sejur all-inclusive, mănânc ce vreau și cât vreau. Apa este
mult mai caldă față de cea din Marea Neagră, dar parcă plajele… tot ale noastre sunt mai frumoase. Sunt
sigur că săptămâna o să treacă foarte repede.
11 iulie: A fost dat un raport că la graniță au fost lupte groaznice. Guvernul nu a făcut nicio
declarație despre vreun teritoriu pierdut, dar noaptea trecută pe lângă sunetul greierilor, vântul aducea
niște pârâituri surde. Azi a venit o șalupă cu doi bărbați care ne-au informat că lucrurile nu merg bine pe
continent. Forțele kenyene au cucerit orașul Tanga, în care am aterizat cu avionul. Deoarece insula
Pemba era aprovizionată integral din Tanga, șefii hotelului au hotărât să primim mâncare cu
rația ,,pentru siguranța noastră”. Asta a fost și cu all-inclusiv-ul meu.
12 iulie: Parcă nu-ți mai vine să faci baie în ocean când deasupra ta trec avioane de luptă. La
televizor apar știri despre alte orașe în care se duc lupte, dar Tanga pare a fi o zonă moartă. Cei doi
bărbați cu șalupa nu s-au mai întors. Se pare că suntem complet izolați pe insulă.
13 iulie: Azi a explodat ceva în Tanga. Nu am putut să văd ce anume din cauza fumului care se
ridică din oraș, dar am auzit foarte clar. Câteva secunde mai târziu a căzut curentul. Nici informații
despre ce se întâmplă pe continent nu mai putem afla. Dinspre oraș se văd clădiri în flăcări iar armele nu
se mai opresc. Nu am putut să închid un ochi până în zori.
14 iulie: Apa este plină cu deșeuri din urma luptelor. Spre prânz s-a găsit un cadavru pe plajă,
eșuat de flux. Parcă și apa a prins o nuanță roșiatică. Nu mai pun niciun deget în ea. Seara stau și mă uit
la apus. Soarele nu mai trebuie să reflecte lumină roșie pe valuri. Întotdeauna am senzația că undeva în
colțul privirii iese o mână din apă, dar când mă uit, se afundă și nu mai vine la suprafață.
15 iulie: Mâine este ziua mea. Drept cadou, cineva a găsit într-o debara un radio vechi. I-am pus
baterii și am căutat disperați o frecvență. Abia spre prânz am auzit o voce milităroasă care anunța că se
vor trimite echipe de salvare în zona orașului Tanga, inclusiv insula Pemba. Pe la miezul nopții ar trebui
să vină șalupe dinspre oraș și să ne ia. Cei de la hotel ne-au servit cu mâncare specială, s-au împărțit
băuturi scumpe și toată lumea a fost energică. La apusul soarelui s-a făcut un foc mare unde a venit toată
lumea. Speram ca salvatorii noștri să ne găsească cât mai ușor.
Acum stau cu picioarele îngropate în nisip, încălzindu-mă la focul nostru de tabără improvizat.
Încercăm să auzim motoarele bărcilor, ignorând sunetele gloanțelor. Orice sclipire a apei pentru noi este
lumina de semnalizare a navelor, orice pleoscăit este corpul bărcii lovindu-se de valuri. De la atâta
scepticism, când am auzit pentru prima dată sirena, ne-am uitat unii la alții, parcă verificând dacă nu e o
iluzie. Am sărit în picioare și am început să țipăm, să dăm din mâini, probabil că de la distanță arătam ca
un trib de sălbatici care dansează în jurul focului. Salvatorii s-au oprit la 30 de metri de mal din motive
de siguranță. Printr-un megafon ni s-a zis că trebuie să înotăm până la ei. Prin apă… Toată lumea a sărit
imediat în valuri către bărci, dare eu șovăiam. Apa aceea infectă, îmbibată în sânge. Am alergat mai mult
cu ochii închiși, simțind frigul care se tot cățăra pe mine. Înotam de frică cu mișcări bruște și simțeam
gustul sângelui în gură. Pe tălpi simțeam degetele și țestele lor, și când m-am scufundat de oboseală, am
văzut. O pădure de mâini întinse care se unduiau ca algele, mâini putrezite și rupte, cu pielea zgâriată,
iar de sub ele mă priveau capete chele cu ochii ciupiți. M-au prins de picioare, mă trăgeau în jos, le
simțeam unghiile și dinții pe picioarele mele. Am început să mă zbat, să tresar până m-am eliberat și am
ieșit la suprafață. Am alergat mai mult decât am înotat până la barcă, unde mi-au pus un prosop pe mine,
văzând cât de tare tremur.
Deasupra noastră trece un avion care se îndreaptă spre Tanga. Când ajunge peste oraș, lasă zeci
de bombe să cadă. Exploziile lor luminează cerul și fac să zboare în aer bucăți de clădiri în flăcări,
semănând prea mult a artificii.
La mulți ani mie!
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Monolog
Trec prin fața catedralei negre, accentuată de contrastul cu zăpada. De două săptămâni ninge și
nu se mai oprește. Jumătate din drumurile orașului sunt blocate și alimentele cu greu își fac drum pe
piață. Oamenii sunt mai nepăsători ca niciodată. Dacă înainte stăteau toți cu telefonul în mână ca niște
roboți, acum s-au transformat în eschimoși ce se grăbesc între destinații. Iar eu... eu sunt un alt generic
printre ei.
Fac zilnic același drum murdar și lung. Fiind stradă principală, zăpada a devenit gri și moale,
genul care îți intră în bocanci și te murdărește pe pantaloni. Rucsacul din spate e greu și a început să îmi
tragă umerii înapoi, dându-mi o durere surdă în plămâni. De ce e atât de frig? Mă uit pe telefon la
temperatură: -2 grade Celsius. Asta nu poate fi adevărat. Eu dârdâi de frig și port trei straturi pe mine.
Deci de ce e atât de frig? Mă uit la palme. Nu sunt roșii și nu dau semn de îngheț. De fapt, nu sunt reci
deloc. Și în haină simt că mă înăduș. Și totuși tremur. Nu mi-e frig, dar tremur. Și dacă încerc să mă
opresc din tremurat trebuie să îmi relaxez tot corpul, iar asta face ca rucsacul să îmi apese și mai dureros
pe spate. Nu-mi e frig, dar corpul meu se comportă ca și cum mi-ar fi. Încerc să-mi impun să mă opresc,
dar pare că nu eu dețin controlul aici. Ce se întâmplă? De când nu mai sunt unul singur?... Nu ai de gând
să răspunzi nu? Da, cu tine vorbesc. Ai stat multă vreme ghemuit în colțul tău și ai tras sforile din
întuneric, dar te cunosc. Crezi că poți sta aici fără să-ți simt prezența? Poate la început nu aveam habar,
dar la fiecare gând, fiecare întristare și amăgire, știu că ai fost acolo. În mine se năștea ceva fără sens,
ceva chinuitor și amăgitor. Faci parte din mine? Și cum ai ajuns aici, în capul meu? Și până la urmă, cine
sunt eu? Logic vorbind, sunt ultima dintre versiunile mele care se modifică în fiecare clipă. Cu orice
gând sau impuls nervos psihicul meu se schimbă foarte puțin și mă face pe mine cu totul altă persoană
față de cea de o secundă mai înainte. Și atunci cum de mă aștept să te cunosc pe tine, când nu știu cine
voi fi eu după fiecare cuvânt pe care îl rostesc?
Ups! Am alunecat pe gheața din fața unui magazin. Zăpada a fost dată deoparte, dar probabil că
stratul subțire a rămas și a înghețat peste noapte. Capcana perfectă, este practic invizibilă și bine șlefuită.
Nu o vezi și exact unde crezi că nu e nimic, te așteaptă ce e mai rău.
Într-un fel seamănă cu tine. Ajungi acasă singur unde vrei liniște după o zi ca toate celelalte și,
în intimitatea ta, nu te deranjează nimeni în afară de tine. Ceea ce este mai sigur pentru tine, propria ta
gândire, te trădează când te aștepți cel mai puțin ca apoi să duci această luptă în care nu știi de partea
cui ești. Stai bine ascuns, invizibil și aștepți să las garda jos, ca apoi în cel mai subtil mod să mă ataci.
Dacă mă gândesc că din creierul meu ies toate planurile astea, sunt chiar mândru. Aș putea să fiu un bun
interogator la poliție, să fiu cel care lasă momeala ca apoi să profite de pe urma acuzatului care... Hei ce
faci? Oprește-te! M-am săturat să-mi tot îndrugi atâtea lucruri. Tu nu ești eu!... Nu-i așa? Eu sunt cel de
față, dar dacă cel de față este mai mult tu decât eu... De fapt ce mă definește? Un obiect este el însuși
chiar dacă iei o bucată din el. O mașină cu o piesă nouă sau una lipsă tot aceeași mașină este. Și fără
două. Și fără trei... Și fără... Cât din mine ești tu?... Dacă iau rând pe rând câte o piesă din mașină, până
când înlocuiesc toate piesele, e tot aceeași mașină, nu? Eu voi fi eu fără să conteze cât din mine iei. Nu
ai putere asupra mea. Eu nu sunt niciun vas și tu nu ești niciun Tezeu. Așa că oprește-te din a te
comporta ca unul!
Trec prin dreptul unui gang. După gardul de sârmă arde un butoi și doi indivizi își încălzesc
degetele ieșite prin mănuși. Am intrat în cartierul meu. O pot spune și cu ochii închiși, bazându-mă pe
mirosul de fum care a acoperit zidurile clădirilor. Cerul este fum, aerul e fum, zăpada e fum, iar în
interior simt doar scrum. La marginea străzii este un brăduț întins pe-o parte de unde s-au rupt crengile.
Fără decorațiuni, beteală și stea, nimeni nu mai dă doi bani pe el. Probabil că îl vor lua cei doi tipi pentru
a-și înteți focul.
Iar eu, fără beteala mea, pe care mi-o înlături fir cu fir, ce-o să rămân? Doar nu-ți permiți să mă
seci. Ai nevoie de mine, nu-i așa? Știi, ești un ascultător foarte bun. Dintre fricile mele cele mai mari,
una nu o vei putea stăpâni, pentru că felul în care tu funcționezi nu îți permite. Te hrănești din mine și de
aceea nu voi rămâne niciodată singur. Niciodată... Hei, ești aici?
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BRETEA
CRISTIAN
“Şi… nu este timp !
Sau este timpul mut! ”
- A. Ilkov

peste pielea arsă

cum colțurile gurii ți-au măcinat mâinile

pătura black&white
scufundă carnea pedepsită
te sufoci
ca un dependent de droguri în sevraj

te sufoci
printre pereții
din cărămidă
& var

(aprinzi o lumânare la fiecare adopție gratuită )
două gratii fac diferența
între pensionari ce strâng palma
copilului bolnav de hiv
și parlamentari matinali/ tatuați în etape succesive
& părul tău spânzurat
de mâini umede
partida de poker din spital
cu baba & infirmiera afro-americană

& schilozi se închină
la ziduri pustii
cu sticle de coniac
senzația unor degete deformate
în poala mea
ca o respirație pe sticlă

impresia că levitez
deasupra unor copii gâdilați de lăbuțe stranii
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la cealaltă intrare ieșire
intrare ieșire
brațele lui tata plutesc
în cântece deocheate

sub noi
pământul
ucide
turmele de cerbi
în tăcere
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cum ființa se pierde în fiecare vară
senzația cu noi doi/la mare captivi în atmosfera
de vineri seară
susține corpul
ca o bătaie ușoară
pe coapse reci
copaci putreziți
crestează trotuarele
& nisipul umed
presează țeasta
(miros de ars în plămânul stâng)

în memoria celor modificați de 2017
în cămara bunicii
aluatul necopt
& pupicul pe obraz
îți mângâie fiecare dimineață
cu soldăței în trafic nelimitat
& nisipul
agățat
pe șlapii vintage
ca fumul de kent peste pielea arsă

dependețele de kormatin
sunt babe nebune
cu fuste roz
sau bețivi cu șlapi vintage
ce-și ascund păcatele
printre pietoni
se aude mai bine
cum picătura se scurge
insuportabil
în cascade mici

& încă prindem libelule
pe garduri electrice
aerul ușor expirat
& gustul de gutui
uscate de alți ani
fumați
ne face să deviem
pe capotă
nostalgic

hey chris// încă nu-mi știu numele
în canalizare
stau haine putrezite
pe adaosul din teddy
strângem mâna ca punga de semințe
pe fața ta
rămân doar semne în pubertate
ne pierdem în leagăn
& traspirăm
cad în paharul cu votcă
spânzurat de gălăgia de la parter
așa se pierde vremea când asculți sincola
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CHIUJDEA
CIPRIAN
“Sunt o persoană profund superficială.”
- Andy Warhol

perspective
și așa acum tot ce mai am e văzul
dar parcă zâmbetele sunt mai frumoase
în alb negru
sub cărnuri încă se simte nisipul
pielea e doar vestă antiglonț
scoasă din mașina de spălat
agățată în congelator pentru la iarnă
lumina îmi inundă ridurile de pe frunte
ochii se răsucesc liberi în cap

război
pe spatele tău revoluție
șira spinării e singura axă care te ține pe pământ
parcă despicat în două
cu jumătăți de măsură toți parcă suntem aici
dar...
taci!
sunetele sunt de prisos
vocile din capul nostru
ne acaparează
ne unim mâinile în semn de solidaritate
fiecare atingere e o explozie de energie
iar pe spatele tău revoluție.
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iminență
creierul se scurge pe urechi
de-aici
gândirea cu program mai scurt
respiră cât poți
că vine potopul
inspiră pe nas
Mississippi1, Mississippi2, Mississippi3, Mississipp4, Mississippi5
expiră pe gură
uscăciune brutală
în urma mea
(T00) fitilul arde atât de încet

în gară
pielea se prăjește pe bănci de metal
gleznele se transformă în ghiulele
bagajele au prins rădăcini în beton
zgomot. trenul se apropie &
femeia de la ghișeu povestește despre cățelul ei
păcat. mare păcat.
am pierdut trenul &
urechile sângerează
asurzite de sunetul eșecului
stăm toți pe băncile de metal
am prins rădăcini în beton
remarcat
patetic.
fiecare greiere seara încearcă să devină remarcat
aievea, nu e vorba despre oameni
se adună minţi, buze, ochi & totuşi
nicio poţiune să ne lase ademeniţi,
niciun scriitor minunat,
nicio enigmă în vieţile noastre.
suc acidulat se scurge
prin colţurile gurii & pete de ulei vechi pe tricou
acaparează restul vieţii.
metode simple şi sacre
diferite, îl fac să pretindă că e
remarcat.
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DURALIA
CĂTĂLIN
"Mi-e frică. Nu de viață, nici de
moarte, nici de abis, ci de a le risipi ca
și cum nici n-au fost."
-Daniel Keyes

despre cum am fost închis pentru că îmi plăceau copacii
când am căzut de pe munte

pozele vechi
mereu îmi stârnesc amintiri
lemn iarbă material foarte versatile
poteca din fața casei s-a închegat în asfalt
gard de surcele racordat la curent
aveam un cățel a răgușit săracul
ham ham more like nino nino
am fost foarte confuz
când copacii au înflorit în termopan
s-au înălțat amenințător
merele un rotund dubios
de luminează seara
mai nou căruța are portiere
și un număr astronomic de cai

sforile de siguranță te încurcă foarte tare
când vrei cu tot dinadinsul să cazi
nu le condamn; îmi place să mă zbat
ca să obțin ce vreau
ai ochi să vezi nu să privești
echilibrul aproape fantastic din degetele mele
când întrepătrund penele tale
așa se nasc pescărușii cred
pe-un croncănit acid de soacră
că vrea la Eforie Sud că-i mai abrupt
și cade mai lin;
aplauzele de dinaintea ridicării cortinei
sunt cântecul de la Tetris
pe ultimele 6 picioare de viață
când trebuie să te-afunzi înapoi la origini
să apuci să cazi de pe creste

mă întorc cu lehamite acasă
ingrații ăștia mi-au dat un sfert de pod
m-au pus sub cheie
are un nume foarte amuzant
apartinent ceva
hurducăială mare cu căruța
potaia aia idioată nu mai tăcea odată
m-au încuiat cu copacii mei
cu iarba mea
cu merele mele
cu mâini de Andrei nod la spate
cu propriul meu Grivei în fața ușii
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așa se nasc munții cred
pe-o-ncrețire de îndoială
ce implodează surd
la o mică boare de vânt sau
la o tentă de compasiune;
de te izbește cu un gol în stomac
să te strâmbi amar ca la
stafidele din fursecurile mamei
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mă sui pe trotinetă&& mă mut la țară

