
g Microantologia 
Maratoniştilor

Mirabela

PaGINI de LITeRaTURă DaviD

de 9 ani ne trezim unul în respiraţia celuilalt
tot de atunci îţi gătesc aceeaşi ciorbă
în aceeaşi oală de email

zi de toamnă obişnuită
ţi-am spus că nu mănânc portocale
că pieliţa albă îmi pare amăruie şi înecăcioasă.
mi-ai decojit prima portocală.

m-au invidiat pentru grija şi dedicarea ta

9 ani mai târziu
îmi dai citate din péter esterházy

am o femeie. mă iubeşte
am o femeie. mă urăşte
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anca

28 NOIemBRIe 2014 DuMitru

pe alee copacii tot cresc
dedesubtul lor drumul crem pietruit 
îmi roade din pantofi

închid ochii 
soarele e albastru
te văd jucându-te cu palmele în noroi sub liliac

înaintez printre câinii care se tot schimbă 
nu departe un gropar culege nuci
copacul e safe – a crescut între morminte

o floare mov chiar unde îmi vine să păşesc
scot acrilicul din ghiozdan
negru mat – rezistent la apă –
pensula din păr de veveriţă
scriu peste ce se mai vede i.n.r.i.
apoi peste celelalte litere şterse

sper să ţină la fel de mult ca ciorile de aici
ca lumânarea de plastic cu baterie
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ioan
ÎNCePUTUL ŞI SFâRŞITUL PoP barassovia

Când vin începutul şi sfârşitul
o femeie desprinsă din stolul
de păsări călătoare
trece în zbor peste blocuri
coroanele copacilor îşi scot hainele
când sunt străbătute de strigătul ei
ea urlă mai tare ca gândul
a intrat în cameră şi a fixat
într-un colţ o oglindă
oglinda acoperită unde zăpada
cea albă ca zăpada
e cea mai frumoasă femeie.
În sufragerie lanul a fost cosit
fructele s-au copt, grâul a fost măcinat
vinul a fost turnat în sticle
bucură-te suflete şi petrece,
căci ai în cutia poştală
ordin de plecare.
Femeia necunoscută mă roagă
deznădăjduită
să mai rămân în lumea asta
când mă agăţ de respiraţia ei
aşternută pe pielea zbârcită 
de bătrân.
ea mi-a luat jumătate
din moartea mea
ea absoarbe întunericul
şi clopotele smulse de furtună
prin acoperiş
şi îmi alină suferinţele
ştergându-mă cu părul ei lung;
strigătul ei rotund mă ondulează
îmi înconjoară fiinţa
e sfârşitul toamnei şi începe ninsoarea
corpul evaporat devine vizibil
viaţa rămasă îşi schimbă culoarea.
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Naomi
Pescăruşii De la Munte ioNică

de ce plâng pescăruşii
nu ştiu
albi ca o cămaşă pusă la uscat
plutesc în bătaia vântului

de ce plâng pescăruşii nu ştiu
dar oamenii plâng
de nervi, de supărare
pentru o vină anume sau neştiută
pentru că nu au ce vor
pentru că dau greş
pentru că au pierdut pe cineva drag

pentru că nu se regăsesc

de ce plâng pescăruşii nu ştiu
dar se face dimineaţă şi un adolescent pluteşte cu 
schetingul pe valuri de asfalt
maşina de gunoi îşi ridică în aer sunetele metalice
semnalul de atenţionare, duduitul lăzii mobile
gunoaiele în cădere bucată cu bucată
precum un cocoş de oţel
precum o mierlă de foc
aşa cântă gunoaiele oraşului

Încet încet se vor aduna din nou deasupra bazinului
pescăruşii 
cu glasul lor de păsări ale plânsului
pescăruşii dezorientaţi de la munte
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carmeN elisabeth
PaRFUmeUR TOd PuchiaNu

in Erinnerung an Enikö Gocsman

er hüllt sich in duft
von Grün und Weiß,
flechtet lilienblüten ins Haar
und steckt sich eine rose ans Jackett,
er salbt sich
mit lavendel, Myrrhe und rosmarin.
Frischer erdruch
schwängert die luft,
wo er geht und steht.
er riecht 
aus dem Mund,
wenn er lacht.

