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m
Mulţumescu-Ţi Ţie Doamne pentru acest popas
ce bucurie e că muzica mi-a fost aleasă să-mi dea glas
nu şansa, strada, cartea de tarot sau ultras.
sunt m de la mircea,
matematician sau metafizician.
sunt m de la moroian
şi de la mulţumescu-Ţi că sunt muzician.

Femeie pumnal
femeie pumnal,
arată-mi drumul şi înzeceşte-mi puterea.
aşază-te pe braţul meu ca o armă lichidă de metal
şi străpunge-mi calea înainte,
dă-mi note şi sânge şi cuvinte.
femeie pumnal,
făureşte cu palmele mele lumea
ca iubitele celor sute de mii dinaintea ta,
femeie fără perdea.
femeie pumnal,
adună-mi în tine esenţa
şi răspândeşte-o viral.
adu-mi-o în creştet şi-n pumn şi-n inimă şi-n sex
rămâne-mă perplex,
femeie de bărbat genial.

Femeie pământ
femeie pământ,
simt cum ţărâna mea se amestecă cu pământul tău cărbune.
simt cum divinul din mine prinde rod în carnea ta neagră-nămol,
aud cum îţi urlă pământul, femeie de sol!
mică fată neagră cu ţâţele tari din abanos,
făcută din coasta mea,
şi din ruj din fructe de pădure,
prin tine eu îmi trăiesc începutul.
ne leagă aceeaşi frică,
ne uneşte aceeaşi isterie, femeie de glie.
prin tine cenuşa drumului meu respiră iar divinul prinde tainic rod.

Fată de soare
fată de soare,
îndrumă-mă.
arde-mi calea înainte
usucă-mi mucilagiul inutil şi lacustru din suflet
şi netezeşte-mi ochii.
dă-mi lumina ta, fată albă
şi însoţeşte-mi urmele de pas timid şi veşnic impar,
cu har.
fată de soare, de la tine vreau alb.
vreau îndrumare,
vreau talent şi iscusinţă şi ştiinţă.
vreau picnicul tău proaspăt cu ardei gras amestecat cu rouă,
vreau grâu pe drumul nostru rumen de ciment spre mare
cu care tu rimezi perfect, fată de soare.

Reporter de război
sunt un reporter de război care scrie articole în note.
îţi scriu de pe fundul fântânii mele
detaşat aici în misiune,
o muzică tristă
care să sfârtece inimi
ca pe o pânză albă de in vechi din vamă.
îţi scriu în grabă acest articol dureros de obiectiv
ca un reporter de război
trimis de comandantul viaţă
ca tu să îmi arunci un coltişor de pâine
pentru că tu ai pâine
iar eu am note
şi astăzi le aşez în ordine pe portativ după dictare
în acest rezume dezordonat al zilelor mele de pe fund
care să-mi însoţească zilele
cum urma de firmituri însoţeşte paşii Gretei.
azi regrete.

Răsfăţ
eu am o floretă subînţeleasă
cu mâner de os de cerb subînţeles
bătut cu nestemate subînţelese.
n-o folosesc
are doar scop decorativ
este ca un accesoriu
şi totodată ca o legitimaţie
care certifică
că
pot să nu fac patul când ne trezim din somn dimineaţa
când îmi faci cafeaua
tot timpul cu prea puţin zahăr
pentru că tot nu reuşeşti să înveţi cum o beau
după ce îţi explic în fiecare seară înainte să adormim
într-o limbă cultă şi dibace
nu prea ai timp
după noapte vine imediat ziua
şi îmi iau ia înflorată subînţeleasă
îmi pun vesta cu fir de aur subînţeles
mă sui pe calul meu bleumarin nesubînţeles
şi dus sunt.

În parc
sub mine este tot pământul
deasupra mea este tot cerul
iar lângă mine eşti tu.
eu, cordon ombilical
între ţărână şi divin
aşa cum m-am născut să fiu
iar tu, satelitul meu blond
frumoasă ca în primăvara aventurii noastre.
pe lângă noi trec umbrele oamenilor fantomă
care, translucizi, nu ne pot atinge
şi nici vedea
nici auzi
cum te sărut în voie
răcoros şi proaspăt ca seara asta.
ce bine e, Doamne.
Doamne, ce bine e!

Tablou
în tuşe ferme să te trag
mâna lunecă graţios şi sigur
şi surprinde gest cu gest, fidel
femeiescul tău unicat.
adun în enciclopedia asta de tablou
zi de zi câte o nuanţă a vreunui gest
sau vreo nuanţă a unei nuanţe a unui gest
care te face din ce în ce mai irezistibil de frumoasă
pentru drogatul de mine
şi cu cât tuşa e mai subtilă
cu atât e mai frumoasă
pentru nişte ochi-ochean
ca perechea mea
şi cu atât mai mare nevoia enciclopediei tale.
ochii mari şi deştepţi creionaţi cu dermatograful subtil al unei regine
sprâncenele unice ne-linie
atât de grijuliu şi original prezentate
buzele vii şi bogate de fată bogată
şi apoi nasul
regele chipului tău care
este legitimaţia ta de fată între fete
la fel cum floreta mea subînţeleasă
mă face băiat între băieţi
pielea ta albă şi spălată
pe care o porţi goală prin pat
sânii tăi bogaţi
tălpile tale dulci şi mâinile tale mici
pe lângă care eu par mare
tu, fată de Soare.

În note
din nou îţi scriu în note
raportul zilelor mele
de aici, de pe fundul gropii din plămânul meu stâng.
de data asta eşti tu
destinatarul,
fată facută din durerea mea
şi din sange ce a derivat în genă proprie.
mă doare şi mă bucur de acest gând
şi asta mă doare din nou
la nesfârşit
într-o simfonie nesfârşită
compusă din zgomot de fond
şi arii muzicale geniale
sclipind şi răsărind mici prin păcură
timid, repetat şi atipic
şi din ce în ce mai des.
nici doi bani nu e poemul ăsta,
pentru că nici doi bani nu e poemul ăsta pentru tine,
fată vie.

Cu dinţii
te-ai trântit bleagă în pat
şi m-ai rugat
să-ţi fac masaj cu dinţii
direct pe şira spinării
apoi gemând genial
mi-ai spus că ideea asta
e material de salon de lux.
mi-ai spus că damii de companie
nu mai sunt ce au fost odată
acum femeile vor dragoste, mi-ai spus
tu,
tu poţi să le dai
la pachet, la cheie
dragoste la cheie, mi-ai spus.
le dai tot pachetul, ai înţeles?
cafeaua,
apoi plimbările în parc noaptea
apoi iarba udă şi pământul şi paznicii hazlii de noapte care vor şpagă
apoi drumul în maşina ta murdară, cu care, crede-mă,
mi-ai spus,
nu sunt obişnuite
Metallica în boxe de plastic
Depeche Mode în boxe de plastic
cu una din astea două
trebuie sigur să le nimereşti, doar sunteţi cam de aceeaşi vârstă
apoi seara în apartamentul tău din blocul cu nume de fată
de deasupra Bucureştiului
apoi masajul,
apoi dinţii,
apoi dragostea,
apoi banii,
apoi la revedere, vă mai aşteptăm.
ai notat? m-ai întrebat
m-ai întrebat? m-am întrebat
am înnoptat.