iron maidengarden

așa ceva nu se mai poa
te.rog strânge aragazul că scapă bute
lia.ntul personal semne cu interzis fuma
Tul.cea e mare tumora și mai
și.rag de mazăre la gâtul tău fi
rav.iolli că doar altceva nu știi să găteș
ti.ribombe de vată de zahăr de sfânta măr
ie.ri ziceai că ți-ai luat permi
sul.f în aer parcă mai bine peda
lezi.uni semipermanente fose nazale înfund
ate.nție aatteennțțiiee haideți la mall jucării hai
ne.bunule lasă chibriturile ca luăm
foc.are de infecție prin făbricuțe de mobili
er.ată fluorescentă nu se vede
generația nouă citește pe-ntune
ric.oșeu puternic te face să sco
li.mite 0 fă ce vrei cu orașul ăsta suspen
dat.ina zice că se ține 3 zile-n casă după ce se
duce.sa dănțuiește pe podea de cristal viol
ent.ropia nu mai e ce-a fost odată

tata îmi punea //dance of death când eram mic
eram o pisică de-aia de dă din mână
în vitrină la import china
cu alb așa și mustăți
mic și mă spărgeam dacă mă scăpai din mână
traiul în unitate era greu cu tot somnul lor obligatoriu
prânz la cantină o cănuță cu apă
se termină rația era vremea de luptă
bravii soldați români se avântă la scăunelele lor
strigăt barbar străbate cerul atârnând de globuri luminițe
gardă de fier doar pentru patrie și vopsea
se umplu degețele de sânge păgân
un ultim testament se scrie în munți
cu văi cu râuri roșii cu lanuri de gr//////roșii
pionier întors în capitală să anunțe victoria
stindard fluturând măreț în vânt
suverana-mamă ridică ochii din chiuvetă
mami mami pictarăm cu mâna și uite ești tu
răspuns clar o aplicare fermă pe ușa frigiderului
ș-un bravo mamă cunună martirii despică pământuri
//dance of death
more like //somewhere in time
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DURBĂCEA
VIVIANA
„Trăindu-și vârsta singur și sălbatic.”
-Ariosto

desperate forrest desperate
mă lasă limba română
deja nu mai putem fi confidenți
de când a făcut faza aia
poantele trec pe lângă mine
ar fi înțelept să mă dau din calea lor
deşi e dureros
la rodeo nu te roagă nimeni
să-ți fereşti brațele
ştii
cum ştiu plantele dinainte
încep să-şi crească picioare
fug ele fug și eu
în mare stil
cine e mă covrig cu celofanul rupt
nu vărsa mac mac de prisos
aştept să crească piele la loc pe buze
vorba vine

acum şarpele e invalid &
problema e disperarea asta mare
& din calea oricui vrea
să mă transforme în deadpool ceva
cu puteri limitate în variantă premium
poți să sari
& alte giumbuşlucuri sunt incluse în preț
dar parcă mai bine oldschool
cînd ceasul n-are limbi
informațiile cad suluri calde în prag
patti alt smith
oricum i s-o zice după o vreme devine
firesc ca maşinile oprite în câmp
lângă care urinează călători
mă lasă şi spatele cu inima frântă
încă o cârjă; de viață mă țin și cu dinții
nu-mi pasă că două mâini prețioase are omul
babele pe trecere te învață zelul
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puss n boots
plutim în efervescența vitaminei c
până se lasă spuma şi te scufunzi
în puloverul portocaliu
ca-n blana pisicii care ne priveşte de sus
de pe toartă
te fac mic
micuț smoc de păr regurgitat
să poți trăi în scobitura concavă a cănii
genuflexiunile pinguinilor imperiali
gestul de ocrotire a puiului te aduce acasă
până la asfințit
când femela caută hrană & imunitate
medicamente lingvistice & sublinguale
dizolvate în clor
ca pe batiste albe
cu care presam rănile supurate
din copilărie
te joci până când guma acrită se lipeşte de buze
incisivii răzuie cu primul strat uscat de vânt
ca pe vremuri hainele la râu
o roteşti între primele falange
până modelezi un craniu nou
pe care îl depui sub bancă
2mild pop
ploaia dă admiterea la unatc
de la balcon pare să ningă
aici sus când ai chef să alergi desculț prin iarba udă
desfaci un pliculeț de ceai stors
la etajul 15 se intră cu dosar & eseu motivațional
tanté corina de la 14 bate în tavan cu coada de mop
doar mama spune să mă îmbrac să nu răcesc
termină cu prostiile plouă cu abstracțiuni
cu logaritm din radical
calculez pentru păcatele mele
sorbirea englezismului din ceşcuțe
& ronțăirea cioburilor de murano
de la fidias la duchamp înapoi la 15
aici sus evenimentele simplifică temperamentul la esență
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pietriș
cine simte primul
cine șterge nasul
și cine lasă să curgă
câștigă
curiozitate la scobit după bulbi de păr
cojite maronii, apoi negru oxid
au sunet dacă bați cu unghie
și apare
de unde nu te aștepți firicelul
trapez gol cântă cintezoi să mă sperie
pietrișul tumefiat în coapsă
ca dinți în gură
tribune pline ochi de lacrimi
mingea o ia la vale
în șlapi și griblura m-a capsat
perforat
mângâi unde
n-am luat fotografii acasă
pietriș
mai înțelept decât; pădure
kafka în halat terfelit
cu pete de la ultima halucinație
& găuri de priză în orbite
zgomot motor
de blugi frecați
șșșt
aspacardinul urcă prin dermă
ca să fie iritație când se face mare
tenis în razne
os nazal ne e fileul
jesus christ; rockstar
cu suflețel unsuros ca o lumânare parfumată
să-i cântăm CG AmEmA DmC FGC
la steaua mișelească din restaurant
& se ocupă de cazul scrooge
tot bătrâna cu pisici răcite
în casa ei terapeutică
très petite et bondé
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ENACHE
ANDREI
"Timpul este un lup devorator."
-Nichita Stănescu)

într-o fotografie alb-negru
casa bunicii paie şi chirpici
parfumul de crin se sprijină într-un baston
pe arcurile ieşite
pielea se lipeşte ca un autocolant
carte dupa carte
esenţa paginilor roase
mirosul de vechi
loveşte în moalele capului

gloria patriei în azil
sunete în urmă ca o ruină
văduve în propriul război şi
obuze în călcâiul lui Ahile
absenţa ultimului pas
spre sanctuare
şi ceasul lângă ureche
teritorii paralizate
însemn la piept
sau la cap
vibraţii false
anesteziate de mângâiere
nume şoptite în timpane prăfuite

pe șerveţele foi galbene maturitatea
sap printre oase & carne
până la miezul umanităţii
otrăvuri cu seringi
în brațe
stau agățat de mama
drumuri prin vene
așteptăm ora 3
urmărim cursul pașilor
întâlniri
se șterg pe cărămizi refugii
cruci scrise pe masă
frisoane răcesc degetul prins
în cuptor
poarta între felinare
urmează marșul pe străzi
în groapă
cobor pe geam cu tata

sub lumina artificială
copiii joacă ştafeta armelor
prizonieri în celule
mărşăluiţi de soldaţi înlănţuiţi de tancuri
avioane sfâşie aerul
se prăbuşesc
protezele fac acum diferenţa
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ca într-un peisaj din ‘77
în camera cu lumina oarbă
tălpile ating caloriferul
căldura nesperată a unei zile de iarnă
încolăcit cu nasul în propria piele
număr lipsit de entuziasm picăturile din tavan
şterg podeaua umedă
cu hainele care mi-au rămas mici
îmbibate cu mirosul mamei
manechine seducatoare printre dărâmături
surdo-muţi într-un joc
lovesc tencuiala
nicio şansă să-şi păstreze rezistenţa
pe întuneric ultima lumânare
ritualul de 40 de zile

ironia pistolului de jucărie
desfac nodul de la cravtă
mâinile sprijină capul
paharul de whiskz
mă face să alerg în cerc
nu ajung la coadă şi din nou
acrobaţii în aer

pirueta monedelor de argint
lustruind imaginea măştilor cotidiene
comedii
se restrâng definitiv în slow motion
albumul cu fotografii pe jumătate ars
fentează scânteile & ajunge pe retină
mai aproape
cicatrici comuniste pe măsuţa din sufragerie
perfuzii pentru prezent
inspir şi expir odată cu ceasul vechi al bunicii
un vânt sec peste oase

sigilez urechile
şi îţi găsesc un nume printre hainele cu
miros de trandafir
în ritm de seară
palma mea, rece, acoperă palma ta
un cântec fără sfârşit
în mica încăpere medievală
& obrazul tău vesel printre altele nefericite
pe jumătate ars albumul cu fotografii
se răstrânge definitiv
în slow motion

căsuţa de lego în care trăiam fericiţi
a luat foc
te-am ascuns ca pe un artefact în piramida de cărţi
pe birou
teritoriu unde se adună atingerile şi
vocile
capul plecat pe piept şi braţele depărtate
îmi croşetezi imaginea ta pe retină
surdo-muţi într-un concert
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FELEA
ANDA
Scriu dintr-un egoism subtil, pentru a mă
întoarce asupra textelor mele și pentru a observa că
nu mă mai identific cu propriile cuvinte. Cu fiecare
recitire există un motiv de nemulțumire, un moment
de repulsie față de vechiul meu sine. Prefer să-mi
notez ideile pentru a mă desprinde de acestea,
amintindu-mi că mereu se poate mai bine.
Poezia sau arta întoarcerii spre sine
Arta constituie subiectul infinit, a cărui abstractizare o transformă într-un concept
imposibil de cuprins într-o definiție. Frumusețea acestei noțiuni constă întocmai în incapacitatea
noastră de a-i pune o etichetă.
Comparativ cu tot ceea ce ne oferă știința, arta nu are obligația de a căpăta sens sau de a
ne oferi răspunsuri întrucât ea însăși constituie un răspuns atunci când este privită de ochii
potriviți. Aceasta nu este altceva decât proiecția noastră în afară, o reflexie care ne trimite
înapoi în noi înșine, către esența degradată de impactul rutinei zilnice. Arta așteaptă să fie
descoperită în cele mai neașteptate locuri, cantități mici de inspirație strecurându-se în tot ceea
ce ne înconjoară. Ne transpune gândurile, emoțiile și dorințele într-un mediu mult mai fragil și
mai intim, constând în asumarea experienței prin împărțirea ei cu ceilalți. Frumusețea artei este
măsurată în afect, în capacitatea sa de a ne sensibiliza. Confirmând frumusețea unei lucrări,
înțelegem ceea ce autorul a vrut să transmită în propriii parametri, remodelând și ajustând
mesajul acestuia la experiența fiecăruia. Nu obiectul artei este relevant, ci persoana care o
observă.
Poezia este esența artei, latura primară a abstractului. Orice altă formă de artă este
derivată din poezie. În timp ce pictorul creează un poem în culori, un muzician scrie cu sunete,
iar pentru un sculptor aceasta îmbracă forma pietrei sau a lemnului. Ea este dorința amintirii de
a se rupe de efemer și de a rămâne impregnată în eternitate, dar și generalizarea unei experiențe
a cărei esență poate căpăta orice contur.
Consecință a inhibării emoțiilor, poemul constă în redescoperirea sinelui prin zidirea sa
în cuvânt. El nu este despre lumea exterioară, despre banalul care ne înconjoară, ci despre noi
înșine. În timp ce realitatea este un vers, poemul este nostalgia pe care acel vers o stârnește în
sine, constituind o invitație la autocunoaștere. Când scriem, nu noi suntem cei care creăm, ci
doar cei care îi permit creației să se întâmple. Oamenii sunt unealta poeziei.
Poezia este asemenea unei furtuni care te prinde pe mare: devii vulnerabil în fața
interacționării oceanului cu mediul la fel cum devii vulnerabil în urma întâlnirii dintre
creativitate și emoție. Se hrănește cu cele mai mici detalii care ne definesc până nu mai rămâne
nimic din noi. În momentul în care scrie, omul însuși devine poezia pe care ulterior o
sintetizează pe hârtie. Nu mai deține controlul, nu mai există. Treptat, se dizolvă în neant, simte
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cum fragmente din el dispar pentru a face loc artei și pentru a-i permite să se desfășoare. Nu
putem coexista cu creația. Fiind prezenți, ego-ul nostru ocupă tot spațiul, nu mai rămâne loc
pentru poezie. Atâta timp cât vom căuta arta cu mintea, nu o vom găsi niciodată. Avem nevoie
de un moment de liniște deplină, de un moment în care să ne pierdem în vid, iar ulterior ea ne
va găsi pe noi. Arta este doar un copil care vrea să fie ascultat. Ea așteaptă să tăcem ca să poată
vorbi.
Așadar, pentru a scrie trebuie mai întâi să te pierzi, să atingi treptele de jos ale
conștiinței și să-ți accepți înfrângerea. Poezia înseamnă sacrificiul sinelui și a tot ceea ce credeai
că știi despre artă, înseamnă renunțarea la superficialul oferit de lumea exterioară și asumarea
neantului ascuns sub gânduri. Paradoxal, persoana dispare, dar în propria dispariție, se
regăsește.
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Bătăile inimii - bătăile timpului
Timpul a constituit dintotdeauna un subiect complex, transformat ulterior într-o povară
lipsită de finalitate. Raportându-l la fiecare aspect al vieții cotidiene, i-am conturat o imagine
ștearsă, vagă, dar al cărei impact zguduie tot ceea ce credeam că știm despre existență. De la
persoanele simple până la renumiții oameni de știință care ne-au lărgit orizonturile, toți au
încercat să se apropie cât mai mult de adevăr. Reprezentând o constantă a filosofiei, chiar și
celor mai mari gânditori le-a fost imposibil să pătrundă dincolo de definiția oferită de dicționar,
să înțeleagă și să sintetizeze substratul într-o manieră universal valabilă.
Contrastul dintre realitate și iluzia pe care individul și-a construit-o asupra realității
constituie nucleul limitării, factorul care ne îndepărtează de adevăr. Deși pot fi asemănătoare,
nu există două perspective identice asupra timpului, dar un lucru pe care toți îl avem în comun
este faptul că depindem de acesta. Nu putem accepta ideea de a fi legați de un concept pe care
nu-l înțelegem. Timpul este însă creația omului, o cârja prin intermediul căreia ne sprijinim de
realitate și care ne oferă control asupra existenței. Noi am dat viață unei idei, iar treptat ne-am
îndepărtat de esența ei, care a ajuns să ne domine. O simplă unealtă a omului cuprinde un
univers de înțelesuri și perspective diferite, toate corecte și greșite concomitent.
Timpul nu este altceva decât suma nevoilor noastre. Cu cât mintea unei persoane devine
din ce în ce mai acaparată de nemulțumiri, capricii și frustrări, cu atât ea va căuta un refugiu în
noțiuni pentru a evita asumarea realității. De aceea, o greșeală fundamentală care ne
îndepărtează de înțelesul său o constituie faptul că oamenii tind să caute răspunsurile în
exterior, să se raporteze la realitatea obiectivă, uitând că ei au creat timpul întocmai pentru a
fugi de aceasta. Încearcă să-i înghețe fluiditate pentru a căpăta putere asupra lui, respingând
ideea că acesta există doar pentru că ei îi permit să se manifeste. Prin simpla lui conștientizare,
îi dau viață. El s-a născut în interiorul fiecăruia dintre noi, de la prima bătaie a inimii până în
prezent l-am lăsat să crească în interdependență cu propria persoană. Ne raportăm atât de mult
la timp, încât a devenit treptat o componentă fundamentală a personalității noastre, o parte
indispensabilă vieții și dezvoltării umane.
Cu cât ne lăsăm mai ancorați în timp, cu atât ne îndepărtăm de viață. Ne închide în noi
înșine și ne diminuează contactul cu mediul înconjurător. Timpul este închisoarea la care ne-am
condamnat singuri. Totuși, nu toți ne îngrădim în mod egal. Dacă unii își acceptă lașitatea,
ascunzându-se-n trecut, alții preferă s-o nege, crezând că viitorul este alternativa care-i va lăsa
să se împace cu ei înșiși. În timp ce trecutul este doar un ansamblu de amintiri, un concept
static, viitorul constituie spațiul inexistent în care ne proiectăm atât temerile, cât și cele mai
importante aspirații. Deși sunt văzuți ca doi termeni contrari, viitorul nu este altceva decât o
extensie a trecutului, o prelungire remodelată a acestuia. Oamenii se gândesc la posibilitățile
zilei de mâine, la ce s-ar putea sau la ce ar vrea să urmeze, însă acest lucru este posibil doar prin
raportare la experiența anterioară a individului. Ne folosim de tot ce am acumulat de-a lungul
existenței noastre pentru a contura o imagine cât mai clară a următoarelor situații, iar acest lucru
este posibil doar pentru că ne lăsăm îngrădiți de noi înșine.
Unele persoane sunt atât de speriate de necunoscut, de faptul că nu știu la ce să se
aștepte sau că nu sunt mulțumite de situația lor actuală, încât se refugiază în trecut. Cei mai
mulți îl aleg pentru că este familiar, este un spațiu sigur și stabil, în care nimic nu se mai poate
schimba. În el au rămas păstrate experiențele esențiale care au dus la dezvoltarea noastră.
Atunci când ne facem un obicei din a ni-l reaminti, atunci când îl lăsăm să devină aspectul cel
mai important care ne dictează viața, se conturează o dependență care ne încetinește
dezvoltarea, care ne manipulează să batem pasul pe loc. Devenim la fel de rigizi ca o amintire.
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Să ne întoarcem constant în trecut constituie o metodă de epuizare a resurselor, dar și o
înstrăinare de propria persoană și de ceea ce am putea deveni. Deși la un moment dat o
întâmplare a contribuit la formarea noastră, odată trecută, prin reactualizare o degradăm. Astfel,
să ne amintim o experiență definitorie devine la fel de inutil ca și cum ne-am aminti fiecare
bătaie a inimii în cele mai fine detalii. Toți le conștientizăm existența și importanța în
supraviețuire, dar nimeni nu simte nevoia să se gândească la ele. Este un proces care doar se
întâmplă și contribuie la cursul unei vieți armonioase. La fel ar trebui să se fie abordată și
perspectiva asupra trecutului. El are loc încontinuu, îi înțelegem cursul, acumulăm informația și
învățăm ceva prin intermediul său, însă nu ne axăm atenția asupra lui dintr-un obicei, nu
acceptăm să îl folosim pentru a ne apăra de un prezent anost. Prin trecut, tot ceea ce facem este
să ne zidim în noi înșine.
În schimb, atunci când ne gândim la viitor, deși suntem în continuare îngrădiți, o parte
din noi se revoltă. Singura realitate pe care o cunoaștem este cea a zidurilor pe care ni le-am
ridicat, însă încercăm să ne imaginăm ce se află dincolo de ele. Totuși, în momentul în care ne
gândim la viitor, ne irosim timpul încercând să anticipăm ceva ce nu există. El este doar un vid
în care dăm frâu liber imaginației. Proiectăm pe un fundal negru imagini colorate în tonuri calde
sau reci. Cei care nu pot accepta trecutul sau ar vrea să retrăiască o versiune mai bună a sa, se
folosesc de acest spațiu gol pentru a-l remodela și pentru a introduce elemente noi. Caută
confort în necunoscut întrucât tot ce știu nu îi mulțumește, dar uită că nu ar putea construi un
univers nou fără să aibă la bază tot ce au trăit până la acel moment. Omul poate conștientiza că
viitorul s-a întâmplat de abia atunci când acesta devine trecut. Nu-l poți prinde, este mult prea
rapid și îți scăpa mereu printre degete. De aceea preferi să te minți singur că ești măcar aproape
de el.
Fiecare om se lasă ghidat de trecut sau de viitor, de o extensie subtilă a propriei
personalități, îndepărtându-se de prezent. Atunci când vorbim despre prezent, vorbim despre
libertate. Îl consider un element al timpului strict în teorie. În realitate nu poate fi cuprins în
niciun concept. El constituie însuși viața pe care omul o ratează gândind-o obsesiv. Prezentul
este singurul moment asupra căruia avem control și în care suntem absolut liberi. Omul aici și
acum este mult mai important decât omul care fost ieri și prin el se formează cel care va fi
mâine. Prezentul înseamnă autocunoaștere, constituie existența pe care o lăsăm să se prăfuiască
pentru că suntem mult prea ancorați în experiențele noastre trecute. Dacă primele două noțiuni
pornesc din interiorul fiecăruia și își găsesc finalitatea tot acolo, cea de a treia reprezintă modul
nostru de adaptare la mediul extern și este singura care își păstrează raporturile cu realitatea
obiectivă. Prezentul începe în afară, dar repercursiunile sale se resimt adânc în dezvoltarea
fiecărei persoane.
Astfel, existăm doar aici și acum, restul este doar încercarea minții de a ne domina.
Trecutul este memorie, iar viitorul înseamnă imaginație. Ambele sunt produsele conștientului,
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IVANOV
ANDREEA
Îmi place să scriu, dintotdeauna
cred mi-a plăcut doar că nu am avut ocazia.
Îmi place să trăiesc prezentul, dar
oricât aș încerca îmi petrec multe momente
retrăind trecutul său gândindu-mă la viitor
și las prezentul să treacă pe lângă mine la
fel ca autobuzul pe care niciodată nu apuc
să-l iau la timp.
focul se stinge atunci
când bunica zice că miroase a ploaie
iese fum din sobă semn că s-a stins cineva
sufocă pereții când iese
cu litere de tipar
scrie mare
pe stratul de troposferă cu CO
să citească și bunicul
moartea vine dacă o chemi
când plouă și focul e stins
transform ideile în combustibil și
creierul e lejanca din bucătărie
pe care adorm între 5-6 AM
înainte să miroasă a ploaie
și să aud cum focul se stinge