mOaRTea PaRFUmIeR
în memoria lui Enikö Gocsman

Se învăluie în arome
albe şi verzi
îşi împleteşte crini în păr
îşi prinde un trandafir în butonieră.
Se parfumează cu lavandă, mir şi busuioc.
Miros proaspăt de pământ 
pluteşte-n aer
pe unde trece.
Miroasă din gură
când râde.
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mihai
* igNat

Cu folie şi suficientă îndrăzneală,
apoi fuioare de apă
şi bigamia pîndind după uşă.
Cine eşti nu ca întrebare ci
în loc de răspuns,
altul mai bun n-a găsit nici Klein
nici favoritul minorelor persecutate
de intermitenţa neoanelor. Cine eşti
ştie fiecare, pe orice coridor
s-ar afla.
Furtun luminos în jurul gleznelor.
Mesajul colorat în roz în mijlocul
timpului. şi cineva care se pretinde
vegan.
Adică de pe steaua aia...?
Meseriaş!
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ioaN
adevăR 2 Şerbu

am ascultat un poem al Anei donţu am zis ca-i o prostie
studenţii Vancu şi Terian credeau că-i cel mai bun poem
eram sigur că şi ei vorbesc prostii doar că le spun frumos
aflând cine sunt Vancu şi Terian
am mormăit ceva indescifrabil care ar fi putut să însemne orice

am crezut că pe dósa l-a stricat America 
citind American experience

am aflat din câteva cronici că dósa-i cel mai bun poet de azi
apoi am scris poezii cu dex-ul
de frica gramaticii

am citit ulise n-am înţeles nimic şi am renunţat
invidios pe cei care l-au terminat

am tăcut când taică-meu a zis părinţii nu-i poţi schimba
dar mi-am dorit asta
în timp ce-mi îmbrăţişam prietena şi mă gândeam la altă fată

am avut un jurnal în liceu pe prima pagină am scris
sincer până la sânge totul sau nimic în fine
un dicton important de genul acesta
apoi am şters când m-am masturbat
până la urmă i-am dat foc fiindcă avea
prea multe ştersături
mi-a fost ruşine că am fost virgin până la 19 ani
şi atunci am plătit

mă prefac că nu vreau să fiu cel mai bun
mă prefac că nu-mi pasă când primesc laude
măcar să fac un almanah
al vieţii mele dramatice
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alexaNdru
mOŞ mUIe căldare

Omul care s-a urcat în autobuz mi-a arătat muie.
S-a uitat la mine
de parcă se aştepta să mă vadă
şi din senin mi-a arătat muie.
dacă m-ar fi prins în altă zi
poate i-aş fi întors un dos de palmă
poate i-aş fi zis ceva de mă-sa
sau poate i-aş fi arătat şi eu muie
în spirit de solidaritate
faţă de gestul de a arăta
muie din senin.
dar n-am făcut niciunul dintre aceste lucruri,
din contră, am stat
surprins de spontaneitatea lui
şi de faptul că n-a mai urmat nimic după.
el s-a dus la următorul călător
şi i-a arătat muie,
apoi la o bătrânică
şi i-a arătat muie,
la o fetiţă de vreo 10 ani
i-a arătat şi ei muie,
după care a coborât.
Probabil s-a urcat în alt autobuz,
a arătat muie şi altor persoane,
poate ţi-a arătat şi ţie muie atunci
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şi tu n-ai observat.
Gestul nu poate fi condamnat.
Omul îşi făcea datoria,
îşi exprima opinia
faţă de lumea în care trăieşte.
dacă l-ai fi remarcat ai fi zis la fel.
dacă ai fi fost în locul lui ai fi făcut la fel.
Ai fi arătat muie tuturor
aşa, pentru că poţi
ai fi fost conştiinţa întregii umanităţi,
un vox populi ceva mai vulgar,
mai contemporan,
mai expresiv,
un Moş Crăciun al muiei
care vine o dată pe an
şi într-o singură zi arată muie tuturor.
Ziua lui Moş Muie am putea numi-o
şi ar intra în cultura pop destul de repede.
Oamenii şi-ar arăta muie mai des
în spirit de solidaritate 
faţă de gestul de a arăta
muie din senin.
şi-abia atunci ne putem întreba unul pe celălalt:
„Tu ce făceai când Moş Muie
ţi-a arătat prima dată muie?”
Avem două degete mijlocii,
haideţi să ne arătăm muie mai des!
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adriaN
Te IUBeSC, Pa... găiNaru