Dialog de mess pentru
Platon
I
Lia: hei
eşti?
BUZZ
Mircea: roger
Lia: Mirtscha?
Mircea: Ja
Lia: vreau să te rog ceva
Mircea: roagă-mă
Lia: voiam să te rog
să-mi printezi şi mie astea
Mircea: bagă
Lia is sending you a file
Mircea: se face
stai să plece şefa de lângă imprimantă
Lia: Mirtscha,
eşti misto
Mircea: danke
ba tu
ce-s astea ce mi-ai trimis?
Lia: nişte chestii pentru facultate
istoria muzicii contemporane
mai nou ne învaţă şi asta la Litere
ca să fim şi noi mişto
Mircea: foarte interesant
vă şi pune muzică să ascultaţi?
Lia: eee na?
nu
ar fi mişto
dar nu
ar fi mai mişto s-o auzim decât s-o citim
Mircea: la tine cred că ar fi un conflict
Lia: ce conflict?
Mircea: între a citi litere şi a asculta note
ce ai prefera?
Lia: mă întrebi dacă prefer să ascult o muzică sau să citesc despre ea?
:) :) :)
eşti nebun?
Mircea: nu mă!
Lia: bineînţeles că prefer să o ascult
Mircea: nu, stai
nu asta te întreb
Lia: dar ce?
Mircea: te întreb dacă în general preferi
să citeşti
sau să asculţi muzică
Lia: mmm...
la asta e mai greu de răspuns
sincer,
cred totuşi
că îmi place mai mult să ascult muzică
Mircea: nu-mi vine să cred că tu spui asta
dacă şi tu ai răspuns aşa,
aproape că mi-ai confirmat o teorie foarte veche
Lia: ce teorie?
Mircea: păi,
plecând de la premisa constatată empiric
cum că oamenilor le place mai mult să asculte muzică decât să citească
sau decât să privească un tablou
sau o sculptură sau o fotografie
am încercat să formulez o teorie
care să explice acest fenomen
Lia: adică tu crezi că oamenilor le place mai mult să asculte muzică
decât să citească un roman?
Mircea: tu nu?
Lia: ok, continuă
Mircea: dacă stai să te gândeşti
o să constaţi
că pe lumea asta există două feluri de arte
artele care depind de timp şi artele care nu depind de timp
şi când zic „depind de timp”
mă refer că sunt legate de dimensiunea timp
la fel cum o sculptură e legată de dimensiunea spaţiu
Lia: asta e teoria lui Gotthold Lessing
arte ale succesiunii şi arte ale timpului
a scris-o altul înaintea ta
Mircea: nu ştiu cine e
Lia: un scriitor şi filozof german, reprezentant al Iluminismului
asta ai găsit-o tu?
te-ai gândit tu aşa?
din nou ai deschis uşi care erau deja larg deschise
Mircea: da
în fine
bănuiesc că n-are rost să-ţi explic mai mult
în cazul asta
oricum,
pictura, sculptura, literatura pe de-o parte nu depind de timp,
pentru că pur şi simplu nu includ dimensiunea asta
aici trebuie să mă urmăreşti cu intuiţia
iar muzica, teatrul şi cinematografia depind de timp
Lia: Lessing n-avea cinematografia în timpul lui
a zis doar de teatru şi muzică
Mircea: ok
acum,
ştii cum mai mulţi mari gânditori ai lumii zic că secretul e în prezent?
şi că a trăi în prezent
şi a nu te depărta de la el
este o condiţie necesară a armoniei tale ca om?
ai mai auzit fraza asta?
Lia: ?
oarecum
Mircea: ei bine, e cumva adevărat
eu o simt foarte clar pe pielea mea
unii oameni se proiectează în viitor
alţii se hrănesc din trecut
şi adesea le e rău
pentru că nu trăiesc în prezent cum cred că ne e dat
cum îi este dat omului
ei sunt pur şi simplu în dezechilibru cu o lege universală
scrisă în eter
cum că
omului îi este dat să existe doar în această capsulă volatilă care parcurge axa timpului,
numită prezent
imaginează-ţi firul nesfârşit de lung al timpului
şi pe omul ce îl parcurge ca pe o şină de tren infinită
stând aşezat într-o drezină care este în permanentă mişcare
pe şina aceasta nesfârşit de lungă
poţi să îţi imaginezi că drezina
în acest moment în care îţi scriu eu literele astea,
adică ACUM
este AICI
iar ACUM,
AICI
care „aici”-ul acesta de „acum” nu mai este „aici”-ul anterior de „atunci”
mă urmăreşti?
Lia: cu atenţie
Mircea: pot să zic
că este un mic miraj prezentul ăsta
dar legea universală scrisă cu litere de-o şchioapă în eter
este să stai în drezină
să stai dracu’ în drezină
în inefabila şi volatila drezină
şi să parcurgi şina
neavând voie să fii niciun cetimetru mai în faţă
sau vreunul mai în spate
parcurgând timpul
cu „viteza unică legală”
frântură cu frântură
şi de fiecare dată cu câte o frântură mai în faţă
ideea e că

trebuie să parcurgi axa asta a timpului cu răbdarea unui călugăr shaolin
cu această viteză unică legală impusă de Dumnezeu
fără a pica în tentaţia de a te duce la finalul filmului
şi nici de a pune stop cadru pe un moment din trecut care îţi e favorabil
trebuie să trăieşti prezentul
să trăieşti clipa, cum spune clişeul
care în mod paradoxal e mai adevărat decât crezi
pentru că pur şi simplu aşa îţi e dat
înţelegi ce îţi spun?
Lia: să zicem
Mircea: ok
acum clinciul e că trăitul în prezent fiind „regulamentar”
este totodată şi rewarding
a trăi în prezent
şi aici o să folosesc din nou un clişeu
adică „a fi în echilibru cu legile universului”
este...
sănătos
este bine
e o senzaţie mişto
o să-ţi detaliez chestia asta un pic mai târziu
senzaţia este opusă celor bolnavi de anacronie cu ei înşişi
care se proiectează în viitor sau se hrănesc din trecut
care suferă
şi sângerează, înţelegi?
Lia: Ja
Mircea: ei, şi aici e chestia
că muzica
prin natura ei
forţează omul care o ascultă
să parcurgă
timpul
frântură cu frântură
impunându-i să parcurgă melodia respectivă
notă cu notă
pentru că altfel n-are cum
şi îi impune deci să parcurgă timpul
cu viteza unică legală
şi nici mai repede, nici mai încet
fixându-l implicit în drezină
fixându-l involuntar în prezent

e ca şi cum ai avea puterea de opţiune pentru un trai în armonie cu timpul
prin simpla apăsare a unui buton
care se întâmplă să fie butonul de play de la playerul din cameră
Lia: foarte mişto!
dar fenomenul ăsta nu-l provoacă numai muzica
să ştii
armonia asta pe care o defineşti tu
poţi să o obţii şi dacă
nu ştiu...
te uiţi atent la ceva ce are o dezvoltare în timp
dacă te uiţi la valurile care se sparg, spre exemplu
sau mai simplu de atât
dacă te uiţi la un film
ca să nu mai spun că
nici pentru muzică
teoria ta nu e valabilă în sută la sută dintre cazuri
Mircea: da, da
aşa e
muzica asta care curge în căşti la mine la birou
cât am vorbit cu tine
eu nu am ascultat-o
a trecut pe lângă mine
şi da
nu am susţinut că e o chestie pe care muzica în mod singular ţi-o oferă
uite
ziceam mai devreme că îţi detaliez de ce cred că e mişto
şi de ce e o miză în sine a trăi în prezent
şi
vreau să-ţi explic şi cât de rar este totuşi acest lucru,
„trăitul în prezent”
ca să-ţi dai seama de valoarea acestei proprietăţi preţioase a muzicii
chiar dacă, ce-i drept
poţi obţine fixarea în prezent şi din alte lucruri decât muzica
eu am reuşit să mă fixez în prezent prin forţe proprii
de câteva ori în viaţa mea
pentru scurte momente
cam de ordinul a 4-5 ori
şi eu acum să ştii că nu mă refer la perioade trăite în prezent
aşa ca şi conduită generală de viaţă
„mircea este un băiat care trăieşte în prezent”
nu
îmi amintesc clar doar unul din acele 4-5 momente:
eram pe stradă în cartierul meu Drumul Taberei
mergeam
şi m-am uitat la crengile copacilor de deasupra mea
şi trecând pe sub ele,
le-am privit cum rămâneau în spatele meu
animate între ele în infinit de multe planuri
ca cerul cu stele dintr-un joc de pc
iar atunci
eu pur şi simplu am văzut acele crengi
şi atât
pentru un scurt moment, eu
doar am perceput
am văzut
am auzit
am simţit temperatura aerului
am simţit gustul salivei
şi atât

am existat în acele câteva secunde
3-4
doar percepând
golit de, nu ştiu...
să zicem freamătul de gânduri nesfârşit ce însoţeşte orice om
şi care adesea
îl transportă altundeva decât este timpul lui
eu în acel moment
doar am existat
ACOLO şi ATUNCI
pot să-ţi spun că
senzaţia a fost extatică
a fost ca un drog
am simţit că exist şi că lumea există şi ea pentru prima oară cu adevărat
nu pot să-ţi descriu senzaţia pe de-a întregul
oricum a devenit un exerciţiu
pe care rareori am reuşit să-l repet cu succes
pentru ca mai târziu să-l întâlnesc în
„Veronica se hotărăşte să moară” al lui Coelho
Lia: ai citit şi tu un roman în toată viaţa ta
şi ăla e de Coelho
Mircea:nu e foarte multă literatură acolo dar
Coelho, la fel ca şi clişeul de un pic mai devreme
a enunţat un lucru util în cuvinte mici şi accesibile oricui
într-o capsulă învelită în foarte mult zahăr
în roman, îi punea pe oameni să se uite la un trandafir
nu la crengile mele din Drumul Taberei
dar pentru a obţine acelaşi efect
ideea e că
momentele de adevărat prezent sunt foarte rare
şi ca să înţelegi importanţa acestui dar al muzicii
ele sunt extatice,
şi doi, da
recunosc
muzica are acest atribut doar atunci când o asculţi cu adevărat
adică începi melodia cu secunda 1
şi o parcurgi până la ultima
trăind inefabilul fracţiunii ăsteia a prezentului
notă cu notă
bătaie cu bătaie
măsură cu măsură
iar muzica îţi solicită acest muşchi ancestral de a trăi prezentul
pe care probabil că viespile şi lupii şi copacii îl au intrinsec
şi care la noi s-a atrofiat şi s-a dizolvat în inteligenţa
ce caută mereu concretul şi soluţiile tehnologice
iar dacă melodia este şi mişto
efectul este înmiit
Lia’s status is now idle
Mircea: eşti?
te-ai plictisit?
BUZZ
a plecat şefa
mă duc să le printez.

