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o amintire sclipeşte în lama unui cuţit
suntem cu toţii potenţiali criminali în serie
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m-am aplecat până am ajuns la acelaşi nivel cu el
îi arătam locul unde ne aflam
loveam uşor cu degetul harta
se înnoptase
începeam să-l înţeleg îi mângâiam faţa
era frig şi îi mângâiam faţa prin ninsoare
băiatul moşului i-am spus nu mai plânge
ce dacă nu am reuşit nici astăzi?
lasă mai încercăm
troienele se clătinau de jur împrejur
am aprins lumina întunericul a făcut implozie
plânsul i se auzea din toate părţile
şi asta m-a durut mult
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mai mult
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tuşeşte-mi în inimă

45

aseară m-am visat copil undeva prin `85
pe scena şcolii vechi în cadrul unui eveniment patriotic
colegii şi învăţătoarea din clasa a I-a erau acolo
aşa cum îi ştiu de o viaţă
în alb – negru
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stăteam într-un scaun cu rotile
îmbrăcat în costumul de şoim al patriei
şi citeam o poezie
dintr-un caiet
îmi tremurau palmele şi memoria
(visul a început imediat după ce spusesem titlu
aşa că o să pun puncte puncte pentru că nu mi-l amintesc)
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mamă tuşeşte-mi abcdarul la ureche
să devin
~ uzina unde se lucrează în patru schimburi
în care muncesc conductele salopetele
maşinăriile + zgomotele stridente ale viitorului
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~ uzina care flutură prin geamuri sparte
panglicile de la aniversarea de anul trecut
unde nu a fost nimeni absent dar nici prezent
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~ uzina care-şi păstrează fericirea ascunsă în angajaţii morţi de
cancer
pe care îi readuce dimineaţa la serviciu prin nu ştiu ce minune
~ uzina care scrie poezii la lumina chioară din ghereta
paznicului
poezii puse la panoul din curte în timp ce plouă bate vântul
şi fulgeră şi paznicul se zăreşte căzut în iarbă
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