fior de nopţi matinale sfârşite
în cântat de greieri pe frunzele
umezite-n roua dimineţilor
cu disc solar pe cerul mării
care se-aprinde galbenă cu 
roşu-n nuanţe cromate de
tablou fără vreo ramă
alta decât cea a minţii care se desfată
ori de câte ori i se arată
privirii astfel de decor impersonal
şi larg cu jurăminte pe nisip
clădite-n seva dulcii solemnităţi
a săruturilor comprimate-n
visul nopţii celei mai lungi şi
dezgolită de pervaz triluit
înaripând cu dorul eternităţii
lumina vie-a nopţii pierdute
în neantul uitării ce zboară
în avionul cerului uitat de
albastru când dârele acelor
reactoare separă benzile
de acces pe autostrăzile celeste
şi divin e accesoriul numit vis.
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aNdrei
maJeSTIC dósa

eram la un party pe canapele
fetele dădeau nervos din umeri
băieţii nu ştiau ce să mai întrebe
băgam bere după bere 
aşteptând să se întâmple ceva

anecdotele erau cusute cu aţă albă
bravadele transpirau
incoerenţă şi disconfort
ochii întorşi mereu spre uşă
nutrind vag speranţa că o să apară
o fiinţă fabuloasă 
s-o urmărim toţi cu ură şi interes
cum se rupe în figuri 
se conversează
o fată cu glamour infect
un băiat cu săgeata succesului
trasă prea-n sus ca să nu-i 
cadă apoi în cap

unii mai prieteni am hotărât să plecăm
pe stradă alcoolul a început să lucreze 
continuam să mă simt la periferia grupului realizam 
că nu rentează să ţin pasul
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liaNa
amINTIRI TRaSe de PăR luPu

Când îmi împleteai cozi
credeam că toată viaţa mea
mă va strânge părul.
Mâna ta mirosind a mâncare
trecea uşor pe lângă nasul meu
când îmi trăgeai bretonul
cu piaptănul.
şuviţe cărămizii cădeau
şi se contopeau
cu firimiturile
care aşteptau sa fie
măturate de tata.
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silviu
eSTeRa ŞI vIaţa dudescu

estera e plinuţă şi visează la o iubire perfectă.
Această iubire e compusă din ea şi un el – o maşinărie simplă, la

prima vedere.
estera urăşte infidelitatea, dar nu se dă în lături să cocheteze 

cu majoritatea bărbaţilor, chiar are o atracţie vicioasă pentru bărbaţii
însuraţi – e ca şi cum, spune ea, ai mânca cireşe de peste gard.
estera are ochii verzi şi sânii ca doi pepeni, din care orice bărbat

şi-ar putea potoli atât foamea, cât şi setea.
Când a întâlnit bărbatul perfect, estera l-a lăsat acasă, cu copiii, şi a

ieşit în oraş să-şi consume pasiunea. În timp ce bărbatul perfect
spăla vasele, sânii esterei lustruiau cu gingăşie obrajii unui bărbat
aspru şi tatuat.
estera se întoarce acasă înainte de miezul-nopţii, în casa strălucitor

de curată. Îşi priveşte cu duioşie copiii dormind în camera lor, 
îi pupă uşor, apoi îşi înveleşte cu o pătură soţul adormit în faţa 
televizorului.
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robert g. 
eXTRaCţIe elekes