Poezia
te port noaptea prin oraş
pe artere nesfârşite şi mereu principale
ca să aprind floarea de epic
în orele târzii şi albe
în care viaţa se instalează fosforescentă între noi
copilă de noapte,
în genele tale verticale
îmi pot ascunde jucăriile
în rochia ta dantelată
îmi pot ascute dinţii
nocturn te dezbrac de lume
şi îţi arăt cât de frumoasă eşti
aşa, golită de lume
şi îmbrăţişându-ţi propriul lumesc
calea ni se desenează înainte
iar eu
îţi strecor tainic înţelesul în podul palmei drepte
acest nelumesc
făcut din ştiinţă şi din viaţă şi din viitor şi dragoste
pe care tu să-l porţi în pumn
şi să-l despachetezi ca o sărbătorită cu codiţe negre
în singurătatea camerei tale unde ai să mă conţii.
poezia nu mi-e armă,
după cum vedeţi,
nu mi-e manifest
poezia mea, unealtă toantă de cultivator,
e o sapă,
e o coasă,
e o cofă cu apă
poezia e o declaraţie de independenţă
faţă de viziunea hipnotică despre bărbat a lui Cameron şi Spielberg
poezia e o înfrăţire de cruce cu mine
poezia e o celebrare a vieţii
şi o sădire a florii de epic
noaptea.

Tatăl nostru
Tatăl nostru carele eşti în ceruri,
Ajută-mă!
30 de ani eu am dormit.

Cordon ombilical
lume,
mă obligi să mă întrerup din a fi
de câte ori mă îndemni să mă trezesc în dimineţile de metal
pentru serviciul crud şi ceaşca crudă de cafea
şi pentru iubita crudă.
de-abia aştept să mă întorc în inima ta
patule cu schelet de stejar şi plămânii din câlţi
să mă trezesc din nou în lumea somnului
unde eu sunt eu.
mă oblig să scriu
în lumea ceştii crude de cafea,
să relatez noaptea
pentru ca ea să prindă viaţă în toiul după-amiezelor,
strălucitoare şi întunecoasă
ca fiinţa mea mea adevărată pe care ea mi-o ştie.
dar scrisul este cel mai rece şi aspru metal, Doamne
şi scot literele din vorbă
şi vorbele din gând
şi gândirea din suflet
ca pe un minereu de fier
ce plesneşte sub scoarţă
şi care îmi zdreleşte degetele şi inima şi sexul
de câte ori îl aduc în lumina dură a zilei
prin cazna mea de cordon ombilical
între două lumi ce se urăsc de moarte,
între lumea dură albă crudă
şi grădina abundentă a nopţii.

Baie în fântâna din
Parcul Carol
mai presus de grija oamenilor în uniforma gri,
ce îţi urmăresc atent intenţiile,
uită-te tu singur la vălătucii grei de apă
vărsându-se inerţi în aer
din cuva de piartă mozaicată
ca nişte pietre greoaie şi inerte şi răcoroase,
ca stolurile răpuse rând pe rând şi în mod necontenit
ce cad geometric
lăsându-ţi senzaţia falsă şi fascinaţia
de a putea să le intuieşti un tipar
nu poţi.
sunt nişte ciorchini nesfârşiţi şi răcoroşi de apă perfectă
în ziua asta toridă de sfârşit de iulie nebun.
sari dacă ai curaj,
sau, te rog, dă-mi mie curajul!

Descompunere
eşti descompunere, micuţa meA
transpari în întregime
legată de sol cu frânghii încâlcite din esenţă de lemn viu
într-un mic print publicitar
pentru care te-au persecutat şefii din turnul de fildeş
ne întrebi:
DE CE IUBIM ROMÂNIA?
apoi răspunzi:
noi o iubim pentru oameni, pentru peisaje, pentru suflu.
pentru că aici există emoţie, pentru că aici putem simţi cu adevărat
pământul şi pentru că doar aici el ne îmbrăţişează în întregime.
îţi răspund,
pentru că:
expresia ta mică şi onestă
îmi fierbe carnea cu cicatrici proaspete în care mai e încă ADN-ul tău.
dăruirea ta femeiască de sol îmi creşte rădăcini de fier
mă îngenunchează
excitat
coborând scara evoluţiei umane
la o rezoluţie de 72 dpi.

cut
la o comandă generală,
am produs un film documentar despre Muzeul Judeţean
în dimineaţa 6,
am dat CUT!
oamenii au respirat uşuraţi
şi a urmat pauza binemeritată
pe sub strângerile de mână,
i-am făcut semnul micuţei mele asistente
ea ştia, „era momentul”
împreună
ne-am scos pulile
şi pumnalele
pe care ea le-a ţinut tot timpul în poşeta neagră de lac
şi le-am retezat beregatele
doctorilor arheologi ce-şi reprezentau mândri expoziţia
ne-am păstrat minţile limpezi (ăsta e tot secretul)
şi i-am decapitat rând pe rând
cu răbdare
iar ei ne priveau îngroziţi şi miraţi
ca nişte actori din filmele lui Tarantino
când apar vampirii
i-am zis echipei:
Filmaţi tot!
TOT!
şi ei filmau acele fantastice capete
cu trăsături splendide distinse
picurând
pe care miniona mea le săruta cu poftă
le-am zis
tăiaţi şi voi unul, n-aţi vrea?
să vă exploraţi sinele, le-am zis.
eu aş vrea să-mi explorez sinele, a zis băiatul cu clacheta.
apoi am pus trei dintre capete la geam şi am făcut un film de artă
versiunea europeană după „Capra cu trei iezi”
şi le-am spus:
„ăsta e filmul nostru, copii!”
ca să le insuflu pasiune,
ca să le insuflu focul
şi apoi le-am spus
„să nu vă mai fie frică, între noi suntem prieteni, da?”
şi ei dădeau din cap
şi se uitau la gura mică de carmol a asistentei
şi la ei maioul alb şi înmugurit
cu sâni bestiali şi sânge.

L-am întâlnit pe
Harrison Ford
l-am întâlnit pe Harrison Ford
pe o pânză de Mall alături de noul James Bond
era un colonel bătrân din Vestul Sălbatic, pensionat
era un bărbat
era bărbatul!
iar eu eram în sfârşit din nou pe scaun în faţa lui
în faţa lui, 30 de ani am fost un copil
azi el era înalt cam până la doi
iar eu, chircit pe scaun, atent şi umil,
pe rândul G îi ajungeam până la curea
azi o aveam în dreapta pe A
el îl avea în dreapta pe noul James Bond
un tânăr insipid, solid, musculos şi blond
şi pe Bucho
un tânăr viteaz şi murdar de mâncare
o slugă hispanică bastardă care
dintr-un gest cabotin şi fidel
a murit glorios pe pânză pentru el
în luptă
nedreaptă
răpus mişeleşte de-un demon
şi i-a spus sângerând glorios lui Harrison
„Toată viaţa am visat să lupt alături de tine”
i-am spus şi eu aceleaşi cuvinte
înlăcrimat
ruşinat
de sinistra peliculă ce brusc radia
şoptind totul discret, să nu m-audă A
iar el mi-a spus:
„Toată viaţa am visat să am un fiu ca tine”
am izbucnit
şi ne ţineam în braţe pe sinistra pânză de Mall de 5 pe 4
din care el încontinuare acoperea cam 3/4.