stories in silent nights
ne înțelegem bine noaptea
lumina atrofiază cuvinte
arde litere măcelărește
expune adevărul dezbrăcat de interpretări
știu că defectele sunt vizibile
la peste 25 w
am grijă de cuvintele mele
ziua
le învelesc la fel cum mă îmbrăca mama
iarna
să nu înghețe copilașul
zăpada
fulgii mici
înainte să paralizeze
în amintirea altcuiva
devin bulgări
încălzesc vene amorțite
întemnițează simțuri
pentru mirosul de vechi
când aroma de cornulețe
împrăștie amintirea vie
a tatei și a palmelor reci
construind muzee
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când în bucătăria de la subsol
fitil la foc mic
susține psihicul mai fragil decât vaza spartă
ochii se lipesc de geam setați pe modul home
picătura din ghețarul topit e remediul
iarnă mereu
pe buze vineții palate
ușa trântită în nas nu simte otrava
mâinile atașate clanței ruginesc
noaptea fierăstrăul
taie cordonul ombilical
rădăcini mai rezistente decât un drum de 70 de kilometri cu vaporul
își fac loc în emisfera vestică a ființei și
la fiecare curent
precum nervul unei măsele
îți amintesc că exiști

un fel de atac surpriză
e 7 și latră câini
neuroni plutesc precum norii
la care mă uitam
de mână cu mama
îi simțeam bătăturile
le număram ca pe puii de găină
așa m-a învățat să cos
mai greu cu rănile
timpul anestezia așteptarea
întoarcerea tatei
& dorința de a fi
daltonistă
să trec pe roșu
la semafor totul se împarte
în roșu și verde
ca hainele bătrânei care vinde flori
să ia nepoților bomboane

și auzul e artă
cuvinte
înfipte adânc în pereții
timpanului
produc explozia auzului
rămas-bun mi-a spus
mi-am dat seama după picătura
chinezească
a uitat poate că încă vedeam
cum surzesc și ceilalți
este epidemie și în alte țări
zice doctorul
s-a răspândit și pe planetele
vecine
avertizează astronomii
& nimeni nu crede în scăpare
e boală grea
indiferența secolului xxi
ca a unui bolnav așteptând
moartea pe patul
mai rece decât corpul lui
peste câteva ore
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LIFERE
CRISTINA
“Toate treptele duc abrupt, într-un loc
diferit pentru oricare.”
- Răzvan Țupa
vibrație
carioci măzgălite cu pudră translucidă
fațete impure pline de egoism trântite pe șevalet
pe foi stropite
cu parfum american
în sunete acre tăcute pe alocuri
mi se învinețesc
ambele mâini
mizeria de sub unghii nu mai ia aer
se îneacă
în țesuturile asudate de la periferia corpului

pagina 103
pauze și bubuituri timide
aer încrustat în fum și răni sub pomeți
ca fluviul Gange ne curge sângele
face deltă
liniștea ne analizează de la înălțime
din vârful frunții
degetele se agață de cer
din instinct
ultimul răvaș l-am ascuns
după fotoliul furat din Maroc
era gol
azi nu părăsim camarazii
mici infuzii de credință
implantate în bombe ce aproape explodează
10 9 8
pielițe ronțăite până la carne și
mici imprompturi silabisite de ciori
asurzesc pe front
scrisori trimise fără destinație
ajung acolo
ne ferim de voci rezervate ca de cureaua SH

copil murdar de cerneală, de ziua de mâine
se zbate precum peștii curățați ieri de tata
solzi pe piele
afazia îl scufundă în subsolul conștiinței
simte doar vibrația telefonului
tot încet
plătim în zâmbete o secundă de gălăgie
revoluția franceză pe la colțuri
așteaptă să scriem Replay
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treci la somn!
fac abstracție de notele încinse din capul meu
nu le mai aud
le-am aruncat
marginile patului mă înșeală iar
mă mint prin epigramele evaluate
de tavanul fugit de acasă
fața marcată cu dealuri și podișuri
frământă din nou
podeaua
beau până în camera jalnică
ceaiul favorit
aspirator de griji
mâinile pardon degetele se blochează în spațiu precum mobila de bucătărie
șterg transpirația cu o lavetă deja folosită de mama
când spăla cada alaltăieri.
mănânc ceva
și glandele salivare joacă tenis
înainte să cad în abis
după reguli caraghioase,
mai dorm puțin.
mâine poate trece
carne tocată de gelozii
intră-n creier evacuând ultimii 3 neuroni
salvați de pasta de dinți
mănuși negre se trezesc după ora 2
mirate sub covorul deșirat din bucătărie
transpirația
martor la dezamăgire-sfârșit de an
crusta de acid sulfuric se îndoaie sub valva inferioară
farse la telefon
ca spirtul folosit în loc de acetonă
amintesc de copilăria amorțită între palme
lumina cancerigenă din noapte
puțin mărunțiș pentru 24 de ore falsificate prin lentilă
sunt un aparat la fier vechi
frica mă ține de brațele murdare cofeină expirată
pulbere căzută pe bărbie
mâine revin la
microb agitat în cola
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MOISEI
TEODORA
DANIELA
M-am schimbat atât de mult în
ultimul timp, încât nu mă mai pot caracteriza
nici eu și nici nimeni altcineva. Aștept, în
zona aceasta crepusculară, sfârșitul
schimbărilor. Momentan mă bucur de tot
ceea ce mă înconjoară, râzând zgomotos și
dansând singură pe trotuar în timp ce cânt
“On My Way” de Phil Collins.
cu urechile înfundate
în toate lucrurile bune
exorcizare
smulge păr și haine
picioare matisate în murul uscat
mâini trag de rădăcini
nu au văzut atât de departe
impas

salvați umanitatea
de nebunii sinceri

undeva în spatele retinei
pași repezi prin ceață
nu aprind lumânare
așteaptă să adorm
să mă ardă pe rug

m-am ascuns între pagini
arsă cu posedații
care scriu
niciunul nu avem coarde vocale

caut în trecut
în doliul viitorului
nimic
o clipă
cerul curge pe dealuri
udă șosetele îngroapă liniștea
genunchii se zdrobesc de marmură
& las apa să spele sângele
psihicul se pregătește pentru mâine
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compoziție
esența din miez de nucă
menține imaginația
picătură din canulă
stoarsă ca dintr-un prosop de bumbac
stropi de început pe pânză
linii
puncte
forme
spirale de idei & conținut
orient-expres prin creier
dezlipesc din mine fiecare foiță
o lipesc pe velatură
tablou incomplet
țipă lumina

9 vieți cu baterie reîncărcabilă
pas grăbit
întâlnire cu 6 pisici negre după colț
în capcană
nu mă poți prinde
refuz să mă închid în eprubetă
între pereți bolnavi
tapetați cu 14 ani de scrijelituri
pomul rămas în urmă rânjește ironic
la imaginea bobocului ce gustă sare

nu poți face comerț cu durerea
căruciorul cu flori de câmp

spate pătat
îngropat sub cenușă & zăpadă
un singur deget rămas la suprafață
simte
licoare fierbinte pe os

papucii lui shreck
nu stăteau în picioare
fiecare dimineață destinată căutării lor
nu se agreează
unul era la mama-naibii
unul era la doamne iartă-mă
atunci când lăsam pe foi amprente
porcușori prinși la stânga de gard
să nu-i tăiem
căpcăunul umfla mâinile urechilor & urechile
mâinilor
sa audă tăieturile din hârtie curgând
pisicuța care îmbrățișează baloane de săpun
nu suporta urechile înnodate
te-am tras de coadă prea mult timp
chelită și strivită de mașini
de când te spăl și te pieptăn
noroiul curge pe lângă mine//tine//noi
pe când iarba dinăuntru ascultă
cum crește iarba de afară
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în cumpănă la margine
diavol la un metru în spate
aștepți să cad
poftim o doză de răbdare

OLTEANU
TEODORA
CAMELIA
Mă uit la cer și văd speranțele cum
zboară, neîncrederea cade ca o povară și tu
simți că te prăbușești în abisul vieții. Sunt un
mort viu cu speranțe și vise distruse de
societate, dar mă împotrivesc, lupt împotriva
sistemului. Sunt un om diferit cu capul
curcubeu și nori gri adunați la un loc, formând
o explozie de sentimente. Descrierea perfectă
e aceea pe care alții ți-o fac, ei te descriu cel
mai bine, eu pot să mă descriu prin 3 cuvinte
“EU SUNT EU”. Voi cum mă vedeți?

Hope
De sus cad stropi. Un nor înnegrește orașul.
Probabil, unii cred că negrul nu este cu adevărat o culoare, ci doar o impresie vizuală
simțită atunci când nici o radiație electromagnetică din spectrul vizual nu este perceput de
ochiul uman. Ei bine eu vă spun că este fără îndoială o culoare. Da, era întuneric. Peste tot
globul se așternuse întunericul. Ca și cum era tras pe deasupra, la fel cum tragi pe tine o
bluză. Lângă un conac pe o stradă alăturată, un scriitor studia de la fereastră un cuplu de
oameni înstăriți care purtau o “discuție aprinsă”. Stau cât de mult îmi permite programul pe
care-l aveam … și am privit. Am privit cum acesta își nota într-un carnețel jerpelit cu foi
îngălbenite de trecerea timpului, care se țineau într-un colț strâns de cotor, ironii față de
bogătași vremii. Umorul pe seama acestor familii nu era gustat și nici căutat de cititorii
secolului al XVIII-lea. Așa că scriitorul abia câștiga bani pentru a duce o viață decentă. Ceea
ce nu știa acesta, era faptul că ilustrul meu dar pentru el era acela de a-i oferi dreptul la timp.
“Dreptul” ca acele cuvinte să se mențină peste ani și ani, să devina mari capodopere în
literatură. L-am lăsat acolo, în cameră, învăluit de mica licărire a lămpii, concentrat,
văzându-și în continuare de sursa de inspirație.
Mă îndepărtam ușor de el, fără a-l deranja, aruncând câte un ochi în urmă. Voiam să
îi destăinui micul secret, mica promisiune pentru el.
Timpul a trecut “adică eu”, odată cu “îmbătrânirea mea” am adus vremuri rele, dar și vremuri
bune încercând să mențin un echilibru.
*