Patrocle îşi ia în mână gâtul ca o aţă
şi îşi lasă capul plin de aer cald să plutească
pe deasupra lumii ca un balon

trece pe lângă oameni
şi ei cred că e cu nasul pe sus
dar el ştie că e doar cu capul în nori

cu un marker negru
îşi mâzgăleşte un rânjet pe faţă
şi-şi dă aţă liberă spre cer

vede chelii înflorind
mătreaţă plutind în vânt
şi oameni 2d cu nasul ascuţit spre sens

vede prin ferestrele blocurilor
oameni care se lasă văzuţi
şi oameni care se uită înapoi

vede oraşul ca o hartă
se simte ca un turist
şi simte nevoia să întrebe pe cineva încotro

când aerul se subţiază
pământul se scapă în orizont
şi Patrocle se vede brusc ca pe un altul
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îşi vede trupul rătăcind prin lume
gâtul ca o gumă de mestecat întinsă spre necunoscut
şi capul plutind printre sateliţi, staţii spaţiale, ozn-uri 

şi deşeuri interstelare

îşi vede aproapele cum i se caţără pe gât,
pensionari cu punga de cumpărături între dinţi,
adolescente cu fuste scurte fluturând în vânt şi poşetuţe 

la subţioară,
oameni de afaceri cu servieta legată de cravată,
copii cu ghiozdane întredeschise din care plouă cu rechizite,
femei cu bebeluşi în cârcă, puştani cu mingi de fotbal pe sub tricou,
preoţi cu câte un păcătos mai subţirel sub sutană,
bunicuţe cu buzunarele pline de medicamente compensate,
boschetari cu toată casa-n spinare, ca melcii care se suie pe-o floare,
politicieni şi studenţi la litere,
vegetarieni şi cocalari,
dentişti şi controlori rAT,
martori ai lui iehova şi bibliotecare,
intelectuali şi orfani,
toţi încercând să îi urce la cap
ca să scape din lume

şi-l gâdilă.

şi-şi vede corpul intrând într-un KFC
şi-şi vede corpul punând mâna pe un cuţit de plastic
şi-şi vede corpul tăindu-şi gâtul
şi vede trupuri picând din cer ca stelele căzătoare
şi pe sine, în sfârşit, ca pe un nimic.
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daNiel
eRa IaRNă PiŞcu

era iarnă şi n-aveam mănuşi
dar am apelat la mătuşi.

era iarnă şi n-aveam fular
dar am apelat la un unchi milionar.

era iarnă şi n-aveam căciulă
dar am apelat la coafura mea nulă.

şi astfel m-am îmbrăcat
în această iarnă când păream condamnat.
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cătăliN
POema eROTICa III badea

1. e aceeaşi lumină
ca-n Caverne de Oţel - nu, nu
este lumina de neon, ci de
noiembrie interior.
nu există umbre.

2. zero şapte patru opt (în litere)
0748 şi restul e numărul mamei lui.
Îl suni şi răspunde o dată, poate de
două ori într-un anotimp.
Touchscreen cu fondul
un rambleu de cale ferată.
Fiecare piatră e
o aplicaţie.
În acest anotimp
rambleul e ud
se simte pe ecran.
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romulus
UmBRa LUI BOdIU. La FaCULTaTe bucur

singurul meu prof  de română ca lumea a stat la clasa
noastră vreo două săptămîni în care a reuşit să mă facă
să pricep titu maiorescu după aia l-au luat & trimis
la clasa specială de mate nouă ne-au dat o tanti aşa de
ştearsă că putea să nici nu fie acolo normă număr de ore
ni s-a explicat chestie pe care am înţeles-o numai
după ce am intrat în sistem noroc că el conducea
cenaclul liceului şi după ce am scris prima mea poezie
mai de doamne ajută mi-a spus că nu crede că ambiţia
mea e vreo glorie de tip sportiv şi nici că optimismul ar fi
o trăsătură care mă caracterizează am terminat facultatea
m-am întors acasă şi ne-am întîlnit pe stradă a rămas să-l sun
să ne întîlnim şi să stăm de poveşti am tot amînat era august
ca acum pînă într-o zi am auzit că a murit infarct asta după ce
jucase tenis la ştrand era tînăr treizeci şi ceva şi cică mai făcuse
în ziua aia cîteva preinfarcturi
la facultate pe culoar lîngă uşa sălii
tp8 (sau sala gheorghe crăciun că veni vorba) e poza lui andrei
cu o panglică neagră. uneori arde o lumînare lîngă ea.
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