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Versuri
1968

Dar sunt şi amintiri adevărate

Şi eu am umblat o dată cu o amintire
în mâini, strângând-o atent, să nu-mi scape.
(Îmi alunecase o dată – şi se rostogolise de-a dura
pe jos. Am şters-o frumos, cu mâneca hainei,
nu mi-a fost frică. Amintirile mele sunt mingi –
nu se sparg niciodată. Numai că dacă-mi scapă,
din mâini, se pot rostogoli foarte departe –
şi mi-e lene să mai alerg după ele, sau chiar
să mă întind la marginea mea, să-mi las mâna
din ce în ce mai lungă în jos, să fugăresc amintirea.
Îmi iau mai bine o alta. Şi asta poate ﬁ falsă.)
Şi eu am umblat, deci, o dată cu o amintire
în braţe – (şi mă gândeam, cu un rânjet
rău, că într-o carte celebră, nu mai ştiu cine
umbla cu propriul său cap prin infern, luminându-şi
drumul). Şi parcă nu e totuna?
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Vorbe, vorbe, vorbe…

Trebuie alese vorbele cu grijă,
vorbele lasă urme – îţi aminteşti
mai târziu de ele – aşa cum şi paşii rămân în zăpadă,
trebuie alese vorbele (însă e uneori atât de uşor
să ştii să aşezi vorbele unele lângă altele
să însemne ceva – ceva ce nu se mai aşază
deloc exact peste ce ştii tu cu adevărat
că e în tine – că simţi.
Oricine poate să facă vorbe unele după altele –
oricine poate să vorbească – nu asta
e principalul – ar trebui poate alese
tocmai cuvintele care să nu spună prea mult.)
Şi pe urmă, ﬁecare din vorbele acestea
ca nişte urme pe zăpadă…
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Joc livresc

Lumină de august – ce titlu frumos
(dar ea nici nu a citit cartea). În august
însă eu ştiu că lumina e spre seară ca un clopot
decolorat cu gust de ierburi şi mentă,
şi arde în fundul grădinii. În lumina
aceasta să încercăm mai târziu s-o descriem –
şi să-i dăm să citească şi ei? O, dar aşa
am mai scris de atâtea ori, mereu despre alte
ﬁinţe – vorbele acestea au fost mereu amintiri
despre lumina de seară, despre fulgii tăcuţi
de zăpadă, despre zgomotul sângeriu
al focului pe câte o faţă când se apleca înspre ﬂacăra
la soba deschisă. Şi pe urmă, ea nici n-a citit cartea
cu lumina apăsătoare de vară (şi acolo
lumina de august nici nu se decolorează spre seară –
e mereu o arşiţă de început de după-amiază,
şi nu e vorba de ea, nu e vorba de ea).

29

Joc ţepos

S-ar putea face o poveste sentimentală, spunând
cum s-a oprit, aplecându-se peste masă, spre noi,
şi privindu-ne dintr-o parte. Pe obrajii ei goi
urca un cearcăn mereu spulberat de vânt.
Evitam s-o privim – pentru noi vorbele ei
făceau ocoluri tot mai largi de timp sfâşiat.
Ea era alături – ca într-un câmp răsturnat,
în răsfrângere puteam urca pe mâinile ei
împiedicându-ne însă de inel – şi aici
oprindu-ne. Pe urmă, s-a ridicat
şi am rămas singuri. Ca un arici
cu ţepile împinse în afară ne era aşteptarea.
Ea nici nu şi-a mai întors capul. A plecat.
Noi ne rostogoleam ţepoşi după ea.
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Joc de şah

Sau se poate face un colind sentimentul acesta mereu mişcător
ca al apelor unei mlaştini, de unde noaptea numele ei
dansează încet ca o ceaţă. Pot sta în faţa a două închipuiri
încremenite în jilţuri cu speteze înalte
şi ascultându-mă. Şi eu ca în faţa Curţii, cântând
amintiri disonante (care nu mai au nici o legătură cu ea),
dar care, asemenea unei melopei, îşi termină ﬁece stanţă
cu numele ei. Şi ei mă ascultă
(dar eu sunt într-o stare de spirit melodică,
cum mi-a spus stăpâna ﬂuidă a chipurilor ce mă ascultă,
aşteptând, cu mâinile sprijinite
de rezemătorile sculptate – şi degetele ei urmăresc
inciziile încurcate în lemn, ca nişte vorbe încete).
Dar eu i-am spus într-o seară fetei cu încheieturi subţiri
şi voce fărâmicioasă – de care rar îmi amintesc,
fără emoţie continuată – i-am spus
„în paharul acesta, prea mult deschis la gură
ca să-mi placă, este o băutură melodică“.
Şi ea a băut, şi s-a scuturat lent
– fără să participe la gest. Eu pot povesti despre asta acum
şi, asemenea regelui şi reginei într-un joc de şah,
ei mă ascultă în scaunele lor lent sculptate.
Dar cea despre care eu povestesc cu vorbe ocolite
pentru ei nu e reală.
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Să ne mărturisim

Şi citim undeva cum o fată tristă se întoarce
într-un sfârşit de după-amiază cu soare scăzut
acasă, şi citeşte o carte foarte frumoasă în care
alunecă, asemenea constelaţiilor, înţelesuri fără
să se mai suprapună vorbelor. Cartea aceea
despre care se spune aici am citit-o şi eu –
şi pot face acuma, cu amintirile despre ea,
un joc de cuvinte hieratice, ca şi cu piesele
într-un joc oriental, pe care să le împing mereu către margine.
Şi eu pot face o tristeţe de seară despre care apoi
să povestesc, şi eu pot face o nuvelă
despre serile singuratece ale unei fete ameţite
de remuşcările albe ale poemelor, şi eu cred
că ştiu să vorbesc despre spaimele ca nişte păianjeni
urcându-mi pe mâini, pe faţă, şi eu…
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Miopie

Seara ea îmi spune – astăzi mi-a ghicit în cafea
însăşi Suzana, şi-mi povestea cum fuge un bărbat
cu ochii rotunzi, bulbucaţi, după mine – să însemne
asta că e un bărbat cu ochelari? (eu îmi scot
repede lentilele de pe nas şi suﬂu în ele
s-alung ispitele) dar mai pe urmă –
spunea Suzana (povesteşte ea mai departe),
se face o cotitură şi scapi – de asta mi-e frică şi mie,
adaugă ea gânditoare. Văzută fără ochelari
faţa ei este ca o părere – mă gândesc că am scris de demult
că legăturile mele cu timpul sunt ca o fugă
a unui nebun care vrea să se prindă
pe el însuşi – şi e întotdeauna câte o cotitură.
Pe urmă îmi pun ochelarii şi totul reintră în normal.
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