“ Câteodată sosesc prea devreme.”
“ Mă grăbesc.”
Acum am sosit prea târziu, distrasă de anumite evenimente, ajunsă într-o perioadă în
care dreptul la timp este luat abuziv din mâinile mele, de oameni tirani care vor doar să con-
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troleze puterea. Aici sunt captivă și pentru oameni interzisă. Făcusem greșeli elementare, nu
vă explic profunzimea dezamăgirii de sine. La început făcusem totul cum trebuie, dar acum
sunt asuprită.
Dacă nu v-ați dat seama despre ce perioadă vorbesc, vă spun eu, suntem în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial. În Polonia, o țară cucerită de germani, mulți dintre
locuitori pierzându-și dreptul la timp nu din cauză că nu cunoșteau limba, ci din cauza
faptului că sunt născuți sub steaua lui David, nefiind o rasă pur ariană, cum se numeau
aceștia.
Mă uit la ei, la soldați care caută evrei, scoteau oameni afară din case, le umblau prin lucruri
și îi abuzau fizic prin violență. Milioane de oameni erau înghesuiți în lagărele de concentrare
sau reeducare, ne știind că posibilitatea de a ieși de acolo e inexistentă.
- Nu mă atinge! Strigă o poloneză unui soldat SS.
- Mergi, defecto, îi spuse acesta împingând-o.
Elwira, nu trebuia să iasă din casă în această zi îmbrăcată cu paltonul ei în stil
evreiesc, nu trebuia să meargă la cafeneaua ei preferată din centrul orașului și să bea acel
cappuccino pe terasă. SS-istul văzând-o, se îndreptă spre ea și o ridică de la masă. În zadar
încercă ea să îi arate actele și să îi demonstreze că e poloneză, pe el nu-l interesa acest fapt. O
împinse în fața lagărului de reeducare în rând cu celelalte prizoniere. La examina-re, fiecare
femeie, în funcție de religie, etnie sau faptele comise primeau haine cu inscripții distincte,
evreii aveau steaua lui David, polonezii un triunghi galben etc. Toate bunurile erau luate și
aceștia trăiau cu impresia că li se vor restitui când vor ieși din lagăr. Dar acesta era doar un
motiv pe seama căruia tiranii puteau să râdă, le plăcea să vadă oameni care la sfârșit aveau
visele și speranțele năruite. Pentru prizonieri, situația era în schimb alta, trăiau mereu cu
impresia că vor ieși o dată de acolo. Eu știu adevărul: cine intră, nu mai iese. Poate doar ca
praf sau cenușă trimisă rudelor, pentru că dacă încercai să evadezi erai împușcat.
Stăteam și mă uitam tot mai neputincioasă la oamenii care slăbeau pe zi ce trece, care
deveneau treptat, treptat găuri negre ce începeau să îi mănânce din interior spre exterior.
Eram îngrozită de ceea ce vedeam în cealaltă parte a lagărului, femei gravide, bătrânele și
chiar femei în floarea tinereții, erau duse la centrele medicale, nu ca să fie consultate, ci li se
injecta o substanță care le omora în câteva secunde. Corpurile lor erau aruncate într-o camera
rece, peste celelalte cadavre, așteptând în tăcere să fie incinerate.
Voi nu le auziți strigătele sufocate și îndurerate, însă eu da, strigă după timpul de care
le-am privat, îmi cer socoteală și îmi bântuie gândurile. Încerc să uit acele voci, mă axez doar
pe fata aceea poloneză. Cât timp am fost în cabinetul medical, ea era obligată la orgii de către
un soldat SS pentru a primi un codru de pâine în plus. Câteva minute mai târziu, eram lângă
ea, îi ofeream umărul meu pentru a plânge.
Și când realizez că dreptul la timp stă în mâna unui om iresponsabil, care nu gândește
cu inima, ci cu întunericul din el...
În ciuda acestor amenințări, fără să vrea, Elwira mă va ajuta să recapăt dreptul la timp
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RADU
IULIANA
ALEXANDRA
Pentru mine, poezia rămâne
ceva revitalizant, de o frumusețe convulsivă (vorba lui Breton), care m-a
propulsat într-o altă dimensiune. Cu o
arhitectonică stranie, m-a răvășit, precum un malaxor sentimental. Mi-am apropiat fracturismul
douămiist cu care avusesem contact tangențial și pe care, până în liceu, îl repudiasem, căci versul
fluid și incandescent nu era concordant cu ceea ce simțeam atunci. Aș înlocui, cu conștiința limpidă, orele de literatură din liceu cu unele de creative writing și de critică. * uneori poezia asta e o
dezmățată și capul bucălat mi se pierde prin pădurea norvegiană, printr-un vis pe malul mării,
noaptea, lângă o barcă ruginită.
mamei
pe tine te pot urî cel mai mult
cum m-ai ajutat să-mi spăl capul în chiuvetă
şi cheliile mi s-au descoperit
m-ai lăsat cu privirea înfiptă în neonul din tavan
şi urme de fard pe sânul drept
m-ai trimis la plimbare prin sanatoriu cu o băutură energizantă
şi fața mi-a devenit neagră de ruşine
mi-ai pus în brațe medicamente care mi-au sugrumat cu grijă creieraşul
deschide-mi perdelele îți zic precum sarah kane
şi lasă-mă liberă să mă strangulez cu şireturile pantofilor
mi l-ai arătat pe tata în copilărie mâncând o păpădie
şi luându-şi lingurița la biserică pentru că era germofob
acum sunt misandră şi-ți sfărâm zile din viață
precum pe o cocă proaspăt gătită
îți şoptesc tacit ce frumos arde focul tău
şi sclipirea minții în care te scalzi strălucitor
adormită mi te amintesc crucea ruginindu-ți sub fular
eul paralizat zvâcnind la șosea spre obrazul tău
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lui Victor Brauner
polimorf până la coşmar
făpturile tale dezmăț într-o velocitate ritmică
sacrul poemelor tale, limba păsărilor, viața transcendentală
suprarealismul reclamă protest social-politic geneza energiei creatoare debordante
fără manevre intelectuale fără exactitate sterilă
vrei să-ți legi viața de ceva fantastic aşa încât necunoscutul să locuiască în tine
în onirism viața se dilată pulsatilă în mâna ta de orfevru visul zvâcneşte cu zgomot
ochiul tău este epicentru prin artă materializezi lumină febrilitate extază mistică
contemplez corpuri transparente ce curg în picturalul tău venerația liniştitoare a vieții
irealitatea imediată mă covârşeşte lupul bătrân din tine îşi înfulecă puiul abia născut
copilul ți se segreghează te guvernează ca printr-un solilocviu
ce corp mai candid decât tine şi picturile tale dezmembrate cadrilate cu licori
eu şi george chiriac te cotropim cu adorație senilă
creierele ni se sting cu fiecare tablou descătuşat

păpușă cu 3 fețe
eu păpuşă leoaică lupoaică în proces de defalcare
mi-am supt prospețimea trupului şi mi-am învinețit pielea
cu un ochi ieşit din orbită fată dichisită mai eşti
în spuma roz din cadă pătată de sânge mă simt în siguranță
trupul meu se revitalizează încheieturile mi se lubrifiază
ca după o artrită temeinică îți zăresc bucla roşcată
şerpuindu-ți sub eşarfă ca rugina depixelată
ană am o soră mică ce-mi fură chipul în fiecare noapte
şi-l capsează de capul ei mic sec ca de peretele prin care ne vorbim
cu gel de ras îmi unge gâtul clavicula să par polivalentă
mama să mă sărute tu să-mi smulgi buzele să le arunci în lac
şi pe marginea lui să mă înec ca printr-un aurolac zânatic
breathe breathe believe
trepidațiile camerei duminică dimineața
când intră tatăl mă vede dezgolită şi împietresc de ruşine
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Săptămâna 37
Luni
în corneea spartă se reflectă o insectă mare lucioasă
Uma hai să intrăm că e cam rece
băncile ne lipesc de frig ca de propria coloană vertebrală ca de o pătură osteogenă
Miercuri
isteria ta spasmodică e o insectă mare lucioasă
Vineri
de craniul meu se lipeşte o insectă mare lucioasă
sos de tomate ser fiziologic şi mâzgă pastelată se amestecă în burta unei balene
ai făcut supă din burta balenei şi macaroane din fanoanele ei
sânul balenei e lăptos, zice Uma
sânul ei luceşte ca un radiator licărind brăzdând fiordurile
dă-mi puțin jäger să-mi amețesc crampele spune balena
Duminică
cu spinarea balenei fac salată grecească pentru copii.
fătul îl hrănesc cu măsline şi feta
îi coc creierul balenei pentru ținere de minte
I blew my brains out into an appstore where god is just another free app
în aplicația gratuită burta balenei e mai gustoasă.
te duc pentru primul consult la urolog şi-ți tremură carnea vânătă ca a balenei
prin fiorduri
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VRĂMULEȚ
DIANA
“Cine poate inventa pentru noi o cartografie
a autonomiei?
Cine poate desena o hartă care să ne includă
propriile jinduri? “
- Hakim Bey