Transform
Transform friptura de vită de la cantina firmei
În acest poem
Şi în note fictive şi demente
Pe care le aud întruna
Sclipind împerecheate două câte două
După ultimul mic dumicat înfulecat din animalul gustos

Dialog de mess pentru
Platon
III
Alex: băi, am terminat masterul
ieşim la un suc?
unde eşti?
Mircea: la birou
îmi scrii de pe mobil?
Alex: da mă, sunt şi eu mobile-online acum
ca toţi puştii alternativi din Fire
zi, vrei să ieşim la un suc?
Mircea: frate, parcă te-au decongelat
clubul Fire nu mai e la modă din 2000
eşti supărat pe tinereţea unei generaţii care a îmbătrânit şi s-a maturizat
Alex: de ce mă nu mai e la modă
sunteţi încă
voi ăia cu limp bizkit şi korn şi deftones
cu tenişi din ăia butucănoşi
cu skate
Mircea: ţi-am zis,
te-au scos din capsulă
generaţia mea e matură acum
nu se mai ascultă de mult Korn pe străzi în centru
şi tenişii ăia nu mai sunt nici ei la modă
eu nu mai sunt la modă
şi nici nu cred că am fost vreodată cu adevărat
deşi ştiu că m-ai acuzat de asta tot timpul
Alex: ai fost mă
te ţineai cu mâinile de cap prin Fire
şi erai cool
Mircea: băi,
cuvântul “Cool”, nu mai e de mult cool
şi în plus între noi e o diferenţă destul de mică de vârstă
adică nici tu nu eşti aşa bătrân
deci dacă am face parte dintr-o modă
am face amândoi parte din aceeaşi
Alex: băi mie nu mi-a plăcut niciodată să fiu încadrat într-un tipar descriptiv
şi nu înţeleg de ce oamenii tind de bunăvoie spre lucrul ăsta
nu pot să înşeleg de ce oamenii îşi doresc dinadins să aibă o etichetă
un lanţ de rocker
o creastă punk
o freză şi pătrăţele emo
sau un brand imens pe geacă
lumea mă întreba în liceu
băi, eşti rocker?
şi eu le răspundeam
mmm…
şi ei ziceau, zi mă, eşti rocker?
şi eu ziceam
mmmnuu…
şi ei ziceau, cum mă, n-asculţi rock?
şi eu ziceam, ba da
şi ei ziceau, păi şi-atunci, asta nu înseamnă ca eşti rocker?
nu prea ştiam cum să le explic că eu sunt eu
nu sunt ceva
nu sunt rocker sau filozof sau tenisman sau alpinist
eu sunt Alex
Mircea: Alex,
hai că ne lungim cu vorba ca proştii pe mess în loc să ne vedem la o bere
zi unde vrei
Alex: unde vrei tu
eu sunt la Drept acum
Mircea: Drept?
nu aveai masterul lângă Cărtureşti ?
Alex: ba da mă, dar acum n-am fost la curs
a venit un „învăţat” din afară să le vorbească ăstora de la anul doi
şi a trebuit neaparat să mă duc, nu puteam să-l ratez
e al treilea „învăţat” după Eliade şi Culianu
Mircea: Illuminati, frate
Eliade şi Coolianu
Alex: :)
a vorbit super mişto
Mircea: ce?
Alex: a vorbit spre exemplu despre un sfânt
sfântul Alexie
Mircea: ce a vorbit?
Alex: a zis că a plecat la vârsta de 21 de ani în deşert
şi l-a căutat pe Dumnezeu acolo timp de 10 ani
după 10 ani s-a întors în oraşul său
complet schimbat
era îmbătrânit peste vârsta firească de 30 de ani
şi a devenit cerşetor în oraşul lui
a cerşit din poartă în poartă
până când a ajuns la casa părinţilor lui
ce nu ţi-am spus e că părinţii lui erau foarte avuţi
aveau o casă mare şi servitori
si pământuri
la uşă, a cerut o pâine şi un loc unde să stea
nu l-a recunoscut nimeni
şi i-au dat o pâine
iar locul pe care i l-au dat pentru stat
a fost un culcuş sub o scară
şi a stat acolo de unul singur 17 ani
17 ani!
a stat sub o scară, îndurând umilinţe de la părinţii lui, de la fraţii lui şi de la servitorii lui
şi dând probabil din când în când cu mătura prin casă
şi bând apă în genunchi dintr-un bol
fără să zică nimic nimănui
iar după 17 ani a murit
părinţii lui l-au găsit cu o hârtie în mână
rulată sub forma unui pergament

şi au încercat să-i desfacă degetele ca să o poată citi
n-au putut
au crezut că e un semn de la Dumnezeu şi au chemat preotul
nici el n-a putut să-i desfacă degetele
şi a chemat un preot mai mare
care nici el n-a putut
şi care la rândul lui l-a chemat pe Papă de la Vatican
care i-a desfăcut într-un final pergamentul dintre degete
şi atunci au citit
scria că el este fiul lor
şi că l-a căutat în deşert pe Dumnezeu 10 ani
după asta, în urma morţii lui
l-au martirizat
şi l-au făcut sfânt
îţi dai seama ?
17 ani în tăcere
17 ani în umilinţă
fără niciun cuvânt
este o dezbrăcare de orgoliu
spre care tind cu toată fiinţa mea
şi la care nici nu-mi închipui că am să ajung vreodată
cand văd câte meschinării simt în suflet la fiecare pas prin lume
Mircea: hai să-ţi zic ceva
în centrul meu
eu conţin un fel de nucleu
care conţine un mic har
iar nucleul ăsta îmi alimentează periferiile
prin el scriu
cânt
râd
mă impresionez
eu am făcut însă un mare păcat
am folosit lumina acestui nucleu
ca să fut
Alex: :)
Mircea: prin el am creat poveşti
înflorite prin viu grai în camerele cafenelelor
am provocat râs
bucurie
am oferit ştiinţă
am îndrăgostit
am tămăduit
iar toate acestea au avut implacabil o singură finalitate
fut
Alex: :)
Mircea: am resimţit foarte puternic păcatul ăsta
pentru că după un punct
am început să-mi plătesc înzecit greşeala

