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Şi dintre coapsele însîngerate
să iasă brusc o femeie înaltă, frumoasă,
gata să-şi desfacă picioarele
ca să iasă o altă femeie, şi mai desăvîrşită
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UN FEL DE POETICĂ

R

Oh, nu e cu putinţă. Cuvîntul va trebui să aştepte,
să treacă prin nenumărate strîmtori şi abrupte deschideri
pînă ce se va curăţa; va creşte
încet, ascuns, dureros,
ca un cărbune orb şi încins, undeva în infernul pămîntului,
visînd către imposibile astre, preschimbîndu-se penibil
în diamant
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Ori, mai norocos,
închis într-o carcasă de grăsime, oase şi carne,
ca într-un fierbinte coşciug,
să explodeze, numai cînd deja e foarte tîrziu,
ca un fluture viu colorat,
atras de o altfel de iluminare
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Altfel nu e cu putinţă, suflete,
să trebuiască să te naşti, să creşti şi să mori
de milioane de ori
ca să ajungi
să vezi
cîndva
Realitatea.

Magda Cârneci
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Erau multe cortine şi văluri fluturătoare acolo
unele asiatice, nordice, altele necunoscute,
care tot cădeau şi cădeau împrejur
ca o ninsoare de pene lungi, răsfirate,
şi totuşi mai bine nu mă vedeam.
Dincolo, în cealaltă cameră, apoi în cealaltă cameră
se repeta exact aceeaşi istorie,
văluri colorate şi fluturătoare cortine căzînd,
tot căzînd, în jurul unei femei cu numele meu.
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AUTOPORTRET DE FEMEIE
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Si apoi, dintr-odată şi în altă parte fiind
m-am întîlnit chiar cu mine:
eram într-un cerc luminat, înconjurat de mult întuneric,
format din bătrîne mume, mătuşi aşezate pe vine
cîntărindu-mă, judecîndu-mă
într-o tăcere mai adîncă decît Calea Lactee;
şi nu ştiu cum am fost scoasă din mijloc,
un vînt straniu, viu şi puternic, se rotea împrejur,
şi în rînd cu celelalte femei în cercul mare intrînd
m-am văzut de sus, de departe:
o femelă minusculă între nenumărate femele,
o carcasă oarbă de os într-un cîmp nesfîrşit de carcase
abandonate,
o celulă disperată într-un ţesut uman viu acoperind
spasmodic planeta.
Iar în centrul cercului am văzut o fetiţă
şi în interiorul ei transparent am văzut o fetiţă minusculă,
şi în ea o altă infimă fetiţă,
şi în ea alte fetiţe, fetiţe, fetiţe.
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Oh, văluri şi cortine colorate căzînd tot căzînd
dinaintea unui sorb infinit
în care adîncindu-mă mă voi regăsi, cumva, în cealaltă parte:
lumea asta e o uriaşă păpuşă matrioşka
în interiorul unei îndepărtate femei:
ea nu se cunoaşte pe sine, cîndva însă o să survină.
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Iar înţelepciunea are imagini, nu are idei.
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