La capătul lumii. În țara aspră a minunilor.
Așa-ncepe povestea: Sunt o fată și-un băiat. E-un castel cu turle și turnuri. E o promisiune,
un blestem, o lamă, tăioasă ca noaptea.
Trei sute de ani, cârâie oracolul. Trei sute de ani, cinci vieți de om, o distanță pe care nici cel
mai brav suflet nu o poate traversa.
Așa se sfârșește întâia poveste:
Fata se face nevăzută.
Băiatul își amintește totul.
I. Călătoarea și străinul
Prima oară când Tristan își amintește, e o după-amiază friguroasă de miercuri, și picioarele îi
sunt lipite de drumul din piatră cubică.
Femeia care pășește pe stradă are un smoc de păr întunecat ca noaptea, o uitătură neiertătoare
și iscoditoare și buze mai roșii decât trandafirii. Tronează deasupra lui, și e nevoită să se
ferească atunci când pășește pe treptele caleștii, căci caii îi oferă un rămas bun plângăreț.
Paltonul încheiat care îi îmbrățișează talia este costisitor, cu nasturi de argint licărind, timizi.
Îi vine imposibil să chestioneze căldura familiară din expresia ei, nu are cum să fie o greșeală,
nu a uitat zâmbetul timid pe care i-l oferă vizitiului atunci când își îngroapă mâinile în
buzunare, căutând monede fugare.
Lucette, șoptește o voce din capul lui. Lucette. Un nume frumos pentru o fată frumoasă.
Când trăsura pleacă în sfârșit, Lucette face stânga împrejur, îl observă pe Tristan holbându-se
la ea și face un pas în față.
-Vă pot ajuta cu ceva?
Tristan a hoinărit timp de două decenii până acum, dar acele cuvinte par să fie locul lui, așa
cum nu a mai fost nimic altceva ce a întâlnit.
-Nu, eu... mă-ntrebam doar: ne-am mai întâlnit până acum? se bâlbâie el, cu obișnuita-i
elocvență pierdută în fața acestei bizare apariții fanteziste.
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Ochii lui Tristan coboară asupra mâinilor lui Lucette, asupra buchetului de albăstrele, asupra
florilor...
Lucette se încruntă.
-Îmi pare rău, dar nu vă recunosc. Desigur, mi-aș aminti de cineva cu așa un păr frumos. E de
culoarea lunii! Trebuie să fi fost vreo întâlnire care să-mi scape, totuși, nu credeți?
Mi-ai împletit flori aurii în păr și mi-ai zis că-s prințul tău, odată.
-Nu, trebuie să mă fi înșelat, recunoaște Tristan, cu falsa voioșie făcându-i cuvintele să fie
mai ascuțite decât și-ar dori.
Tăcerea dintre ei ar putea tăia o cărămidă în două.
-Bine, atunci, o zi bună, își înclină Lucette capul, luând-o în josul străzii.
Tristan o privește plecând, nepăsându-i că mâinile încep să îi înghețe la spate, unde sunt
împreunate.
E fericită. E vie. E bine.
Înainte ca Lucette să dispară în spatele unei cotituri, Tristan urlă, și nu știe dacă de vină e
panica, sau nevoia de a auzi vocea aia din nou, care înfrânge rușinea pe care știe că o va
căpăta în urma frângerii liniștii de pe strada aglomerată.
-Frumoase flori.
Lucette îi oferă un zâmbet mic și trist, deși Tristan nu îl vede.
-Mulțumesc. Sunt pentru dragostea mea.
Peste vreo treizeci, patruzeci de ani, Tristan dă peste un articol într-un ziar. Detaliază
ascensiunea și declinul măreței pianiste Lucette Criswell, de la primul spectacol oferit la ora
șapte în Curtea Regală, la felul în care a cochetat cu croitoria, la prăpastia în care s-a aruncat
după ce soțul i-a murit de pojar, până la, eventual, ofiliarea ei, încojurată de picturi ale unor
oameni morți. Toate astea s-au întâmplat acum câteva săptămâni, acum câteva luni.
Iese în stradă în următoarea zi, și îi lasă flori-de-nu-mă-uita pe mormânt.
II. Spărgătorul și fata casantă
Data viitoare, au cincisprezece ani și sunt frivoli și copii ai străzii, întrecându-se în susul și în
josul aleilor din spate și în jurul pieței zgomotoase pe timpul zilei, târându-se dedesubtul
căpițelor de fân și dormind în compania stelelor pe timp de noapte.
Aici, prieteniile sunt rare și șubrede, cu cele care persistă fiind alimentate de sângele din
venele altuia, cu cele care se fărâmă decăzând până ajung la jocuri periculoase de ia și dă-mi.
Copiii care pot, finalizează înțelegeri cu vânzătorii ambulanți și băieții de la hambare, care le
procură mere mucegăite și jumătăți de franzele în schimbul unui secret sau două. Cei care nu
pot ba fură, ba mor.
În această lume, Tristan și Lucette sunt odraslele nimănui. Sunt fugiți de acasă, evadând din
strânsoarea vicioasă a realității și căutând căldură în brațele subțiri ale celuilalt. Fiecare zi e o
aventură, o tură pe călușeii de la carnavalul cu centuri rupte, în care plătești cu viața și-n care
omul ăla mare de la casă uită, de obicei, să adune biletele.
Tristan își poate număra posesiunile importante pe degetele de la o mână: traista maronie și
murdară, paltonul îmblănit pe care l-a șterpelit de la o pușlama cu muci în colțul gurii toamna
trecută, Lucette.
Tristan poate număra posesiunile pe care nu își permite să le piardă pe un deget: Lucette.
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La cincisprezece ani, Tristan dă un pumn care pune la încercare forța brută a majorității
adulților. E binecuvântat cu grația unui dansator, dar se luptă din răsputeri și până la sânge,
până când articulațiile îi sunt răni vii și răsuflarea îi alunecă pe buze sacadată și frântă, tot
numai pumni zburători și păr argintiu, așa ca un trăsnet.
Nu e ca și când i-ar plăcea să rănească oamenii; oamenilor le place să o rănească pe Lucette.
Așa că se luptă. Se luptă, și ei îi zic că-i slab, că e un prostovan, că e dezgustător, și pierde
unele încăierări, și le câștigă pe celelalte, dar mereu, mereu, ceilalți o lasă pe Lucette în pace,
și totul e bine.
Într-un fel, Lucette știe – ea știe, de fiecare dată când el se strecoară afară. Tristan e bun la
bătăi și la dans și la a rămâne în viață, dar nu se pricepe la a duce de nas fete cu inimi de
gheață și ochi de oțel.
-Iarăși pleci? murmură Lucette, ridicându-se în coate și alungându-și somnul din jurul ochilor
cu dosul palmei.
Grămada de spice de grâu trosnește atunci când ea se întoarce.
-Nu voiam decât să ies un pic ca să mă uit la stele, îi șoptește Tristan, zâmbitor.
Amândoi știu că nu e decât o minciună. Londra e rece-n miezul nopții, cu mult prea rece
pentru a te îmbia la a privi stelele într-o manieră recreațională sau ceva de soiul ăsta, dar
Lucette o lasă baltă, așa cum face mereu.
-Bine. Să te-ntorci degrabă, da?
Vocea îi e încrezătoare, dar fermă. Îi spune: „Asigură-te că, până dimineață, o să fii aici, că
dacă nu, ies eu și te târăsc înapoi.”.
(Dar asta-i ceva ce nu se poate întâmpla. Lucette nu se bate cu pumni și furie, Lucette se
duelează cu înțepături și cuvinte acide. E util la Înalta Curte, dar nu pe străzi.)
Tristan își îngroapă mâinile în buzunarele paltonului și își ascunde bărbia în spatele gulerului.
-Desigur, îi zâmbește, un zâmbet frumos și luminescent dedesubtul razelor lunii.
Ca de obicei, îndepărtează cârpa răpciugoasă care acoperă intrarea, mișcându-se precum un
spectru. Ca de obicei, Lucette șoptește: „Te iubesc.”.
Ca de obicei, Tristan nu o aude.
//
Nu-i de mirare că ceva rău se întâmplă, serios acum. Vedeți voi, Tristan încearcă din răsputeri
să o păstreze pe Lucette cât mai departe de lumea aia multă și rea, învelind-o: cearșaf peste
cearșaf de mătase în culori luminoase și fluorescente, dar Lucette nu-i o mică fată proastă.
Nimeni nu s-ar mulțumi cu a trăi sub umbra soarelui. Și-ar dori să iasă la lumină și să-l
atingă.
-E plictisitor, spune ea după o săptămână, încleștându-și pumnul în jurul câtorva șuvițe de păr
argintiu, și nedrept. Tu faci toată treaba. Eu stau pe-aici și aștept.
Stau pe marginea îngustului pătuț din paie, izbindu-și umerii într-o doară, cu genunchii lipiți.
-Ce, încerci să-mi zici că-s plictisitor? își arcuiește Tristan sprâncenele într-o neîncredere
prefăcută.
-Nu. Tu ești frumos, zâmbește Lucette, inocentă, și-i sărută obrazul. Ascunzătoarea asta e
plictisitoare.
Tristan se căznește să nu roșească și eșuează dramatic. Se-mbujorează până în vârfurile
urechilor.
-Mai taci, ștrengăriță cu gura aurită, mormăie el cu un chicot tremurând, ciufulindu-i pletele
până când din ele nu mai rămâne decât o mizerie învălmășită și întortocheată.
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Îi crescuseră iarăși, și nu reușiseră să se strecoare-n frizerie de la escapada cu purcelul de acum
câteva luni, și deci deveniseră, progresiv, din ce în ce mai lungi. Îi acoperă cu ușurință ceafa și i
se scurg pe umeri, așa că, atunci când Tristan își încleștează pumnii acolo, simte o grămadă de
păr cătrănit și moale. Datorită lui, îi place s-o sărute și mai mult; nu s-ar putea plânge, oricum.
Lucette îl împinge cu gentilețe.
-Serios acum, Tristan.
Felul în care îi spune numele îi face pieptul să ardă, atacat de o mixtură dureroasă de nostalgie
și căldură.
-Asta-s eu pentru tine? Ceva ce trebuie apărat? Atât?
Zâmbetul lui Tristan se prăbușește. Lucette, Lucette, nu-ți amintești ce s-a întâmplat data
trecută. Prima oară. Își deschide gura, și-o închide. Și-o deschide din nou.
-Păi... știu, dar nu vreau să-ți spun, mormăie el, coborându-și privirea spre podea, trasând arcul
picioarelor ei înșosetate, curbura genunchilor ei osoși, materialul de culoarea nămolului din
care-i sunt făcuți pantalonii prea mari, adunați cu un elastic în jurul taliei sale de silfidă.
Și-apoi mai sus, mai sus, sus, peste cămașa mâncată de molii și haina greoaie, urmând linia
umerilor ei, până la gâtlej. Când ajunge la chipul lui Lucette, Tristan se bâlbâie, încercând să nu
zăbovească asupra fiecărei trăsături delicate. Eșuează.
-Nu fi așa un copil, chicotește Lucette, dar îngrijorarea îi scânteiază în ochi. Știi sau nu știi?
-Sunt mai mare decât tine, mârâie Tristan.
Lucette își lasă capul să cadă pe umărul lui.
-Știu, rânjește ea. Știu.
Și, pentru un moment, Tristan nu mai e decât ape stătătoare din nou.
Iese în noaptea aia, și pleacă, și nu se mai întoarce.
//
Sau, mă rog, Tristan intenționează să se întoarcă, doar că lucruri se întâmplă. E distras, așa cum
copiii de cincisprezece ani sunt adesea, și sfârșește prin a fugări un câine dintr-un colț al
orașului până în celălalt.
Câinele-i de rasă, rasă rară – de-ăla cu bucle mari și sârmoase, urechi clăpăuge și un mare,
prietenos rânjet de câine. Tristan nu vrea să se țină după el, dar, înainte să-și dea seama,
gonește orbește prin întuneric, străzi familiare îmbrăcate în culorile nopții trecând pe lângă el,
și o chestie masivă și maronie, gudurându-se în fața lui.
Se învârt în cerc, până când, în cele din urmă, câinele se pironește în fața unei dureros de
familiare găuri în zid, și Tristan își dă seama că s-au întors la ascunzătoare.
-Deci ai mai fost pe-aici? îl chestionează, inspirând puternic, îndepărtându-și părul de pe
fruntea îmbăiată în sudoare.
Câinele latră cu voioșie, ceea ce Tristan presupune că este o aprobare. Băiatul trage cârpa
ciuruită deoparte și pășește înăuntru.
-Păi, hai, intră. Lucette! o strigă el. Ți-am adus un prieten.
Prietenul oferă un salut binevoitor.
-Lucette. Lucette!
Înghite în sec.
-...Lucette?
//
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Nu-i de mirare că ceva rău se întâmplă, serios acum. De mirare e doar faptul că se-ntâmplă
atât de iute.
Clipește. Lucette, cu păr întunecat ca miezul nopții care zboară în vânt. Clipește. Lucette, cu
vârful nasului și urechile înroșite de îngheț. Clipește. Lucette, cu cozorocul băștii peste ochi și
pantaloni de culoarea nămolului. Vardiștii îi spun că nu a fost decât un accident.
Câinele linge lacrimile de pe obrajii lui. Îl numește Ananta.
Tristan nu mai crede în nimic.
III. Fiul bogățiilor, fiica stelelor
E moștenitorul unei istorii greoaie, de această dată.
Nu mai trebuie să numere franzelele pe care și le îndeasă sub cămașă, și nici zilele până când
vânzătorul de fructe va trage un pui de somn în timpul după-amiezii, dar încă se uită pe geam
și așteaptă ziua în care un chip, familiar ca razele soarelui pe piele, va apărea.
-Nu vrei să faci nimic cu viața ta? gângurește George.
Își înmoaie vârful penei în călimară și își scrie numele în litere mari și unduitoare de-a lungul
bucății de pergament.
Tristan oftează.
-Nu neapărat. Vreau să întâlnesc pe cineva, totuși, cedează, ochind opera de artă a lui George
cu lenevie. Ăla-i un G tare tremurat.
Cu o șfichiuire a încheieturii, G-ul devine o întinsă, vag impresionistă pată. George își
împinge ochelarii cu lentile rotunde de-a lungul podului nasului și îi zâmbește.
-Unde e acest cineva, atunci? N-ai așteptat destul?
-O să aștept oricât va mai trebui, își coboară Tristan privirea, cu gene argintii fluturând
deasupra unor iriși negri ca smoala, grăbindu-se să își termine lucrarea la caligrafie.
-N-aș fi crezut niciodată că poți fi atât de răbdător.
O grimasă traversează chipul lui Tristan, stingându-se după exact un sfert de secundă.
-Nu pot.
//
Când împlinește, în sfârșit, optsprezece ani, organizează un bal comemorativ.
Pețitoare vin de peste mări și țări pentru a încerca să îi „câștige inima”, aducând cu ele daruri
elaborate și promisiuni care glăsuiesc despre un viitor înfloritor și o mulțime de urmași.
Zvonurile zboară, iuți și furioase; tânărul stăpân al casei Britton, din care se scurge încântarea
și minunea, cu pietre prețioase împletite în cascada-i de păr argintiu. Bea din pocale făurite
din aur pur. Când zâmbește, Raiul i se prăbușește la picioare.
(Tristan își ciopârțește părul cu o săptămână înainte de toată tărășenia, dintr-un melanj de
iritare și o dorință de a evada elaboratele născociri care îi înconjurau existența, chiar și numai
pentru puțin.)
Și așa, ziua evenimentului sosește.
Tristan îl scarpină pe Ananta sub bărbie și primește un sărut bălos pe obraz, care se simte mai
mult ca un pumn, pe post de recompensă.
-Chiar trebuie să facem toate astea? întreabă, izbutind, într-un fel, să arate maiestuos, chiar și
cu părul ciufulit și jumătate de chip udat de salivă.
Sylvester mârâie.
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-O să iau asta ca pe un „da”.
-Părinții tăi și-ar fi dorit să se întâmple.
Sylvester mârâie-ntotdeauna, și e mereu morocănos. E un fapt universal valabil.
Cu o relativă nesiguranță, Tristan îi acceptă explicația.
Odată cu căderea nopții, se îmbracă într-o cămașă albă, cu un lucitor frac negru ca tăciunele,
o vestă pe dedesubt și o pereche de pantaloni asortați care se sfârșesc chiar deasupra
pantofilor săi de piele. De îndată, servitorii familiei inundă camera, aducând cu ei pieptăni și
accesorii și conversații furtunoase. Fără vreun cuvânt, băiatul își întinde brațele în față în timp
ce aceștia îndreaptă fiecare pliu și cută inexistentă a materialului scump. Cineva îi ajustează
cravata din jurul gâtului pentru a suta oară. Un altul pășește înainte, mânuind un pieptăn din
fildeș și trecându-i-l cu grijă prin păr, potrivindu-i-l într-o parte pe cât de bine poate. Eșuează,
în principiu, pentru că tot îi cade în partea stângă a chipului marmorat (în tăcere, Tristan
sărbătorește), dar cel puțin câteva șuvițe sunt acum încrețite departe de frunte, creând
impresia artistică a mai multor straturi dedesubtul harababurii.
George se frământă, făcându-și sânge rău din cauza stării oribile a chipului său (nimeni n-o să
vrea să se mărite cu un ciclop, Tristan, dragule). Sylvester îl bate pe spate și îi spune să facă
impresie bună, de parcă încă ar trebui să mai spună ceva pentru a-și dovedi statutul de sfânt.
Se gândește la săruturi pe obraz, fugare ca ploaia, și mai că se simte singur.
La șapte fix, Tristan e împins pe treptele celui de-al doilea etaj, și, în timp ce scrutează sala de
bal circulară de dedesubt, se găsește căutând-o, fără să-și dea seama – cu șocul familiar al
părului ei negru ca noaptea și curbura grăitoare a rânjetului său.
-Du-te acolo, găsește-ți o fată sau un băiat sau ce-o fi, mormăie Sylvester iritat, înainte de a-l
expedia.
George îi face cu ochiul.
Tristan ia o gură generoasă de aer și își începe coborârea pe scările spiralate.
//
Tristan proclamă (în capul lui), pentru a mia oară, că îi displac evenimentele formale. Dacă ar
putea să o facă cu voce tare, ar ucide pe cineva, probabil. Din nefericire, nu poate, așa că se
rezumă la a o declara cu patos lui însuși în fiecare moment posibil.
-Sunt fiica unui bijutier. Tu ești fiul unui duce. Nu crezi că am forma o pereche perfectă? se
încumetă o tânără frumoasă să îl întrebe, cu grămada înaltă de păr de pe capul ei sărind alături
de ea de fiecare dată când aceasta se căznește să țină pasul cu felul în care Tristan zboară pe
ringul de dans.
De obicei, nu e atât de ah, înclinat spre mișcări purtate de văzduh, dar situația e cruntă –
aceasta e a cincea persoană care să îi facă o asemenea propunere, și, între ultimul cavaler
exuberant numai în galanterie și trufașa ducesă gâlgâitoare de vin, Tristan își consumase pe
de-a-ntregul rezerva personală de răbdare nobilă. O retragere imediată e necesară.
Nu, nu cred! De fapt, chiar și numai să-ți vorbesc e o adevărată corvoadă, gândește Tristan.
-Poate, spune el, vag, oferindu-i un zâmbet sec.
Chiar la țanc, cântecul se schimbă, de la un vals lejer la un rondo mai înfipt și mai plin de
viață. Fără ca măcar să ezite, Tristan face o plecăciune în fața partenerei sale, după care o
trimite, într-o piruetă, spre următoarea persoană. Fata face o ultimă încercare vitejească,
înainte de a dispărea în încăierare.
-Stai... nu m-ai... numele meu?
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-Nu-mi prea pasă de tine, sincer să fiu! râde Tristan, zgomotos și lipsit de griji, legănat de
ritmul zburdalnic al muzicii.
Înainte ca ea să mai poată spune ceva, el se-nvârte înăuntrul mulțimii, schimbând saluturi
monosilabice și evitând mâinile întinse și dansurile ca pe-o ciumă.
//
În colț, o tânără femeie într-o rochie strălucitoare de culoarea nopții își dă de dușcă cel de-al
șaisprezecelea pahar de șampanie.
//
George îl găsește de îndată, defilând prin împrejurimi cu o cupă goală în mână.
Își ia rămas bun de la tovarășa sa, o fată cu cârlionți ciocolatii, cu un sărut, după care își
potrivește un braț deasupra umerilor lui Tristan.
-Ai găsit pe cineva?
-Nu.
-O să găsești pe cineva? Nu te-am văzut terminând vreun dans în noaptea asta.
Tristan strâmbă din nas.
Brusc, nu mai rămâne decât tăcere. Din cealaltă parte a camerei apare o siluetă, despărțind
gloata precum Moise. Atunci când se mută mai aproape de lumină, chipul îi capătă contur:
păr întunecat ca noaptea, captiv într-o coadă împletită și scoțând la iveală o frunte îngustă și
sprâncene groase, buze roșii ca trandafirii. Picioarele îi sunt ridicate de pe podea de niște
pantofi superbi de cleștar, licărind cu lumina a o mie de diamante intrigante.
Tânăra e frumoasă ca un dezastru natural, taie răsuflările tuturor precum o forță a vieții, și
nimeni nu își poate feri privirea.
Inima lui Tristan sare peste o bătaie. Peste mai multe bătăi, de fapt. Pentru câteva momente,
uită cum să bată și atât.
Te-am găsit și de data asta.
-Corecție. Ba da, declară el, înmânându-i lui George paharul gol și îndreptându-se cu pași
mari spre centrul camerei.
//
Podeaua sălii de bal e o mare de stele, o nuanță de albastru într-atât de briliantă încât lumea
nu se poate abține din a se întreba dacă cerul fusese rănit în procesul creeri luciului acestor
plăci gravate. E și mai frumoasă, cu perechea dansând deasupra ei, cu picioarele zburându-le
și trupurile contorsionându-li-se pe ritmul de trei timpi, de parcă ar fi fost născuți pentru a
face magia să se întâmple.
Un râs clincănitor răsună în aerul rece al nopții, și ușoarele pocnituri ale tocurilor îl urmează.
Pac, pac, pac.
-Ești absolut splendidă, o complimentează Tristan, posesorul râsului clincănitor, lăsându-și
partenera pe spate cu o ușurință exersată. Cine te-a învățat să dansezi așa?
Ochii îi clipocesc, un negru adânc în lumina candelabrului, aprinși de o fărâmă de constelații
scânteietoare. Fata cu pantofi de cleștar și ochi lăptoși chicotește.
-Nimeni. Ești primul meu partener de dans.
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Tristan gângurește apreciativ.
-Ești tare bună pentru o începătoare.
Observând schimbarea în atmosferă, cvartetul orchestral a revenit la un vals ușor cu puțin
timp în urmă, și se clătinaseră împreună cu stilul stipulat și stringent al dansurilor elegante
până acum. După a doua sau a treia mișcare, totuși, ceva se schimbă. Pașii lui Tristan devin
din ce în ce mai iuți, și piruetele lui Lucette prind viață. Mișcările le devin largi și generoase,
brațe unduitoare ca aripile unui uliu și trupuri lipite.
Nu mai e un simplu dans într-o sală de bal, ci un vals bătrân ca însuși timpul. La fel de bătrân
ca și castelele cu turle și zidurile din piatră, ca băieții cu coronițe de flori în păr și-un viitor
profetizat de către morți, ca blestemele și promisiunile și vestigiile întunericului și luminii.
-Lucette, șoptește Tristan, și se simte de parcă primăvara ar fi renăscut.
Flori îmbobocesc peste tot împrejurul lor. Lucette e ușoară pe picioare, așa ca o lebădă, de
parcă ar fi fost născută din grația lumii cu deșănțata, cutezătoarea ei frumusețe.
Ochii i se măresc.
-De unde-mi știi numele?
Tristan zâmbește melancolic.
-Sunt un prinț. Prinții știu chestii.
-Nu ești prinț, îl provoacă Lucette, legănându-se ușor dintr-o parte-ntr-alta.
Tristan își păstrează palmele pe talia ei, îngropându-și-le cu fermitate în șoldurile sale.
-Ești un nobil. Unul al naibii de frumos, dacă tot am ajuns aici.
-Frumos, zici.
-Părul tău. Are culoarea lunii.
Tristan râde, și e ca și când lumea i s-ar frânge la picioare.
//
S-a hotărât. N-o să-i dea drumul.
-Lucette, eu...
Turnul cu ceas dăngăne, o dată, de două ori, de trei ori – de douăsprezece ori.
Lucette se oprește.
-Oh, a cam sosit vremea să plec. Rogu-te, spune-mi, cum te cheamă? se grăbește să întrebe,
ridicându-se pe vârfuri pentru a-i dezmierda chipul lui Tristan, un obicei care i-a rămas
întipărit în memorie, și mâna îi e rece ca zăpada.
-... e Tristan.
E neajutorat. Se învârte. A pierdut noțiunea anilor și pielea îi ia foc.
Mâna lui Lucette zăbovește pentru încă un moment, după care și-o dă la o parte, regretând,
parcă, împingându-l pe Tristan deoparte și începând să-și facă forțat drum prin mulțime.
-Rămas-bun, frumos Tristan.
Se întoarce pentru o ultimă dată pentru a-l privi, și uite și zâmbetul ăla din nou, ăla aproapetrist, ăla care îl face pe Tristan să creadă că știe prea bine ce îi face, când de fapt, de fapt, e
probabil în sângele ei; arată ca o stea căzătoare, prăbușindu-se din cer.
-Așteaptă!
Tristan o ia la goană după ea, fandând disperat spre Lucette de parcă ea ar fi iepurele alb și el
ar fi Alice din Țara Minunilor, fugind după un vis febril. Ajung în grădina din spate a
primului etaj, și Lucette dă gata câte două trepte deodată.
-Tre' să mă duc, tre' să plec, înainte să se ducă magia, mormăie ca pentru ea, părând panicată,
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până și în ceea ce pare a fi o groasă ceață de beție.
În timp ce coboară, hainele încep să i se transfigureze, așa ca un truc al nopții. Rochia de un
albastru nocturn se subțiază, ajungând o zdreanță prăfuită, elaborata broderie de pe mâneci
desfăcându-se, alunecând în vid. Continuă, până când singurul lucru rămas din dramatica,
îmbietoarea ținută e perechea de pantofi – încă fragili, încă licăritori, încă făcuți din sticlă.
-Te rog, promite-mi că o să încerci să-ți amintești data viitoare! urlă Tristan.
E încă îndrăgostit, și obosit, și atât, atât de îndrăgostit.
-Amintește-ți – sala de bal și șampania și pe mine, te rog, amintește-ți de mine!
Lucette nu se întoarce.
//
Chiar și beată criță, nu se încumetă să lase în urmă un pantof de cleștar pentru Tristan.
0. Odată ca niciodată
Ce crezi că se întâmplă după ce oamenii mor? o întreabă Tristan, părând mic și pierdut, pe
jumătate ascuns într-o grămadă de frunze.
Ghirlanda de aur de pe creștetul lui scânteiază în lumina lunii. Fata de pe jos are palmele lipite
de scoarța copacului. Capul îi e ridicat spre cer, cu ochii fixați pe silueta umbroasă a lui Tristan.
Rogu-te, vino să mănânci ceva, spune ea, îngrijorarea fiindu-i mascată de o exasperare
familiară. Ai fost plecat toată ziua, nu-i așa? Mi-a zis Sylvester.
Băiatul își trece piciorul peste cracă și și-l leagănă cu neobrăzare. Nu cobor dacă nu-mi
răspunzi la întrebare.
Tăcere, și apoi...
Cred că dispar, vine răspunsul șoptit.
Ei, asta n-ar fi prea amuzant, nu-i așa? pufnește Tristan, cu un zâmbet drăcesc de-a lungul
feței.
Presupun că nu, aprobă fata, absentă.
Tristan bate din palme. Totu' e tare plictisitor fără tine pe-aici. O să trebuiască să te găsesc.
Fata își îngustează ochii. Cum o să faci asta?
Te rog! Ți-aș recunoaște păru' ăsta de culoarea funinginii oriunde. Slăbindu-și strânsoarea din
jurul ramurii, Tristan se împinge, izbutind o aterizare ușoară pe iarba încâlcită. Pășește înainte,
potrivind cu gentilețe chipul fetei în căușul palmelor sale, înainte de a-i planta un sărut pe
frunte.
Ai auzit asta, Lucette? Chiar dacă n-o să mai fiu un prinț, chiar dacă tu n-o să mai fii fiica unui
nobil, și regatul tatălui meu va dispărea, poți să pui rămășag c-o să-ți fur inima. O să te găsesc
orice-ar fi, și-o să fim împreună din nou, data viitoare, și celalată dată, și tot așa.
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IV. Cel care a trăit prea mult și cea care a trăit prea puțin
În următoarea viață, Tristan își dorește să danseze, dar o lovitură cu repercursiuni permanente
îi alungă visul, și sfârșește prin a toci istorie.
Se mută în America după absolvire, și face rost de o slujbă ca lector mulțumită unei
combinații câștigătoare de talent, șarm și inteligență.
America postbelică e plină de viață. Aici, oamenii se îmbracă precum versiuni mai mari și
mai zgomotoase ale lor, și atât băieții cât și fetele sar pe el de îndată ce primesc o șansă.
Tristan cochetează cu de toate, merge în birturi și petrece pe timp de noapte, vorbește cu
tineri costelivi ori fălcoși pe timpul zilei.
E amuzant, crede el. E amuzant, probabil, doar că, după o bucată de vreme, prospețimea
afișelor colorate și scârțâiturile chitarelor se duce, și până și partea în care se preface interesat
de fiecare persoană care îl invită în oraș devine nimic mai mult decât o simplă rutină, o parte
a vieții sale cotidiene.
Încă iese pe timp de noapte, desigur. Garsoniera lui e mică și blândă și, uneori, prea
silențioasă, chiar și cu prezența calmantă a câinelui său, Ananta, acolo, așa că iese, bea un pic
prea mult, intră în clasă cu o durere de cap pulsândă în următoarea dimineață și nimeni nu îl
chestionează, pentru că încă predă bine. Ce dacă gulerul cămășii îi e mânjit de ruj și părul îi e
o mizerie dezordonată? E tare chipeș cu ochelari. E bine.
Săptămânile se topesc în luni și, eventual, lunile se întind în ani, îngrămădindu-se deasupra
lui ca temele și tezele studenților despre Iluminism și Revoluția Industrială. Viața îi devine o
linie continuă, o bandă transportatoare a bunurilor unei fabrici care încă produce, învârtinduse în cercuri concentrice la nesfârșit.
Într-o zi, unul dintre mai-bătrânii-profesori îl trimite spre arhivă pentru a căuta niște
documente vechi.
-Îmbătrânesc și eu, știi? se lamentează Tristan amical, chicotind atunci când Sylvester aruncă
un mototol de hârtie spre el și îl ratează la mustață.
-Ai douăzeci și nouă de ani, tăntălăule. Ți-a mai rămas o viață de om de trăit.
Tristan se apleacă pentru a ridica proiectilul de hârtie și îl aruncă în coșul de gunoi din spatele
lui fără să crâcnească.
-Încă câteva, de fapt, i-o întoarce cu voioșie.
Sylvester mârâie la el. În cealaltă parte a camerei, Ophelia lasă un grohăit (pur neintenționat)
să răsune.
-Ieși de aici, vezi-ți de treabă, să nu te mai văd.
-Plăcerea e de partea mea.
//
Poate că Sylvester nu a intenționat să îl blesteme cu așa niște cuvinte de rămas bun sinistre,
cugetă Tristan.
Nu, nici măcar nu ar trebui să se gândească la asta, de fapt! Sylvester nu-i vreo vrăjitoare. Nu
e decât bătrân, morocănos, și, uneori, folositor. Atunci când dă același colț pentru a cincea
oară în ultima jumătate de oră, totuși, Tristan începe să accepte faptul că se prea poate să se fi
pierdut cu adevărat. Își ridică privirea deasupra șirului zdrobitor de rafturi prăfuite, spre
tavanul fisurat, chiorându-se spre singuratica lumină, atârnând de ruginitul ei cârlig de metal.
-Locul ăsta trebuie să fie bântuit, anunță el, și vocea îi răsună de-a lungul camerei pustii.
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Lumina pâlpâie în semn de răspuns.
Deja a obținut documentele pe care fusese trimis pentru a le recupera. Fuseseră de mult aranjate
și rearanjate și îndesate în traista lui. Ieșirea îl eludează cu încăpățânare, asta-i tot.
Sau poate că îmbătrânește. Tristan își ridică ochelarii, își drege glasul și continuă să înainteze.
Ar fi putut să jure că scârțâitoarea ușă de lemn fusese chiar lângă raftul cu documentele de
cercetare din anii '40, dar, când se întorsese acolo mai devreme, devenise un sit care expunea
registrele medicale din ultimul deceniu. Se simte de parcă însăși camera ar fi o vietate, foinduse întruna, inspirând, crescând.
Eventual, renunță la a mai găsi drumul spre ieșire și se rezumă la a aștepta ajutor. Cu siguranță,
nu ar lăsa un prețios cadru didactic să putrezească în analele arhivelor... l-ar lăsa?
Tristan nu își pierde speranța.
//
Așteptatul devine anost după un timp, în orice caz. Poate că are douăzeci și nouă de ani acum,
dar durata atenției sale a rămas cea a unui țânc de patru. După cincisprezece minute de izolare
auto-indusă, Tristan își abandonează posesiunile într-o grămadă și se apucă să exploreze din
nou.
Arhiva e într-atât de mare încât e ridicol. E chestia asta cavernoasă, cu dulapuri și sertare înalte
și boltite care tronează deasupra lui precum niște giganți. Nici măcar nu ar trebui să se
numească arhivă, serios acum. Grota Tezaurului Școlar ar fi un nume mai adecvat.
Tristan lecturează un asortiment de rapoarte despre despresie și efectele debilitante ale acesteia,
când ceva îi atrage atenția. Face stânga împrejur, cu curiozitatea propulsându-l spre raftul de pe
următorul rând, pe care un biblioraft cutezător, albastru ca florile de nu-mă-uita, se înghesuie
între două mape putrezinde. Pescuindu-l din spațiul infim, își trece buricele degetelor peste
stratul subțire de praf depus pe copertă.
Aprilie 1973
Criswell, Lucette
#4.5
Epifania e instantanee, și îl izbește ca un pumn în viscere. Criswell, Lucette. Lucette Criswell.
Lucette.
Cum a putut să uite?
-Lucette, încearcă el cuvântul pe limbă, și e ca și copilăria pe care nu a avut-o vreodată, ca o
negresă caldă, învelită în ciocolată și topindu-i-se pe buze, ca explozia de arome a unei căpșune
proaspăt-culese, doar că totul se întâmplă numai în capul lui.
Tristan simte anii lepădându-se de el, cu straturi sfărâmându-se pentru a releva toți ceilalți
Tristani ce i-au trăit pe sub piele. Aici, cel cu haina ferfenițită și mâinile sufocate de echimoze.
Aici, cel cu zâmbetul de hârtie și ochii goi. Aici, cel cu ochii ca gravurile de pe o piatră
prețioasă și dinți albi ca norii.
A trecut atât de teribil, înfiorător de mult timp.
Dă pagina.
//
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25 aprilie
În visul ăsta, e un băiat cu păr ca razele lunii și ochi ca o gaură neagră. Răsuflă rugăciuni și
sălășluiește într-o casă de hârtie, cu flame împăturite.
Îmi spune că mă iubește așa cum spune și că cerul e albastru. (Doar ca să clarific, cerul chiar
e albastru.). Pare să-i placă mult – cerul, vreau să zic. De mine îi place mai mult. Nu-mi pot
aminti numele lui, deși mi-ar plăcea.
Și mai e și bătrânul ăsta, bizar și gârbovit. Nu mi se relevă niciodată pe de-a-ntregul, nu, se
pitește în spatele stâlpilor și coloanelor și zidurilor, mereu ochindu-ne, privind de-a pururi. Ne
temem de el. Cred.
Când îl ating pe băiatul ăsta, mă simt de parcă aș da naștere unor noi galaxii, care prind viață
dedesubtul vârfurilor degetelor mele, pocnindu-mi dedesubtul pleoapelor.
Trei sute de ani, cinci vieți, o trezorerie de lacrimi.
Dar e ruga asta, și nu vrea să plece. Îmi face capul să doară, de parcă mintea mea ar încerca,
fără ca eu să îmi dau seama, să își amintească...
-Tristan?
Icnește. Coperta biblioraftului se potrivește deasupra foilor și îi alunecă din strânsoare.
-Tristan, ești bine? Plângi.
Își ridică privirea și acolo e Amy, profesoara de geografie, scrutându-l cu îngrijorarea înnorându-i expresia. Tristan își ridică o mână spre obraji și îi găsește scăldați în lacrimi.
-Oh, îmi pare rău, sunt... asta nu-i decât...
Amy îngenunchează pe podea și recuperează biblioraftul prăbușit. Când scanează cuvintele de
pe copertă, încruntătura i se înmoaie.
-Nu-i nimic, șoptește ea.
Încă trăgându-și nasul, Tristan își dă ochelarii jos pentru a-și putea trece mâneca pardesiului
peste ochi.
-Lucette a fost un copil bun. Una dintre cele mai muncitoare dintre toți studenții, cu muntele
ăsta frumos de păr brunet și ochi albicioși. Adormea la cursuri din când în când, se prostea ca
mai toți ceilalți, dar niciodată nu rata data finală de predare a unei teme.
Vocea lui Amy e nostalgică, colorată de duioșie și tandrețe.
-Am pierdut-o într-un accident. Veneau de la o petrecere, dacă-mi amintesc bine. Era beată – cu
toții erau. Nimeni n-a putut fi învinuit, din moment ce Lucette a fost singura care n-a
supraviețuit.
Tristan își coboară privirea, se holbează la pantofii săi.
-Îmi pare rău, mormăie.
-Să nu-ți pară, îi potrivește Amy o mână pe umăr.
-Oricum, biblioraftul ăsta – a început să aibă vise ciudate în apropierea perioadei în care a
murit, și s-a gândit că ar fi bine să le noteze, să lase câteva rapoarte în urmă. Pentru cercetări
sau ceva, știi? N-am putut să găsim un loc în care să le clasificăm dup-aia, așa că le-am pus și
simplu acolo unde am găsit loc.
-Cred c-a fost un om bun, chicotește Tristan.
-Cred că v-ați fi înțeles! Ați fi avut cam aceeași vârstă acum, dacă încă ar fi cu noi.
-Îmi doresc să o fi întâlnit.
De data asta, nu mai adaugă Tristan. Îmi doresc să o fi întâlnit și de data asta.
-Ai nevoie de un moment de unul singur? îl întreabă Amy, după ce aproape un minut trece.
Tristan își scutură capul. Aruncă o ultimă privire biblioraftului albastru, o ultimă, arzândă,
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uitătură, după care se întoarce și o urmează pe Amy la etaj.
V.Îngerul căzut și femeia înaripată
-Bună. Port cinci.
Nou-venita e mai scundă decât el, cu ochelari pătrățoși, cu lentile groasă, ramă de baga și un
zâmbet prietenos. E mai bătrână de data asta, cu riduri săpate în chip și o strălucire în ochi care
vorbește despre decenii de experiență, dar Tristan ar recunoaște-o oriunde – în viață, în moarte,
în întunericul tenebros, chiar și în faldurile timpului, juxtapuse precum o vâltoare de talazuri.
Tristan își ridică privirea atât de iute încât își aude ceafa pocnind.
-Oh, da! Sigur. Stai un pic.
Înșfacă tenișii care îi sunt întinși și se face nevăzut în spate, întorcându-se apoi cu o pereche
veche de poante descusute, pe care le potrivește pe tejghea.
-Închidem în juma' de oră, adaugă el pe un ton călduros.
-E bine.
Femeia își leagă panglicile cu o familiaritate fluidă, îndreptându-se spre bara din depărtare.
E luni seară – nu chiar ora de vârf – așa că nu e prea surprinzător, că nu mai e niciun suflet în
studio. Ultimul grup de copii plecase în urmă cu cincisprezece minute, lamentându-se întruna
despre picioare îndurerate, și au șterpelit toate zgomotele înainte de a pleca. După program,
oricine este bine-venit să împrumute o pereche de poante și să se prostească în jurul camerei.
Pe Tristan îl surprinde faptul că cineva s-ar decide să vină acum, fără un partener sau intenția
de a maximiza cele două ore pe care permisele de cincisprezece dolari vândute la parter le
oferă.
Faptul că-i e atât de cunoscută încât doare nu-i mare brânză. Chiar deloc.
Dându-și seama că niciun alt client nu va mai veni, Tristan stinge luminile din spatele casei de
închiriere a poantelor, îi trimite un mesaj vânzătorului de jos, îndemnându-l să plece, și pășește
înainte. Se îndreaptă spre banca sprijinită de zidul adiacent oglinzilor și își odihnește coatele pe
genunchi, ascunzându-și chipul în spatele mâinilor.
Femeia se rotește, piruete domoale, cu mișcările fiindu-i îngreunate de vârstă, dar încă tăioase
și ferme. Se ridică pe vârfuri, întâi pe stângul, după care sare pe dreptul. Face un fluture, după
care, gâfâind, se rezumă la trei mișcări de bază.
Tristan e impresionat. Dar, mai mult de-atât, e (încă, încă, încă) îndrăgostit.
-Cum te cheamă? o întreabă el, mai mult de dragul curtoaziei decât din orice altă cauză.
Femeia nu se oprește, își permite să se rotească în timp ce susură, peste umăr:
-Lucette.
Tristan știe că nu se va sătura vreodată să-i audă numele.
-E frumos, aprobă el.
-Nu la fel de frumos ca tine, domnule...?
-Tristan. Mă cheamă Tristan.
-Păi, Tristan, începe Lucette, aplecându-se ușor, pentru a putea menține contactul vizual. Ai păr
frumos. Îmi aduce aminte de lună.
Inima lui Tristan face tumba.
-Mulțumesc.
Și apoi, pentru că nu își poate permite să lase conversația să moară, continuă:
-Dansezi destul de bine.
Lucette rânjește.
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-Pentru o babă, vrei să zici.
Tristan icnește dramatic.
-Ce babă? Mie-mi pare că arăți tare bine.
Lucette se lansează într-un grand jeté.
-Am treizeci și cinci de ani.
-Ei, asta mă face mai bătrân decât tine! Vârsta nu contează, orium. Dansezi mai bine decât
jumătate din vizitatorii pe care-i primim aici.
Lucette își ridică privirea, fixându-și-o pe Tristan cu un zâmbet nostalgic.
-Obișnuiam să fiu prim-balerină, știi?
Vorbesc până când se termină programul, până când mai toate magazinele din centrul
comercial se închid, și se cuibăresc împreună, căutând căldură în brațele celuilalt.
//
Lucette se întoarce marți.
Dansează vechi rutine până când puterea o abandonează, și Tristan o privește de pe bancă,
ovaționând atât atunci când e cazul cât și atunci când nu e. În sanctitatea tăcută a studioului, nu
se aude nimic în afară de palmele lui Lucette, încleștându-se în jurul barei, fredonatul gentil al
podelelor, șoapta mișcărilor din jurul lor.
Tristan nu s-a simțit niciodată mai împăciuit.
Când Lucette se satură să țopăie pe lângă oglinzi ca o copilă de cinci ani, așa cum îi place ei să
spună, cumpără băuturi de la mașinăria plasată strategic alături de tejgheaua de la care se
închiriază poante și pălăvrăgesc între sorbituri de cafea fierbinte.
I-a fost mereu ușor să-i vorbească, și Tristan o știe, dar e ceva la a fi singur, cu ea, când dupăamiaza se împurpurează și când ei se ascund în spatele standului cu accesorii pentru telefoane
închis acum trei săptămâni, ceva care oferă conversației o calitate bizară, aproape imaginară.
Înseamnă că gândește mai mult decât ar trebui să o facă. Înseamnă că e mai slab decât își
permite vreodată să fie. Înseamnă că gura-i e mai mare decât ar trebui să fie.
Pentru că, vedeți voi, chiar și aici, Tristan nu e decât bărbatul cu poantele și cu câinele ăla
mare. Vecinul cu fața aia frumoasă și cu zâmbetul ăla politicos. Colegul în stare să reușească,
fără vreo fărâmă de timp pe care să și-o consacre lui.
Așa că vorbește, și Lucette ascultă, și e de parcă ar fi copii din nou, ascunzându-se de
instructorul lor, cavaler al gărzii regale, în Pădurea cea Deasă, plângându-se din cauza greutății
coroanelor aurite de pe capetelor lor și din cauza felului în care brățările smălțate cu diamante
le sapă în piele.
E frumos.
//
Miercuri, Tristan își schimbă adidașii negri pe niște poante și i se alătură lui Lucette în studio.
Se dă mare, executând un grand battement înainte de a reveni în poziție „tendu” și a-și încerca
norocul la un entrechat (pe care de-abia dacă-l izbutește, spre oroarea lui), și Lucette e dată pe
spate. Tristan alunecă spre ea după aproape-eșecul unei coupe jeté, și aceasta îi înșfacă brațele
într-atât de tare încât unghiile i se îngroapă în materialul gros al bluzei sale de trening.
Sunt stele în ochii ei.
-Învață-mă, șoptește ea.
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-Nu știi deja...?
-Am uitat. Am uitat. Și, vezi, mi-am pierdut parte din dragostea pentru balet, n-am fost în
stare să o găsesc timp de atâția ani, și dup-aia ai apărut tu, o mare, zguduitoare explozie
solară, și cred... cred că pot să-nvăț să mă îndrăgostesc iarăși de el.
Și poate că, fiind pe poante, te simți în vârful lumii, pentru că sângele lui Tristan îi pompează
în cap, cu trupul simțindu-i-se, brusc, ușor ca un balon cu aer cald, cu inima arzându-i de
parcă ar fi luat foc.
-O să-ți arăt ce-mi mai amintesc, îi făgăduiește el.
//
Într-o altă viață, poate că Tristan i-ar fi fost cel mai mare admirator, și Lucette ar fi fost o
balerină stelară. Într-o altă viață, poate că ar fi luat pe nepregătite cele mai mărețe scene ale
lumii, și ar fi câștigat faimă, și s-ar fi câștigat unul pe celălalt, pentru totdeauna.
În asta, Lucette își masează rușinată ceafa și încearcă să mascheze faptul că genunchii îi fac
probleme. În asta, Tristan își încolăcește brațele în jurul ei într-o îmbrățișare și o strânge cu
putere și-i spune, te descurci de minune.
Și chiar s-a descurcat. Ținuse pasul și continuase, chiar dacă Tristan ar fi capitulat, trântinduse pe podeaua din lemn dur cu o jumătate de oră în urmă. Își ascunde vânătăile, dar Tristan șio poate imagina pe fiecare – pata de-un purpuriu intens de pe genunchiul ei stâng, cerneala
albastră și înfloritoare de pe șolduri, roșul diluat de pe ambele coate.
În a patra zi, Lucette ajunge mai devreme decât de obicei. Dansează până când amândoi
rămân fără aer și transpiră neîncetat. Se retrag pe băncile de alături, urmându-și rutina: cafele
calde și jachetele închise până sub bărbie.
-Vrei să auzi o poveste? își drege Lucette glasul ca din neant, cu vocea lină și clincănitoare,
răsunând în jurul studioului gol.
Tristan își arcuiește sprâncenele.
-Sigur.
-Au fost, odată ca niciodată, un băiat și-o fată, care trăiau într-un castel, pe o stâncă. Băiatul
era un prinț, moștenitorul coroanei, și fata era fiica sfătuitorului regal. Făceau totul împreună.
Tristan își examinează poantele.
-Sună a basm.
-Nu e unul pe care să-l știi, promit, mormăie Lucette, umplându-și plămânii cu aer. Și mai era
și bătrânul ăsta hain care îl ura pe rege. Nu-i plăcea să-l vadă pe fiul acestuia atât de fericit. Îl
făcea teribil, teribil de furios; așa că a ticluit un plan, a păcălit copiii, i-a dus până în Pădurea
cea Deasă și a executat un ritual. Un blestem și-a înfipt rădăcinile între ei. Vor avea trei sute
de ani de frământări, cinci vieți fără pic de pace. Și fata avea să uite, de fiecare dată, în timp
ce băiatul avea să-și amintească totul, de-a pururi bântuit de nefericirile sale din trecut.
-Asta-i așa o poveste morbidă, intervine Tristan cu un hohot de râs. Ai nevoie de acordul
părinților ca s-o spui?
-Gura, șoptește Lucette, potrivindu-și degetul deasupra buzelor lui, atingerea fiindu-i ușoară
ca o pană și tantalizatoare. Așa continuă povestea noastră, dar... ce s-a întâmplat după a
cincea viață? Crezi c-or să se întâlnească din nou? Și-a amintit fata totul? Cei doi erau
sufletele pereche, știi?
Tristan fixează cu privirea podeaua neîntinată.
-Deci nu-i un basm. E o poveste de dragoste.
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Lucette zâmbește misterios.
-Ar putea mereu să fie și una, și alta.
-Poate, cugetă Tristan cu voce tare.
Zâmbetul lui Lucette nu se risipește. Și-apoi se stinge, pentru că Tristan o sărută, aici și acum,
împrejmuiți de fărâmele dănțuitoare de lumină, cu o poveste pe care el o știe ca pe propria
palmă, ca pe sângele proaspăt de pe buzele lui Lucette. Tristan o sărută, moale și dulce și
amar, ca ciocolata neagră, își încurcă mâinile în părul ei și îi oftează în gură atunci când
degetele fetei i se urcă pe piept și ajung să i se odihnească în jurul gâtului.
Se simte ca acasă.
-Nu știi cât am așteptat să fac asta, mârâie Tristan atunci când se îndepărtează de ea,
potrivindu-și capul pe umărul ei.
Lucette își odihnește bărbia pe capul lui.
-O săptămână?
-Secole, de fapt.
Lucette înghite în sec.
-Poți să mai aștepți încă unul?
-Ce?
-Mâine plec.
//
Lucette vine la studio și vineri dimineață, dar Tristan e captiv într-o mulțime de copii
prepubescenți, cu toții prea nerăbdători să își înhațe poantele, prea ocupat pentru a ieși și a-i
vorbi.
Lucette pare să știe.
-Mulțumesc, șoptește din cealaltă parte a camerei, ca îmi pare rău, ca rămas bun.
Scrutează o ultimă dată clădirea, cu ochii zăbovindu-i asupra oglinzilor atârnate deasupra
barei.
Tristan o privește plecând, și simte înțepătura rănii din pieptul său zguduindu-l, așa cum
făcuse și ieri.
0. Într-un regat tare, tare îndepărtat
Ce vrei să fii în următoarea ta viață, Lucette?
Nu știu. Un aligator, poate. Mlaștina pare tare confortabilă.
...ești teribilă. Deloc amuzantă.
Bine, atunci. Tu ce vrei să fii, Tristan?
Vreau să fiu eu din nou, și să te-ntâlnesc.
Dar dacă nu-ți amintești de mine? Dacă eu te uit?
O să aștept, prostuțo. Sunt cel mai răbdător dintre toți frații mei. O să te aștept.
De ce?
Pentru că meriți. Aș aștepta pentru totdeauna dacă aș fi nevoit. Meriți.
//
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VI. Legenda vie și dama de pică
În următoarea viață, Tristan e din nou rege, doar că alt soi de rege.
De data asta, nu-i nicio boală debilitantă, nicio lovitură care să-i frângă șira spinării, nicio
prăbușire de pe un pisc înalt. E Macbeth și regele Richard, e Robin Hood și Othello. Coroana
de lauri îi strălucește mai tare decât oricând altcândva.
Așa că-i un rege. Dar e un rege singur.
//
La banchetul organizat în noaptea ultimei reprezentări pentru „Hamlet”, Tristan se retrage întrunul dintre colțurile camerei, îngrijindu-se de un pahar de șampanie și de-un zâmbet plastic.
Menține conversații politicoase cu oricine îl abordează, și refuză politicos orice propunere de a
dansa. În periferia lui vizuală, elita actorilor lumii se întrezăresc și dispar, îmbrăcați în costume
elegante și rochii curgătoare care ar găuri portofelul oricărui om obișnuit.
În timp ce noaptea se lungește la nesfârșit, atenția-i o ia la fugă. Covorul de catifea întins pe
podea devine un pat de trandafiri rubinii, cu muzica metamorfozându-se în alegerea
acompaniamentului orchestral de la un bal medieval.
În miezul bâzâiturilor îmbietoare, apare o siluetă, despărțind mulțimea ca pe-o mare. Tristan își
dă seama că imaginația lui trebuie să o fi luat pe autostrada spre Orașul Trăzniților, pentru că
nu-i decât o persoană în întreaga lume cu păr întunecat ca miezul nopții, ochi lăptoși și-un chip
atât de frumos ca acesta. Nostalgia îi strivește oasele până ajunge la măduvă, permeându-i
însăși existența și ciocănind la ferestrele ferecate ale sufletului său.
Chiar și în această ceață de dubii și reacredință, trupul lui Tristan se trezește înaintea minții
sale, cu picioarele-i ducându-l încet, dar sigur, spre centrul sălii.
Lucette îl întâlnește la jumătatea drumului.
Se holbează unul la celălalt pentru o căruță de timp, cu mâinile rigide pe lângă corp și chipurile
dezmierdate de cea mai palidă tentă de rozaliu. Trebuie să visez, concluzionează Tristan. Șiapoi, Lucette vorbește, o timidă, curtenitoare învălmășeală de cuvinte politicoase.
-Îmi pare rău, iartă-mă dacă greșesc, dar... ne-am mai întâlnit până acum?
Tristan vede scântei.
-Nu. Ba da, vreau să zic. Da, da, da.
Face un pas în față, de-abia răsuflând, încă ezitând.
-Pot?
Mâinile-i poposesc deasupra chipului lui Lucette. Ochii acesteia sunt mari și acizi, ca bulele
dintr-un pahar de șampanie.
-Da, da, da.
Tristan își lipește cu gentilețe palmele de pomeții ei, de parcă ar fi ceva fragil, făurit din sticlă,
ceva atât de ușor de frânt; Lucette îi întâmpină atingerea de parcă ar fi cel mai obișnuit lucru de
pe pământ.
-Tristan, spune ea, și e o rugăciune, un psalm.
În această bătaie fugară a unei inimi, Tristan renaște. E lumină. E iubire.
-Tristan, repetă Lucette, cu atâta ușurință încât e zefirul, suflând printre ramuri.
E un cântec de dragoste. Tristan l-ar putea asculta la nesfârșit.
-Lucette.
Lucette îl sărută, și e cel mai dulce lucru din lume, din orice lume, e o cădere liberă atunci când
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știi că nu te vei izbi de sol, e un carusel fără durerile de stomac și teribila amețeală de la sfârșit.
-Lucette, susură el deasupra buzelor ei, și, brusc, plânge, Lucette plânge, amândoi plâng,
lacrimi dolofane, prelingându-li-se pe obraji și pătând bățosul costum, rochia imaculată, dar cui
îi pasă, nimănui nu-i pasă, singurul lucru la care Tristan se gândește și pe care îl vede și pe care
îl inspiră e Lucette, Lucette, Lucette, nu mai vrea nimic altceva.
E o rugăciune, pironindu-l, păstrându-l la suprafață.
Lucette, Lucette, Lucette.
Ești albastrul din cer, verdele din frunze, ești albul celei mai pure zăpezi.
Ești aici, și eu-s întreg din nou.
//
S-au găsit, ați văzut?
Șapte miliarde de oameni în lume, cinci vieți de om, previziunea perversă a unui oracol, și,
totuși, băiatul cu inima de sticlă și fata cu zâmbetul din cioburi s-au găsit.
0. Erau doi copii
Unul era moștenitorul coroanei, și numele-i era Tristan.
Copila era fiica sfătuitorului regal, și numele-i era Lucette.
În poveste mai erau și-un hapsân bărbat mohorât, o promisiune și un blestem. Sorțile au
decretat că Lucette n-avea să-și amintească vreodată și că Tristan n-avea să uite nicicând.
Dar cinci vieți au trecut și, în cea de-a șasea, când Lucette s-a materializat din întunecime,
Tristan era acolo pentru a o întâmpina. Blestemul se frânsese.
Și-au stat alături, împreună, până la capătul timpului.
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IACOB
IOANA
Pe mine mă interesează chiar mai puțin decât pe tine.
Design Industrial, Facultatea de Inginerie Mecanică și
Mecatronică, Universitatea Politehnica București
Anul II