am început să resimt cu adevărat răul pe care l-am făcut
şi să mă doară durerea celor răniţi şi rănite de mine
în acel punct
am simţit mai presus de orice altă pornire din fiinţa mea
dorinţa de a mă lepăda de păcat
în totalitate
de a mă curăţa până devin alb
însă nu am vrut să mă opresc la gri
nici la alb-gălbui
am vrut să devin alb cu adevărat
şi atunci
au existat câteva lungi zile
în care am trăit o stare imposibil de greu de dus
zile în care tindeam cu toată fiinţa mea spre drumul fără de păcat
spre drumul pur
spre drumul sfânt
am stat trei zile în casă şi mintea îmi delira încontinuu
încercând să ţină pasul cu sufletul ce tindea spre un alb absolut
spre lumină
în acele trei zile
am putut să intuiesc
nu să înţeleg, doar să intuiesc
ce presupune o viaţă dusă în acest fel
întru lumină, deplin şi până la capăt
Alex, este o cruce!
acest gen de viaţă este o cruce şi o coroană de spini
este imposibil de greu de dus
şi sfâşietor de împovărătoare
am decis după trei zile să mă opresc
deşi ceva din mine tindea în continuare cu sete spre acest alb absolut
spre acest fără-de-păcat
care este de fapt un concept
am înţeles atunci că sfinţii
sunt oameni-arhetip
sunt oameni care trăiesc puritatea unui concept abstract în pielea şi în carnea lor
ceea ce este imposibil de greu de dus
şi pot să-ţi mai spun că această dorinţă de a fi fără-de-păcat
este opusă lumii
este opusă vieţii şi lumescului
în care simpla ta prezenţă între obiecte, materie şi oameni
presupune un şir infinitezimal de fin
de păcate mai mici sau mai mari
mi-am dat seama în acele trei zile
că păcatul este conţinut implicit lumii ăsteia
iar starea aceea de pur este opusă ei
pot să-ţi spun că acea stare
este opusă poftei
este opusă sexului
ca gen, ca acţiune şi ca fel de existenţă
acea stare te obligă să trăieşti ca entitate
lipsită de pofte, carne şi gen
ca suflet pur
am renunţat.
Alex: băi,
vorbim iarăşi ca proştii pe mess
hai pleacă şi tu de la serviciu şi hai să ne întâlnim
vin spre centru dacă vrei.
Mircea: bai, vreau
dar mai am ceva de scris, să ştii
Alex: e mult?
Mircea: nu e mult
dar nu-mi găsesc cuvintele
Alex: ce e mă?
iar o campanie d-aia socială de-a voastră?
Mircea: băi, iar te iei de munca mea?
Alex: băi, lasă munca, hai afară
e frumos la aer
Mircea: frate, e noiembrie
e aproape noapte şi e înnorat
Alex: bine, dar hai scrie mai repede acolo că vin spre tine
mă urc acum în taxi
la ce scrii?
Mircea: drept să-ţi spun la o poezie
Alex: aaaaa
foarte frumos!
Mircea: hai mă termină!
Alex: băi, ce e frumos, e frumos
şi e greu?
Mircea: păi, ţi-am zis, nu-mi găsesc cuvintele
Alex: da, asta ştiu şi eu cum e
în scris nu-mi găsesc nici eu cuvintele
Mircea: la tine cred că e mai uşor totuşi
Alex: de ce?
Mircea: pentru că tu scrii filozofie
tu scrii ştiinţă
pentru că tu nu ţinteşti neparăt frumosul
Alex: bai, ba da, din păcate
doar că eu nu înţeleg în mod neapărat frumosul în acelaşi mod în care îl înţelegi tu
Mircea: te cred
uite, ţi-o dau ca exemplu pe Mălina, colega mea de serviciu
Alex: aşa…
Mircea: Mălina scrie şi ea texte la birou
nu scrie nici literatură nici filozofie
şi nici chestii creative
dar pe lângă ofertele tehnice sau nu-ştiu-ce foi legate de eligibilitatea vreunui proiect
scrie şi argumentaţii pentru câte un concept creativ sau pentru întemeiarea unei cercetări
Alex: aşa...
Mircea: ei, şi
argumentaţiile ei sunt atât de minuţios şi atât de coerent construite
încât conţin o frumuseţe implicită
pot să-ţi spun că îţi face plăcere să le citeşti
şi urmând firul literelor
urmezi raţionamentul ei închegat şi lucid
care te poartă pe firul ei logic spre argumentarea unei concluzii
la care atunci când ajungi,
ajungi să îi dai dreptate deplină
citind-o la final
e pur şi simplu frumos
Alex: da, eu nu mă dezic de frumos
dar încerc să caut în primul rând coerenţa
Mircea: eu caut o formulare în cuvinte
care să exprime maxim de precis esenţa ideii pe care o am în minte
mi se pare că fiecare frază în parte
trebuie să exprime cât mai exact şi precis ceea ce e în interiorul meu
şi atunci şi doar atunci
fiecare cuvânt
care în mod normal e un recipient gol ce desemnează prin convenţie o noţiune
este încărcat cu adevărat de acea noţiune a sa
pe care atunci şi doar atunci
în acea stare de exprimare perfectă
sufletul meu o posedă cu adevărat
şi i-o oferă cuvântului ăluia pe care eu îl aştern pe hârtie
Alex: înţeleg
Mircea: apoi, făcând asta
sper ca şi coerenţa şi frumosul
să vină de la sine
Alex: băi, eu înţeleg asta
doar că eu, din păcate
trebuie să fiu mereu înconjurat de oameni
îi explic mult mai uşor o idee unui om pe gură
decât pot să o exprim în scris
în faţa unui om
mă pot folosi de mâini
de glas
pot avea o intonaţie
pot să-mi contorsionez palmele şi să-i explic inclusiv în felul asta,
mă folosesc de „băi” şi de „plm”
Mircea: băi, înteleg perfect
dar pronunţă-le întreg
niciun gânditor
nu ar trebui să se teamă
de cuvintele „pula mea”
ele pot fi folosite
ca o entitate în sine
ca o unitate de exprimare
Alex: asta îţi zic
mi-e mult mai uşor să-i explic unui om
tocmai pentru că am toate aceste unelte de exprimare la dispoziţie
pe care în scris nu le am
Mircea: e mai mult de atât după opinia mea
foaia e un mediu mai dur decât vorba
foaia e albă
e rece
şi neiertătoare
foaia nu te caută
tu mă cauţi din priviri când ne întâlnim
când eu încerc să-ţi exprim ceva
tu faci un drum voluntar către mine
foaia nu face niciun drum
cu ea, eşti de fapt doar tu singur
fără niciun alt mijloc de ajutor
sau vreo indulgenţă umană
care îţi iartă o lipsă a exprimării
completându-ţi-o din propria voinţă de a înţelege
prin intuiţie
Alex: :)
Mircea: foaia e un mediu mai aspru decât vorba
iar vorba e un mediu mai aspru decât sufletul şi gândul
e o caznă să scot ideea din gând şi să-o aduc în vorbă
chiar dacă e mai uşor decât s-o scot din vorbă
şi s-o aduc în foaie
Alex: băi
Mircea: foaia e mediul cel mai dur
e mediul în care expresia împietreşte
fie într-o formă satisfăcătoare
fie într-una proastă
Alex: ai terminat?
Mircea: da, asta era toată ideea
Alex: nu mă,
ai terminat de scris?
că am ajuns jos la tine.
Mircea: ok
termin mâine.
Alex: aşa zic şi eu de fiecare dată
oricum ar fi, acum coboară
Mircea: ok, s-a făcut
cobor
chiar acum dau
shut down.

Crin
Eşti o floare eşti un crin
Eşti parfumul cel mai fin
Eşti o floare eşti un dulciu
Şi te pup până-ţi dau luciu

Nostalgie beată
Ah, nostalgie beată a dimineţilor violet
a femeii mele eterne,
cuprinsă din brâu, din coastă şi din coapsă
în trupul tuturor femeilor toate.
Tu, dimineaţă beată a femeii ce mi se dă dezbrăcată
golită de lume
şi iubindu-şi propriul lumesc,
fecundează-mi tainic mintea!
Eşti dimineaţa dulce-acrişoară
în care le arăt din nou drumul blând spre feminitate
drumul către dragele de ele.
În braţele mele pot din nou fi perfecte
aşa cum se admiră nebănuite în liniştea oglinzii de dulap moştenit.
se pot da cu ruj, sclipici şi mascara
iar eu am să înmoi degetul în calimara
negru bonbon
ca să le iubesc pe rând pe fiecare în parte
în rânduri toante cu puţin fason.
Îşi pot pune verighetă dulce pe picior
îşi pot lăsa cercei şi sufletul pe umeri dacă vor
pot purta în gând
fuste mini de fetiţe
sau rochii lungi de regină.
Să le dezbrac de toată lumea,
să le privesc goale
şi să le arăt în oglindă cât de frumoase sunt,
iar ele să mă răsplătească înmiit cu dragostea lor pe această viaţă,
să le iubesc pe toate până la capăt,
cu toată inima şi până la capăt,
îţi cer, nocivă dimineaţă.
Le iubesc fără scăpare, dimineaţă beată şi inutilă,
pentru că le văd splendide bibliotecare pe sub oja mincinoasă de curvă
sau minunate curve pe sub taiorul prea strâmt şi gri închis cu nasturii
de serviciu
sau mici războinice pe sub privirea docilă şi inutil educată
le văd atât de bune pe sub aparenta lor răutate
şi atât de fragile pe sub impotentele zvonuri de fată.
Le iubesc, dimineaţă
vă iubesc, femeie
te iubesc, prietenă,
camaradă şi parteneră
neiubita eternă,
nesperatele mele
nestematele, nestimatele
femei.

