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Zeppelin Jack
‒ poezii ‒



– Capitolul I – 

Phantasrealismus



fum

nu-mi fura momentul acesta
vreau să-l modelez după asemănarea ta
să-i dau foc şi să păşesc în fumul
ce-a îndrăznit să te cuprindă

cenuşa o voi înmuia
în balta ajunsă până la genunchi
cu pensula îţi voi aranja 
sprâncenele pe o plachetă de lut – să le poţi 
purta în buzunarul gol de la piept

cu fiecare bătaie a inimii
particule fine vor pătrunde prin porii pielii
vor da naştere câte unui tatuaj în relief
ce te va purta 
încet 
încet 
înspre moarte



imponderabilia

întinde sfoara pe care merg clovnii, cu spatele gol
cerând de mâncare părţi reci de curcubeu, 
butelii cu heliu, gloanţe de plumb
măşti negre de gaz

rânjetul lor ascunde tăcerea mormintelor tale

dă-le trufe atomice negre în dermă
să roadă din ele focul şi frunza
să-i priveşti pe ecran cum le scade
în intensitate doar umbra

tu să te porţi ca un doctor iar vodka
turnată să fie în sticle de jar
pe plaja pierzaniei rămâne doar scrum
şi păsări ucise te poartă ca pe fire de viaţă
în spate, pe ultimul drum

Jack...
spune-mi te rog, cuvântul 
ce ieri ţi l-am dat
mai trăieşte?



rătăciri

cu un ochi peste nuditatea celuilalt
păsările de la geam au zburat mai departe – 
ştiau, probabil, că noaptea ne-a uitat la colţ
de stradă, printre tomberoane, prostituate,
aurolaci

deseori ne cuibăream în crepuscul pe plajă –
după câteva ore de căutări asidue ale şlapilor
încremeniţi în nisip, zdreliţi în genunchi la
adăpost printre alge, cu valuri de spumos 
şi tescovină peste umerii
păroşi

dimineaţa pescăruşii practicau arte marţiale
pe duşmanii din pupilele sângerânde – orizontul 
agăţat în trandafirul unei pete de soare la nici 10
centimetri de balie a erupt 
noi doi, drumul spre rai



drum înapoi

văd clopote cum freacă aerul 
bizar, lent, unduit bronzul
cum funia groasă umplută de grăsimea predecesorilor
taie privirea celor din jur până la talpa de struţopitec
spre pământ bocete supte de ochi curgători,
bănuţii fug din mâinile copiilor
lacrimi sub roţile întoarse în spate
nasc sare
soarele-apune la est 

***

mâneci suflecate, nădragi prăfuiţi 
Jack scuipă tornada în palmele pline de ceară
degetele – o cruce spre cer 
unghiile gălbejite sapă prin lac
muşcă din rădăcinile copacilor

suge însetat din seva rece 
străpunsă plasa de fibră lemnoasă
plânge

*

spre seară l-a văzut luna, atingându-i întâi creştetul
l-a prins de subraţe trăgându-l 



ca un forceps la aer din matca putrezită
în şiruri de spori la somnul de şapte

***

Jack apăsat, urme de glod,
mătase albă

în umbra crucii,
boabe de lumină



de-colorare

Jack,
îţi mai aduci aminte de aroma de iarbă proaspăt cosită de plămâni
de vremea când ne suiam în căruţa cu roţi de lemn învelite-n şenile?
la jug erau sugrumate cele două vaci bălţate – Dumnezău să le ierte

bunicu în clasa de taxidermie, garduri, copite, holbaţi 

colbul în urmă pe dealuri până seara, când uitam de noi 
rezemaţi cu ţeasta goală, gândurile la uscat în căpiţele calde
cu mohorul în gură mai să te îneci ca un porc, spre casă sub stele
palmele amorţite sub ceafă şi patul de lângă soba de lut

*

toate secundele s-au împrăştiat
mai târziu nici o dihanie nu mai merge pe bicicletă
în temniţă privim printre gratii bufniţa de pe cer

în chilerul scufundat în beznă vorbesc în spatele ochilor
numai oghealul singurul scut într-o luptă cu balauri 
şi damf de mere coapte pe plită purtat în stomac 
dincolo de văzul tuturor

*



Jack 
poarta scârţâie
în geam sticlesc două puncte
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