acum câteva zile îmi era rău
și a trebuit să ies de la un laborator să vomit
frică&slăbiciune când efectiv nu ai ce să dai
afară din corp și stai acolo în fața budei de la
facultate așteptând să te salveze cineva fără
telefon lângă tine ca să poți trimite un mesaj
sos în cazul în care treaba devine nașpa
după ceva timp se termină așa cum se termină
banii la finalul lunii brusc fără să știu cum și cu
rușinea că nu pot să îmi gestionez timpul
că până la urmă timp înseamnă și bani și sănătate și tot
inclusiv siguranță iar siguranță răsună în cap așa
frumos&liniștitor ca mâna lui dolores în shutter island
când își îneacă toți copiii în lacul de lângă casă iar teddy
privește cu neputința omului pus în fața morții după ce îi
aliniază pe pajiștea din curte lumina lovește fețele lor și totul
e bine când sângele pompează afară și te stropește pe față
îmi amintesc de un moment din liceu
în drum spre bucurești cu capul sprijinit
pe geamul maxiului augustina când am văzut
în mașina de lângă geacă tribord și pantaloni
crem ca ai tatei și m-am gândit atunci aproape
imediat la cât de mult ne dorim noi oamenii
să vedem ceva familiar în fiecare loc necunoscut
unde ne simțit atacați și la nevoia de validare de
care avem disperată nevoie când apare ceva nou:
tipul din metrou de lângă care îi explică prietenului
său care e treaba cu bejeweled. superficial și pur
ca vântul vara după câteva beri cu băieții în drum
spre casă când știi că e cineva acolo care să curețe voma
în caz că se întâmplă
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sub
am numit locul ăsta după ultimul
lucru care ne-a trecut prin minte
când eram lângă lacul de la balastieră
unde alungam câinii cu pietre iar norii
veneau ușor și ne umbreau fruntea
ce am văzut în anul ăla
a fost mai mult decât potopul
mărul care era să cadă peste casă
presimțirea unor nopți
în care să ne simțim în siguranță
când asfaltul era călduț și tălpile
se relaxau pe suprafața aspră
când lipsa de la un festival de
poezie înseamnă să stai lângă
câinele tău lovit de mașină
uite radu mă gândesc
că ai pățit și tu cum am pățit
și eu să nu mă ridic din pat
zile întregi plapuma să fie
ca ascunzătoarea unei familii
de viezuri unde pământul se prăbușește
toamna și nimeni nu poate să audă
ghearele care se agață de blană
pătrund în carne cald și bine
chiar dacă suntem striviți de ceilalți
așteptând haita să treacă deasupra.