Tratament
pentru fantasmele mele
tu ai un tratament
Referinţa !
am găsit un film genial, îmi spui, şi-o carte pe măsură
e tot ce te întrebi tu acolo, puiule.
am intrat în frizeria din faţa blocului
superba ţigăncuşă Mari (o frizeriţă genială)
ne-a întâmpiat cu foenul
m-am aşezat.
în timp ce mă tundea am întrebat-o de ce crede că le cade părul la bărbaţi
nu-ţi mai pune atâtea întrebări, or să te năruie, mă tundea ea în continuare
lasă-l să-şi pună, o întrerupi tu
am un film pentru el
am o carte.
îmi dai rispoleptul lui Wim Wenders
îmi dai xanaxul lui Woody Allen
Raspunsul.
pastila de „nu mai gândi”
şi soluţia de dulce disoluţie a minţii mele
nu mai gândi, îmi spui
au gândit alţii înaintea ta
au gândit alţii pentru noi, puiule
toate problemele tale au soluţii îndosariate meticulos în literatura din biblioteca noastră
se numeşte poezie, au scris-o alţii
se numeşte proză,
au scris-o şi pe asta tot alţii
n-ai găsit ?
caută, te rog, în taşca mea cu CD-uri din raftul de sub televizor,
Filmul !
da, aia gri. care? aia gri cu stickerul de la Cărtureşti.
ce? să trăiesc? şi tu să trăieşti! asta încerci? bine.
ce? vrei şi tu să gândeşti ?
Arrrrhh! vreau să-i decimez pe Woody şi pe Wim
să-i târăsc de păr pe podea şi să-ţi aduc leşurile lor însângerate la picioare
pentru tine scriu toate poemele, fată de soare
astăzi secera de cultivator mi-e lance
astăzi poezia mi-e pumnal
azi străpung lumină albă până la final.

Pianista
am intrat într-un bar
şi m-am decis s-o aştept la tejghea
am cerut o cafea cu trei (nemţesc) de zahăr
şi m-am uitat împrejur
numai feţe livide
şi costume postume
între ei, un pian.
mi-am zis:
la el ar putea să-mi cânte ea
după ce pleacă chelnerii
când chelneriţele ar visa la noi doi
iar el ar primi-o între tastele lui
când va afla
cât de genial cântă cu degetele ei de zugrav
muzica bărbaţilor de pe bancnote.
m-am privit în lemnul lăcuit al tejghelei
şi mi-am desenat rapid ideile principale ale feţei
pe un şerveţel moale
şi încă curat
apoi am făcut câteva exerciţii faciale de masticaţie
şi mi-am scris câteva rânduri lângă
ca să nu uit cine sunt:
Mir,
mi-am scris
aminteşte-ţi că fata asta cu ochii vişinii
îţi va spune că nu e nimic rău în a fi nebun
aminteşte-ţi că ea va face totul să pară uşor
iar cuvintele ei indulgente, inurgente, destinse şi distinse
îţi vor gâdila cele mai ascunse protuberanţe ale încrederii
tu să-ţi aminteşti însă
că de fapt e greu,
nu e cald
aminteşte-ţi de pe acum
că libertatea ei
pe care o poartă ca pe-o pălărie de păun
te va tenta să crezi
că e suficient să nu fii prost
tu, aminteşte-ţi însă că nu eşti cineva.

apoi
cu acea mică parte a creierului care nu poate face lucrurile
decât până la capăt
am înghiţit cafeaua cleioasă de pe fund
şi am citit în zahăr că trebuie să rămân
cu picioarele împreunate pe bara tejghelei
cu spatele drept în spătar
şi cu faţa pe jumate către uşă
şi că biletul trebuie înghiţit
ca să-l conţin
cum poate chelneriţa blondă cu ochii trişti de câine şi
sânii mari
conţine din greşeală
o celulă din Arhimede.

Cu o mână
Cu o mână
Te fac să râzi
Şi cu cealaltă
Scriu acest scurt poem

Grunge
ţi-ai luat cărţile şi soarele din casa mea
ţi-ai luat şi mobila suedeză şi m-ai lăsat doar cu cea moştenită
m-ai lăsat cu dinţii goi
cu golu n suflet
cu golu n gură
cu nimic în gură
mă mestec doar pe mine
pentru prima oară când nu eşti
simt adevărul tău mai aproape
simt că poezelele mele sunt ascunziş
tu
ţi-ai luat adevărul şi magneţii de pe frigidaire
pe care i-ai pus odată la comun
lehamitea grunge îmi umple casa de realitate crudă
îndoiala de Dumenzeu mă trezeşte din reveria roz
pe care mi-am dorit-o părăsindu-te pe jumătate
fără tine, îmi amintesc de tine
îmi amintesc cine am fost cu tine
îmi amintesc cât de lucid am fost cu tine
îmi amintesc cât de mişto am fost cu tine
îmi amintesc de tine
gol gol gol pereţi goi bibliotecă goală
baie goală cadă goală apă goală apă caldă
goală
fără tine înţeleg brusc poezia asta modernistă
fără punctuaţie fără majusculă la început de rând
fără tine înţeleg brusc generaţia grunge
care ne-a stricat petrecerea la începutul lui 90
tu mă anulezi prin definiţie şi de asta te iubesc
tu eşti frumosul neîncrederii care îl proclamă retard pe frumosul romantic
te mai iubesc şi pentru că eşti frumoasă
erai legitimaţia mea de intrare în ceea ce e drept
tu legitimai ceea ce e bine
iar eu înţeleg brusc de ce romanticul este câh poeziile mele sunt câh
iar eu
... .

Firma
cred că n-a iubit tac-tu
nicio femeie
cum a iubit Steaua.
mama.
cred că n-ai iubit nicio femeie
cum iubeşti firma asta tâmpită!
L. şi I. şi A.
firma asta îmi poartă iniţiala
şi sângele.
şi nopţile,
după disoluţia minţii
în soluţii creative
visez vise tâmpite pe balconul ei
cu o cafea amară în mână.
în visele astea,
soluţiile mele
o salvează, o cresc şi o glorifică
printr-un simplu copy
ce-şi carbonizează adversarii
calculat până la serifă
ce-mi poartă ADN-ul
şi sufletul
şi demonii.

go
Viaţă, mărime de transfer,
clipă eşti aşa frumoasă, du-te!
am intrat în primul salon de piercing
şi am cerut un cercel de buric pentru acasă
au râs de mine şi m-au întrebat
dacă să fie trendy sau să fie goth
le-am zis că vreau să fie dulce,
apoi ţi l-am oferit în apartamentul tău cu mobilă moştenită
lângă colega ta de cameră de sex egal
am pornit împreună în jeepul diesel metalizat împrumutat
cu graţie de la firmă
în care eu însumi
am băgat eronat de la pompa 2
benzină aditivată
mecanicul şi-a spus părerea
dar tu ne-ai adus cu bine până la final
pentru că ai condus
prudent
şi preventiv.

Copilă răsărind
copilă răsărind timid din facebook
iubirea mea velină,
ce-ţi face sufletul?
îl mai ungi cu literatură şi grâne
în ziua asta ploioasă în care nu mai sunt?
mai ştii etajul meu
unde cultivai căpşune şi poezii
şi rufele mele negre deasupra Bucureştiului?
mai păstrezi sub pătură mâna ta caldă
cu care îmi mângâiai sufletul
şi demonii
şi stomacul.
mai înfloreşti râsete
în trupurile coapte ale oamenilor?
mai înfloreşti note şi simfonii?
închini oare căldura ta albă
şi sânii tăi bogaţi
la masa iubitului tău?

Înfiera-m-ai
Bau!
Ah…
îmi cer scuze dacă v-am inopinat,
domnişoară cafenie.
înmuiaţi degetul inelar, vă rog
în carnea mea coaptă
şi scrieţi o poezie ce va absorbi lumina.
repetaţi-vă, vă rog, cele două jumătăţi de nume
până ce vor răsuna anapoda
după un timp
şi după un răstimp,
din nou corect.