când ești la lectură de poezie și îți zici
da frate ce caut eu de fapt aici unde lumea citește
ca și când poezia e numai a lor ca un câine pe care
îl găsești pe stradă și te hotărăști să fie al tău
când te cheamă olimpiu și speri ca lumea chiar
să te ia în seamă că scrii să ai prieteni care-ți spun
„uău versul ăsta e blană rău” în loc să-ți zică la a 6a
bere mai ușor băiete lasă scrisu întoarce-te la pietrele tale
tu să dai din umeri să faci așa că-ți sunt prieteni buni și știu ce zic
un moment fericit când băieții ăștia care poate nici nu te-au
cunoscut recită penibil și iubitor din versuri ca şi când tu
chiar i-ai fi sunat noaptea când nu puteai să dormi și aveai
nevoie de cineva să îți lingă rănile
lma steaua dobrogei ne vedem la anul
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am văzut plaiul foii de pe creastă în liniște
fără manele și miros de mici fără dependențele umane unde
degradarea te pândește atent și când te întorci îți vezi tatăl
cu 10 ani mai bătrân urcând muntele la pas cu tine cu rucsacul
în spate plin de conserve în sos tomat așa cum vă place la
amândoi mai ales în locul ăsta unde auzi corbii dând din aripi
ca două scânduri leneșe aceleași scânduri pe care le-am bătut o
zi întreagă să facem masă zdravănă unde să mâncăm vara afară
în fața casei deși acum văd câtă inutilitate cât timp pierdut pentru
o masă care începe să se zgâlțâie iar noi mâncăm în continuare
înăuntru acum câteva zile mi-a trimis un video cu lupta între 2 roboți
foarte fain și cu final neașteptat și ne-am amuzat mult când am văzut
cum robotul mai mic îl doboară pe cel mare care până la final a pierdut
eu am zis ce mișto a fost la solstafir cât m-a ros înăuntru cât m-a
mângâiat discursul lui aðalbjörn tryggvason despre nevoia de ajutor
despre refuz de-aia stăm înghesuiți între 2 apartamente ca țestoasele
și melcii – mereu acasă / ce înseamnă prosperitate când
aici sărăcia roade familiile ca rugina sub mașini și tații trebuie să le tracteze
dimineața la 3 pe valea prahovei pentru 500 de lei pe lună în plus că
da frate noi suntem ăștia cu memele cu sinuciderile precoce mi-am
dat seama de asta într-o altă conversație cu tata când îmi spunea de niște
foști colegi de facultate care s-au sinucis și m-am gândit la cât de ușor
vorbim despre moartea cuiva după 5 ani ca despre o mașină veche cu
care da ai mers foarte mult cu familia dar acum ai un citroen c4 și bordul
ăla mișto te face să uiți de felul în care porneai oltcitul papuc
into the night
eu am chestia asta că imediat după ce mă spăl pe cap îmi cade
foarte mult păr și atunci îmi sună în urechi piesa aia de la beardfish
de pe sleeping in traffic part two când am înțeles versurile greșit și
am crezut că spune i'm more than my hair on the clothes that i wear
și mi-am zis da frate same și eu la fel ca tine ok ca să explic altfel
astea-s dezamăgirile cu care ne obișnuim să înveți să fii selectiv
chiar critic când vezi omul care se duce în club să se creadă cool
omul care ar da în cap ca restul să-l îmbrățișeze așa cum ar vrea el
așa cum strânge pătura în miezul nopții după un coșmar în care îi sunt
retezate mâinile iar acum când le întinde spre sticla de apă de lângă pat
și simțurile îi revin la normal nu se mai simte ca un pui de barză și vezi
asemănarea dintre tine și el somnul se termină brusc în fiecare seară
dimineața devreme când vitezometrul depășește pulsul știi că după atâta
bucurie începe să înțepe și înăuntru e cineva care așteaptă un impuls să te
readucă în fjorduri unde ne-am uitat casa tribul locul de unde am plecat
pădurea de lângă orașul pe care l-ai scuipat de zeci de ori
nu rămân decât tălpile amorțite de la atâta mers desculț pe pietre
intri în apă și simți peștii cum îți gâdilă picioarele.
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MOCANU
SORIN
Sorin-Valentin Mocanu, absolvent al Liceului
Teoretic „Grigore Moisil”, fost membru al Cenaclului
Literar ”Negru pe Alb” și actual student în anul II la
Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității
Politehnica București, continui obiceiul de a scrie și
tradiția de a participa cu texte literare în cadrul Caietului
de Creație.
În ciuda aderării continue către domeniul tehnic,
nu am renunțat nici în ziua de azi să valorific latura
artistică, iubind dansul grecesc și cel românesc, pictura
iconografică, teatrul și bineînțeles, creația literară. Mă
prezint, în general, sub numele de ”soare”, laitmotiv întâlnit și în creațiile mele și asemenea unui soare, sunt
imprevizibil: ba blând și drăgăstos, ba arzând puternic și
stârpind.
îţi place să stai ziua într-o cadă undeva prin deşert
învăluit în bucăţele
cu ochii-nchişi cu buzele deschise
şi cu pletele linse peste cap
aproape de ceafă
aşteptând
bucăţele aşa de mici
cam cât o mazăre
cam cât o unghie de la picior
cam cât un ochi de peşte atunci când prinde momeala şi
se zbate te zbaţi şi tu
sau ameţeşti // nu mai ştiu
te uiţi la ele şi poate crezi
că ai destulă putere cât să-ţi construieşti
nişte monştri
ca vreun dumnezeu în miniatură
trimis pe pământul ăsta
nepedepsit
care să mănânce din tine când stai în plin august pe la sfârşit
şi faci cruce cu stânga sau cu limba
aşteptând pe cineva
să te culeagă de-acolo
să te ducă în spinare în cealaltă parte
cu ochii-nchişi cu buzele deschise
şi cu pletele linse peste cap
aproape de ceafă
ca să exişti din nou
într-un nou paradis
tot ca un nimeni
tot un nimic
tot un nicăieri.
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e mult mai simplu pe tavan decât
pe pat pe podea pe masă sau
pe scară
se poate sta şi din atârnat
şi tot aşa se poate urca şi coborî
treaptă cu treaptă
până când ajungi să-ţi lipeşti picioarele
mizere
de vreo bandă
doar fiindcă e galbenă // îţi place galbenul, da?
aşaaa
ăâa
ca o muscă proastă
scrijeleşte-mă cu pensula în tonuri de
ocru
acru să par din profilul din faţă
şi poate puţin dulce de undeva de pe
spate
unde mucigaiul e în floare // ca tu dor
şi igrasia de pe perete are copii din igrasie
mâzgâleşte-mă
priveşte-mă
agaţă-mă şi
lasă-mă să mă arunc de-acolon
capete perpendiculare
pe sol
dar freacă-ţi mâinile-ntâi
aşaaa
ăâa
ca o muscă proastă
când vede galben
şi bâzâie tot ca o
proastă
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când picăturile de ploaie au gustul a douăzeci şi şase de nopţi
probabil ai uitat de noaptea aia
când stăteam cu paharul murdar de spumă de bere în faţă
şi cu o groază de vorbe nespuse
lipite de ceafă
date cu ceară
pierdute undeva pe fundul sticlei prin care nu puteai să-ţi vezi decât
propria reflecţie şi câţiva
gândaci
ţineai într-un borcan
parcă pe noptieră nu-i aşa?
un fel de plasă de pescuit în miniatură cu un soare în el
câte unul în fiecare zi până murea
şi mureai şi tu odată cu el
la fiecare zbucium
de-aia n-am înţeles vreodată de ce îi alintai
de câte ori treceai peste pragul cu mugeai şi praf
strâns de pe la crucile din spate
pe când jelea bunică-ta ziua de
joi
ca să ce?
ca să muriţi şi voi
să ţinem şi noi câte un soare aproape de cap
să auzim constant cum lumea arde
cum marea se sufocă
cum timpul se zbate să nu mai fie împins la spânzurătore
de roţi, piuliţe şi şuruburi
aşacanoi
exactaşa
soarele
aşacavoi
îngenuncheat
cândva prin zori.
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RĂDUȚĂ
MIRCEA
TEODOR
Aerospace Engineering Meng, University of Bristol, Anul II