<(TIC)>
n-am vrut niciodată să scriu poveşti
cu supereroi tenebroşi
care privesc întunecat Bucureştiul
de pe clădirile înalte
înarmaţi până în dinţi
cu cuţite neconvenţionale
care salvează victime plăpânde
în rochiţe vaporoase
purtându-le masculin pe braţele blindate în armură
şi apoi în maşina neagră de titaniu
până în peştera de piatră umplută ochi cu tehnologie.
eu am vrut să trăiesc toate astea
eu am vrut să fiu ei
în zilele lucide în care intram în sediul Guvernului în întâlniri publicitare
armura de titaniu bipăia strident sub detectorul de metale al ofiţerului de la intrarea în instituţie
ce-i asta domnul Moroianu?
armura.
pentru ce?
mă protejează.
de ce?
eee, de diverse, gloanţe, cuţite, scuipat.
dumneavoastră aveţi întâlnire cu domnul J, nu? aţi înştiinţat instituţia prin fax că veniţi cu armura? ce? e un
secret? vă rog s-o dezbrăcaţi de sub sacoul de velur şi s-o puneţi în coşul albastru de plastic pe banda detectorului.
ok. acum şi cureaua şi harponul, vă rog. nu aveţi voie aici cu aşa ceva. e o instituţie serioasă. domnul J n-are timp de
prostioare d-astea. aici se discută strategii-cadru şi planuri de promovare pe 5 ani. vă rog să urcaţi la etajul 4
şi lăsaţi tot titaniul aici la poartă. îl luaţi când vă întoarceţi şi îl purtaţi în timpul liber.
seara era şi mai greu.
ploua torenţial şi eu stăteam ca prostul
postat ca un garguin tenebros pe marginea Intercontinentalului
supraveghind Bucureştiul
asteptând să se întâmple vreo crimă pe care s-o previn
uneori stăteam cu orele şi tot echipamentul se uda leoarcă de la ploaie şi devenea de două ori mai greu decât e deja
îmi degerau degetele pe pistolul cu harpon până când simţeam că nu mai pot să nimeresc nici Teatrul Naţional dacă e
nevoie.
apa rece mocănească se infiltra printre plăcuţele de armură abdominală şi îmi încurca firele de păr din dreptul
buricului printre elementele mobile de titaniu
fiecare mişcare era un chin de usturime
mai bine îmi grefau direct oasele cu titaniu, mă gândeam
decât să port şuba asta insuportabil de grea din metal
şi orele treceau
şi treptat, eu aproape că începeam să-mi doresc să se întâmple o crimă
să previn şi eu ceva pe seara aia
şi atunci mă întrebam ce dracu’ de etică e asta
şi de ce sunt eu acolo
atâta timp cât eu ar trebui să vreau binele oamenilor
cărora, apropo, părea să le fie destul de bine
în faţa televizoarelor
cu copiii
prin ferestrele luminate cu un galben plăcut de bec pe filament.
unii dintre ei păreau de-a dreptul fericiţi.
în ferestrele largi de bucătărie
femeile purtau între palme boluri cu salată
şi copiii chicoteau cu gesturi împrumutate din desene
iar bărbaţii se bucurau în capul mesei
enumerând repede cu privirea întreaga bogăţie a casei.
în cizmele de spandex nu intră apa, dacă vreţi să ştiţi! le ziceam în gând
şi tălpile îmi sunt calde
iar şosetele perfect uscate.
am scos computerul touch din tocul de la curea
şi am trecut în evidenţa supravegherii de noapte
evenimentele serii 11.11.2007:
<(TIC)>
evidenţa internă
Bucureşti 23:11
ora la care rien ne va plus.
> n-am salvat nimic.
> n-am futut nimic.
> şosete uscate.
> armura destul de udă. Rezistă.
> şofer de taxi parcat în zonă posibil cu staţionare interzisă (de verificat)
> bărbat cu sacoşă suspectă de rafie şi cafea în mână, staţionat 4 minute în faţă la
Inter. 2 minute privit încontinuu către Universitate. Posibil îndrăgostit, posibil
criminal. Posibil amândouă. Apoi reluat activitate mers.
> seară terminată. întoarcere către peşteră.
> anunţat să mă aştepte cu ceai cald de tei şi dacă poate şi cu puţină lămâie pentru vitamine.
TIC over and out.

Cupru
ne-am apropiat nasurile
până când ţi-am auzit crema de faţă
intrându-ţi lent în obraji
acum eşti fata mea
ne leagă sechele şi plăceri comune de epocă
niciunul
nu şi-a mai încheiat fermoarul de la geacă
din anii 80
sorbim burghez ciorbă ţigănească
într-unul din cele două restaurante capitale deschise până după trei noaptea
Femeie, femeie!
mânca-ne-ar isteria de glie,
cumpăra-ţi-aş pământ în Domneşti,
înfiera-m-ai cu juma de sânge
şi cu cupru roşu pe curul gol,
uita-m-aş dulce, femeie!