“am strâns toți oamenii care mă iubesc pentru că toți/
mă vor părăsi cândva”
- Cristian Belcuț

cât timp sunetele astea
cât timp sunetele astea
rămân parte din mine ca
un punct de sprijin - de aici
până jos - ceva mă oprește :
simplitatea din
neliniștea asta fără niciun motiv și nicio
justificare
ecoul lui Tristan și obscuritatea
din aprilie
luna cea mai crudă
e cu adevărat liniște când
umbrele acoperă asfaltul și
vibrația pașilor mei se pierde
prin fundal

limitele lor îmi hrănesc orgoliul
și
aici trebuie să găsesc
lucrurile care mi-au rămas
aproape
niciodată în ordinea asta:
un pumn de țărână moartă și
libertatea aparentă
memoria care mi-a rămas și
cuvintele pe care
le mai pot spune acum
peste câteva luni scap
și nu știu dacă mai pot lăsa
ceva care mai
contează pentru mine
iarna ne-a ținut de cald
acoperiți cu zăpada sub care
vom fi uitați
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flux - low tide
cât a fost mecanic
știam că taică-miu
poate să repare
orice lucru pe care-l ridică
într-o mână
până am înțeles că
adulții sunt doar copii mici deja
crescuți
reflux - high tide
așteptând autobuzul în alveole
adunați în cheaguri
împinse de flux
Din trupurile noastre calde
Rămân lanțuri de măduvă strânse
În noduri marinărești
unde mușcătura rece a vântului
de toamnă
separă minciuni vechi de idei
noi
&în simetrii accidentale
sub toată umbra cerului
se reconstruiesc din obsesii
păcatele originare

riptide
în lumina slabă
unde printre reclamele netflix
despre război
prea multă pace urlă
ca un copil musulman recitând
coranul
să construim ziduri
până ce în tălpi din vene și artere
cresc rădăcini mă voi trezi pierdut
pe marginea drumului
așteptând cu brațele întinse
potopul
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S I B I ȘA N U
CĂTĂLINA
IOANA
Absolventă a promoției 2013-2017 a Liceului
Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea, profil
matematică-informatică – engleză intensiv, stu
-dentă anul II la Universitatea Politehnică din
București, Facultatea de Inginerie Aerospațială

“Câteodată cred că inimile oamenilor sunt precum fântânile adânci. Nimeni nu știe ce este la fund.
Tot ce poți să faci este să presupui după ce vine plutind la suprafață din când în când.”
- Haruki Murakami

10/10
de ceva timp a început să se formeze un gol în mine
la început a fost cam greu să-mi dau seama
așa cum pentru fiecare e complicat să vadă
lucrurile aproape insesizabile ce se întâmplă des în jurul lui
lucrurile insesizabile te iau întotdeauna pe nepregătite
ca o gripă cauzată de statul prea mult în curent la metrou//
virusul supraviețuiește cel mai bine în stare latentă
ca o idee nespusă la timp fixată în cap mai multă vreme
golul se resimte cel mai bine toamna
când discrepanțele de temperatură dintre prânz și seară sunt
la fel de mari ca incapacitatea de a te conecta cu oamenii din jur
când se lasă toamna realizez că nu e așa rău
//fericirea are și aspecte negative &
de multe ori te face să treci cu vederea peste
micile lucruri complet nealeatorii de zi
//o fată cu două scaune mai în față în microbuz citește Pădurea norvegiană
//o sticlă de apă cade fix înainte ca un băiat să-și exprime opinia dacă există sau nu
Dumnezeu
incapacitatea de a vorbi cu alți oameni nu mi se mai pare de mult un lucru rău &
liniștea în compania altcuiva e necesară pentru a te putea auzi pe tine însuți
câteodată &
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în subsolul unui bloc o țigancă spală vasele lipsită de griji
I
baticul roșu cu model floral în verde și mov o încadrează perfect în peisajul de mahala
unde țevile de fontă sunt mai calde
decât mânuțele copilului ce o privește tăcut din colțul camerei.
singurul care mai vorbește ești doar tu
eu
țiganca bătrână cu șuvițe gri
copilul din colț//
II
ne place să credem că suntem repere
un anumit om care respiră într-un anumit loc la un anumit interval de timp
aici nu mai contează ce ne place și ce nu
aici nu mai contează dacă ți-ai atins vreun scop
suntem în epoca în care oamenii stau la coadă și câte 40 de min pentru un abonament la RATB
dezolant mâncăm verdețuri și ne ungem cu ulei de cocos sperând că vom arăta altfel
că vom ajunge poate altfel &
tenul sănătos nu prezintă urme de lovituri de palmă
III
într-o lume plină de talente mediocritatea a devenit o trăsătură aparte
nu ai prieteni, nu ai loc de muncă, nu ai proiecte de predat săptămâna viitoare la facultate
o plictiseală continuă din care ne e prea frică să scăpăm//
adevăratele întrebări se pun mereu după miezul nopții sau
când ești singur în pat &
te imaginezi pirat pe o insulă pustie cu un coif din ziar și o baghetă în mână
IV
plictiseala e un lucru rău și totuși nu
îi separă pe oameni de interfața lor cu lumea
un clișeu-imaginea unei măști care se vede cât e de spartă doar din interior//
din când în când oamenii mai au nevoie și de asta
doar atunci poți să te scuturi un pic de perspectiva obișnuită din care privești lucrurile
V
oamenii care nu se pricep la scris se exprimă cel mai bine în puține cuvinte
sau n-au nevoie de ele deloc precum un măr roșu dat unui copil sărac pe care totuși știi că nu o să-l mănânce
copilul din colț mi-a spus toate acestea.
cum observa cu ochii lui de țigan
talia îngroșată a bătrânei care spăla vasele
accidentul din Thailanda în urma căruia un tânăr de 27 de ani și-a pierdut viața
trecerea cometei Halley deasupra pământului pentru prima dată de la moartea lui Mark Twain
și poate, cu puțin noroc,
chiar și pe el însuși.
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TEMNEANU
IRINA
inginerie aerospațială anul 2
gaming, comics si simpsons couchgag cu homer ca in scarface
in care are muschi si trage cu mitraliera cu push it to the limit
pe fundal si font roz neon stralucitor care licăre
am citit la tipografia, la max blecher odata, am aparut in
observator cultural, am fost la savarsin si la banescu in
targoviste si la poets in transylvania in sibiu si a fost frumos.

murderous mary
seara asta e pentru mama când îl ascultăm
pe kanye plângând pe scenă
știu cu siguranță e diferit e felul ei de a spune
mâna care te-a făcut e mâna care îți
împletește părul e mâna care te ține de mâna ta
o îmbrățișare un uroborus în care
pielea mea absoarbe fiecare os al corpului tău
mama nu port fustele croșetate de tine
pentru că meriți mai mult nu vreau să vadă
nimeni cât potențial ai avut nu vreau să își
dea seama nimeni câte ai sacrificat pentru noi
seara asta e pentru tata când mă pune pe
umerii lui să ajung la cireșe imagine if all little
sisters had big daddies like me
fiecare apel începe cu
unde ești cum te simți te mai doare la chemo
îmbrăcă-te bine drumuri bune
dar azi mi-ai spus că ne aducem aminte de tine
eu și frate-meu
când veneai de la cârciumă și strigai fuck you
eu mergeam lângă calorifer pentru că era
singurul lucru cald în casă
dar nu ai dreptate tata nu ai
îmi amintesc când eram la pescuit știai că mă doare
dădeai drumul fiecărui pește așa am înțeles
erai ca în black panther tata când mă
ascultai cum plâng la telefon și-mi spuneai
irina cât sunt eu în viață tu nu vei munci
și tchaka îi spune lui tchalla a parent that
doesn't prepare his children for his own death
has failed
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seara asta e pentru frate-meu care face
cuțite nu mint frate-meu e fierar are o forjă în
care nu m-am ars niciodată am o singură
amintire cu el eram de ziua mea mi-a
cumpărat cea mai scumpă păpușă barbie
din banii mamei
stăteam pe bancă și îmi spunea
la un moment dat o să te fac fericită așa cum
aș fi vrut să mă facă ei pe mine
nu am mai vorbit de câteva luni fra dar știu
că ești bine știu că mai aștepți un copil sunt
mândră de tine dar tot e o parte din mine
care te urăște pentru fiecare zi de 8 martie în
care nu i-ai dat niciun telefon mamei sunteți
în același oraș sau când îl suni pe tata să-i
ceri bani să-l întrebi cum se simte
în ordinea asta bulangiule
dar nimeni nu uită ușa trântită după o ceartă
adidașii plini de noroi pe covor
un e l e f a n t spânzurat
pentru o revoltă de care nu știe nimeni
așa vreau să fiu undeva acum atât de
îndepărtat pisând ayahuasca cu un urs
mergând pe marginea unei clădiri ca în
episodul din sherlock vreau să mă arunc cu
fruntea înainte să pot lua o gură bună de
asfalt să-mi simt carnea tăiată
ca un tablou din care vrei să scoți pe cineva
iar când îl decupezi rămân doar rama
și scările

remillia
ești aici cu noi
în fiecare seară palmele calde alunecă
pe tocul ușii gleznele trosnesc
cum se apropie un porumbel de pubelă vii lângă mine
te sprijini de umerii mei și privești ecranul
suntem doi oameni dintr-un tablou renascentist
ție îți lipsește găina din mâini mie părinții de multe ori
când ne vedem mă gândesc la verile ploioase din tulcea
când ne trezeam la 6 să ajungem la mare
mergeam în năvodari tata zicea că
acolo miroase cel mai puțin a căcat
întindeam cearșaful sub niște castani mari
probabil nu erau castani dar ăștia sunt
cei mai înalți copaci pe care-i știu
și bătea vântul tare acolo așa tare că
dacă te lăsai pe spate puteai simți
cum începe să leviteze iar mama cădea de pe el
și tata încerca să-l apuce cu dinții să nu dispar
tu remi îmi amintești de vântul ăsta
și de înghețata spiralată cu vanilie și cacao
de urșii din lemn căzuți dintr-un container
mersul cu mașina înapoi acasă când dormeam
pe bancheta din spate cu un picior
strâns la piept și unul puțin ieșit pe geam
tu erai vântul care-mi gâdila tălpile
și pisica moartă de pe asfalt
barza și cuibul ars de pe stâlpul de înaltă tensiune
mâinile moi și uscate ale mamei când tăia castraveții
tata așteptând la barieră cu piciorul pe ambreaj
tu erai trenul și marea și ochii părinților care țipau
erai palma salvamarului pe sternul firav
remi și urlai așa

titlu
pământul roșu sub genunchi
grei
pielea n-atinge marmura
cercul de transmutație
ține un corp gol sprijinit
în fața oglinzii corpul privește
"bunică nu-mi da drumul la
mână"
dar mâinile care se roagă nu îmbrățișează și
omul dintre portaluri nu există
spatele nu se apleacă iar coloana nu trosnește
unul peste celălalt ca într-un cuib de șerpi
într-o continuă mișcare pe insula ei
cum o trage cu greutate din urmă
levitând cu florile și sălciile și vecini căzuți
mânuța uscată dă drumul la rochie
capul nu se întoarce când mă îndepărtez
capul se roagă
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