Dezcâlcitorul
a venit la mine pe stradă
şi m-a întrebat dacă nu cumva sunt inginer
sunt
atunci spune-mi, mi-a zis,
există o metodă simplă de a corecta mersul excesiv de controlat
şi degetele chircite de la piciorul stâng
printr-o atelă ingenioasă?
am citit în ochii ei
nebunia profundă ce o stăpânea
şi ce-i paraliza stângul
(Din nou stângul, de ce toate suferinţele sunt pe stânga?)
m-a rugat să-i duc crucea
iar eu m-am conformat cu sete
făcându-mi loc prin irişi
în meandrele întortocheate ale minţii ei demente
milioane de aţe subţiri
şi fragile ca borangicul o formau pe aceasta micuţă străină
din inima neagră a Bucureştiului
iar înăuntrul ei
am trecut meticulos la treabă.
stau pe canapeaua de câlţi
într-o cameră ieftină de gazdă din Sinaia
e plin sezon de schi iar moşul
ne-a poftit pentru doar 300 de mii
mă duc la baie şi el vine în pantalonii vechi de trening cu turul lăsat şi jilav
să vadă mai bine ce fac. Fac bine.
mă întorc pe canapea şi mă învelesc până la urechi lângă ea
mai povesteşte-mi ceva, îmi zice chicotind.
ceva?
ceva, cu mintea ta
ceva care să mă amuze.
am întrebat-o cum se numeşte inventatorul formulei ce calculează raportul dintre vâscozitatea cinematică şi
difuzia termică a fluidelor.
ce?
am repetat întrebarea, „cum se numeşte inventatorul formulei ce calculează raportul dintre vâscozitatea
cinematică şi difuzia termică a fluidelor?”
apoi i-am spus că e simplu pentru că „formula îi poartă numele”.
ea a zis „nu ştiu”,
i-am spus „dacă îmi spui care este formula ce calculează viteza de cădere în vid a unui obiect de masă m,
îţi spun primele două litere ale numelui inventatorului formulei ce calculează raportul dintre vâscozitatea
cinematică şi difuzia termică a fluidelor”
părea încântată de premiu
2 minute s-a gândit
apoi mi-a spus „nu ştiu”
eu i-am spus „dacă îmi spui mărimea de care nu depinde în niciun fel formula de calcul a vitezei de cădere
în vid al unui obiect de masă m, îţi spun primele două litere din numele inventatorului formulei ce calculează
raportul dintre vâscozitatea cinematică şi difuzia termică a fluidelor”
ea m-a întrebat speriată că a pierdut enunţul „cum ai zis?”
eu i-am spus „dacă îmi spui mărimea de care nu depinde în niciun fel formula de calcul a vitezei de cădere
în vid al unui obiect de masă m, îţi spun primele două litere din numele inventatorului formulei ce
calculează raportul dintre vâscozitatea cinematică şi difuzia termică a fluidelor”
s-a gândit.
i-am spus că răspunsul îmi poartă iniţiala
masa m! a exclamat
corect, i-am spus
„viteza de cădere în vid a unui obiect de masă m nu depinde în niciun fel de acea masă”
„zi-mi, zi-mi”, mi-a zis ea
„ce?” am întrebat-o
„primele două litere, zi-mi primele două litere”
„îţi spun primele două litere dacă îmi spui primele două litere din ce” i-am răspuns
s-a gandit câteva minute şi ochii i s-au aburit de ciudă muierească
„nu mai ştiu”, mi-a zis, „îmi vine să plâng”
n-am putut rezista
„vrei să-ţi spun primele două litere din numele celui ce a inventat formula de calcul a raportului dintre
vâscozitatea cinematică şi difuzia termică a fluidelor?”
„da, da, te rog”, mi-a strigat în ureche de sub pătură
„păi zi-mi ce vrei să-ţi spun”, am rugat-o eu
„vreau să-mi spui imediat primele litere, două, din numele celui ce a inventat formula aia nenorocită de
calcul a raportului dintre vâscozitatea cinematică şi difuzia termică a fluidelor”
eu am zis „ok”
„primele două litere sunt
PR”.
a tresărit de bucurie
apoi mi-a zis „atât?”,
„acestea sunt primnele două litere” i-am zis
„dacă vrei, îţi spun următoarele două litere din numele inventatorului formulei ce calculează raportul
dintre vâscozitatea cinematică şi difuzia termică a fluidelor, dacă îmi spui care sunt cele două mărimi
fizice de care depinde direct proporţional lucrul mecanic”
am continuat ancheta peste noapte,
dimineaţa înainte de schi a aflat numele
era PRANDTL.
simţeam însetat împlinire
mintea mea cuprindea febrilă bucuria recurentă a jocului
ce se insinuase printre circumvoluţiunile veline ale capului ei alb de icoană.
am 13 ani
şi toţi copiii calcă pe parchetul clasei
cu picioare de metal
am văzut cu toţii aseară ROBOCOP pe PRO TV
pistoanele lui geometrice se lipesc de mişcările mele necoapte
şi se revarsă în desenele mele meticuloase ce le impresionează pe fete
dar Răzvan îşi aprinde o ţigară
şi ele roiesc ca albinele spre untdelemn
trebuie să îmi cumpăr şi eu un pachet, îmi zic
sper să nu-mi placă prea tare.
clasa a 9a e metal industrial
copiii mustăcioşi preadolescentini
din sate cu nume de închisori
topesc circuite integrate cu rigla şi letconul
în pahare berzelius de unică folosinţă
îmi topesc şi eu dorul
în orele de chiul,
cu chitara bunicului şi cu savantul căpitan chel de navă stelară.
împreună ei dau glas neauzit
vocii mele lăuntrice
ce-şi bea şodoul cleios din trei de zahăr
şi propriul gălbenuş
aici n-am pe cine salva
aici n-am pe cine deschide
mai bine mă mut.
clasa a 10a e networking
sunt fum de ţigară împrumutată în spatele sălii de sport, între copiii grădiniţei
in sfarsit îmi plac oamenii
combinatorica şi geometria şi notele
mă aşteaptă în rafturile mamei îngrijorate
este anul tatei
sunt Nino, marele golan de import al Bucureştiului
fac parte în sfârşit dintre cei 300 care compun oraşul
şi se fut între ei
am frati şi surori cu care îmi fumez sufletul şi lumina ochilor
rulate cu talent într-o ţigară autohtonă 90istă
ce ne poartă numele şi tagline-ul generaţiei
într-un singur cuvânt
scris cu litere albastre şi font de Dracula
ce se prelinge spre baza pachetului.
am ajuns din nou în facultate
şi matematica îmi striveşte gingiile
şi dinţii
de la roţi dinţate
şi integralele
din circuitele integrate
mă aşteaptă bătând cu unghia pe banca din Bucureşti
în timp ce eu mă plimb prin curtea cu gard ghimpat
şi ore fixe de vizitare de la Predeal,
sanatoriul din munţi, aşteptând vizitatori seniori
Mariana, Mariana!
poetă ce-mi porţi literată sensibilitatea literară de domnişoară 80istă
şi nemernicia creierului
dacă te-aş fi întâlnit atunci
aş fi ştiut că
legea deplasării în roiuri a popoarelor vechi
e de domeniul ştiinţific al poeziei
nu al tabletelor verzi poloneze
mi-ai fi dat glas, splendidă beţivă a epicului
ce-mi porţi iniţialele
ţi-aş fi fost chitară
iar tu căpitan savant şi chel.
mă uit atent la gesturile de deputat ale lui cosmin
traseul mâinilor lui îmi grăieşte în noţiuni ce nu pot fi purtate de cuvinte
Dă-i înainte!
arcuirea cuvintelor pe buze se traduce în informaţii preţioase
pentru questul meu
încercând să înţeleg cum se poate obţine şmecheria
am început să înţeleg treptat şi involuntar cum funcţionează lumea
arcuirea obrajilor e informaţie
ochii lui largi de lână ai puloverului sunt informaţie geometrică preţioasă
pentru coolnes,
eu nu vreau să înţeleg lumea, ci doar cum să fiu cool
prin irişi pătrund în marea cameră de comori a omului
în mintea plină de constelaţii întregi şi de aţe şi de fine filamente de borangic
înăuntru,
sunt ca o sărbătorită cu trening Prosper
într-o cofetărie cu bastonaşe glazurate cu roz şi alb din centru
îmi aloc timp,
fiecare aţă are ceva de spus, fiecare nod
e o informaţie
le admir şi le studiez meticulos ca pe nişte stalactite
intrus în peştera de zahăr expandat
cartografiez, notez meticulos şi împrumut tot ce am nevoie pentru marea călătorie
apoi când ies
nu mă pot abţine să nu-l iubesc
acum îl conţin
pe omul căruia i-am cunoscut viscerele
acum îi conţin câteva dintre milioanele de celule vii
şi câteva sute de algoritmi de ordonare a aţelor de borangic
acum el îmi dă putere
din interior
şi îl voi apela
şi îl voi rula
de câte ori îmi va cere situaţia
ca el să învie falnic în mine.
sunt în patul ei
plăcerea ei de a fi iubită de un bărbat
mă pătrunde.
în timp ce o am
mă întreb cum e să fii fată
şi să fii iubită de un bărbat
să fii iubită de mine
ne privim scurt în ochi şi
sunt în meandrele minţii ei excitate de feromoni cleioşi
îi aflu extazul
şi infinite spasme de plăcere mă cuprind la nivel atomic
fac dragoste cu mine
iar pentru prima dată
observ că această micuţă fată de pământ
îmi împarte demenţa
observ că ne uneşte aceeaşi manie, aceleaşi curiozităţi
observ că ea era demult în mine
şi se iubea şi ea
pe ea
prin mine
iar viscerele noastre se amestecă într-un ecou infinit
ce se propagă la nesfârşit plus unu
ca acul unei imprimante
ce după fiecare pendulare
va fi câştigat un milimetru în plus din imaginea finală.
iubindu-ne în nopţi nesfârşite
eu şi ea ne compunem reciproc imaginea
noastră
ce ne-a lipsit o viaţă.
ei îi pot spune în sfârşit:
te iubesc.
într-un vis de dragoste
pe balconul firmei
pumnala mea mică
mă însoţea până la poarta cu sârmă ghimpată a Predealului
două asistente şi Harrison Ford aşteptau la uşă
a aşteptat şi ea iar asistentele au privit lung în urma mea după ce am păşit pe poarta ruginie
„„cine e?” a zis una” mi-a zis ea
„„Aaa, îl ştiu, e neb…, îl ştiu de când era mic””
„„Arrrrhh, vă tai!”, le-am zis înfuriată”, mi-a zis ea
„„e neb…?” au continuat ele, „pare ok””
„„aşa sunt unii”, termină o facultate, au un serviciu, au o prietenă, au o viaţă””
„„i-aş dori succes când se întoarce” a zis cealaltă“
şi visul de pe balcon se termină cu începutul unei campanii
şi al prieteniei dintre minte şi metal.
sunt în Muzeul de Artă al României
pictorii renascentişti
îmi certifică
că
sunt un obsedat
milioane de lovituri de pensulă
alcătuiesc câteva sute de tablouri
din care mă pătrunde până în măduvă armonia
a zeci de femei ancestrale
îţi caut frumuseţea în toate, fată de soare.
la treizeci
sunt voi toţi deopotrivă
şi tata îmi zice „Fa presto!”, „termină ce ai de spus”
şi mii de referinţe ce nu sunt în cărţi,
mii de cruci ce se plimbă pe străzile Bucureştiului
îmi dau glas simultan
iar vocile mă acuză că din moment ce sunt toţi
eu nu sunt.
eu
în
aceste
rânduri
sunt
Dezcâlcitorul.

Noroc
mărunţea ceapă îmbrăcată în cămaşa mea albă şi arsă cu ţigara în dreptul inimii
şi aplecată delicios peste masă mi-a zis
dacă nu nimereşti mâine notele din soloul ăla epic
te-ai tăiat de la porţie, ai înţeles?
e mâine,
la birou şeful îmi spune
ai noroc, mircea
în alte firme, nenorociţii
nu ar fi avut milă de conştiinţa ta publicitară firavă de domnişoară
cu care îi rogi pe criminali să nu mai stea pe internet
pe patroni să nu mai discrimineze femeile în fustă mini
şi pe femei să nu mai arunce hârtii nereciclate pe jos
te-ar fi pus nenorociţii să faci slogane la firme de pompe funebre
„Să muriţi bine!”
i-am zis şi o stare portocalie de veselie ne-a cuprins pe amândoi
seara la concert
mi-a picat în mână un cablu încovrigat de o sută de ori
ca un şiret maro al unui olimpic la mate
legat dintr-o rea-voinţă
de colegul de bancă într-un liceu industrial de cartier
privindu-l câteva minute
cum se înşurubează la nesfârşit prin el însuşi
am simţit că-mi plesneşte creierul
desfă-l şi tu coae, mi-a zis un companero
preocupat să-şi acordeze instrumentul
şi atunci mi-am dat seama că sunt un tâmpit
şi că viaţa mea e cu adevărat frumoasă
din moment ce acela
părea pe departe cel mai îngrozitor moment din acea zi.

Rânduri şi desene încâlcite de

Mircea Moroianu

