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Prototip, înserare

Jumãtate din viaþã a fãcut calcule
pentru afacerile care au þinut oraşul
în viaþã, pînã cînd bãieþii ei au crescut.
Au apãrut alþii, s‑au bucurat de
jucãriile decolorate, le‑au cules
de pe fundul bazinului şi le‑au reparat. 
Cîþiva ani, cît timp informaþiile s‑au 
mai putut descifra prin frumuseþea ei, 
a fãcut urme în spatele casei, complicînd
nopþile nepoþilor neprevãzuþi. În ultima 
parte, a vorbit din transã cu bãieþii ei, 
au crezut cã aici se terminã totul.

S‑a strecurat într‑o sferã de plastic
cu amortizoare şi a rugat pe cineva
sã o lanseze de pe platformã.
Un minut şi jumãtate, cît a înregistrat
camera fixatã într‑o cordeluþã, lumea
s‑a rotit de 21 de ori. 
De 21 de ori centrul fierbinte a impulsionat 
corpul sã revinã în proiectul sãlbatic 
din care fugise, la fîşia de uscat 
programatã sã o þinã încã treizeci de ani.
Cînd a trecut în spectral, palmele ei,
mai tîrziu stele servind sãracilor, 
au tremurat ca şi cum ar fi vrut sã frîneze.



28 Instalaþia

Bãieþii ei s‑au îmbrãcat elegant şi au condus 
noaptea cu o voce sinteticã în telefoane, 
spunîndu‑le cã au pierdut. Au condus toatã 
noaptea, ghidaþi de luminile de siguranþã.
– Aþi pierdut, vã întoarceþi acasã.



 Instalaþia 29

Pozitronul din camera cu ceaþã

Am bucata asta de naturã unde pot sã fac ce vreau,
eu încerc sã o explic în funcþie de poziþie şi vitezã.
Nu discuþia clasicã cu traiectoria unei particule mã 

omoarã.
E o masã undeva care nu se poate înlocui cu nimic,
deci n‑ai cum s‑o scoþi.
Îşi face treaba la nesfîrşit şi asta mã omoarã pe mine.
Încerc în termeni de cîmp – electric şi magnetic,
cum apare la Maxwell, şi vãd cã e o legãturã. Şi ce spune:
spune ce am mai vãzut în anii ’20:
undeva în înterior, adînc de tot, în natura cea mai sãlbaticã,
sînt aceleaşi reguli. 
Aceeaşi coerenþã pentru particule şi cîmpuri.
Tot din ce am vãzut în anii ’20:
dacã spaþiul Hilbert al unui cîmp cuantic se construieşte
plecînd de la mişcarea particulelor, 
se vede clar cum distincþia dispare.
Rezultã povestea cu antimateria, 
pozitronul din camera cu ceaþã.
Şi de aici vine rãul.

Stau în genunchi şi lucrez grãdina 
ştiind cã voi fi recompensat.
Stau pînã seara tîrziu, 
cînd din loc în loc strãlucesc becuri albe,
pe care le‑am pus aşa încît privite de sus sã fie un mesaj. 
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Patru oameni într‑un automobil avanseazã
dintr‑un punct într‑altul, ca‑n jocuri, spre finalul stagiului,
unde eu îi aştept cu bãuturi reci.
Mamã, tatã, fiicã, fiu, vorbesc cu mine despre probleme,
eu vãd luna cum dispare în fiecare dimineaþã.
Aşezaþi în hol, de unde poþi cuprinde cu privirea curtea, 
cîinele patrulînd de la poartã la şurã, cît îi permite lanþul.
Sunetul lanþului copiii îl percep mai acut decît pãrinþii,
urmãrindu‑i apoi zile, anulîndu‑i pentru ce mi‑am propus.
Sunetul ãsta îi þine pe ei aici.
La un moment dat în discuþie mã blochez
şi nu mai gãsesc ieşirea.
Mã plimb mult, mã plimb ziua‑ntreagã, 
încerc sã descriu, şi ei înþeleg în felul lor, 
care e aproape întotdeauna şi al meu,
mã ascultã înainte sã goleascã paharele.
Nu mã simt rãu, dar mã prãbuşesc în loc sã stau liniştit.
 
Adunate, toate lucrurile astea dureazã o noapte.
Dar dimineaþã, cînd se trezesc şi ne strîngem la umbrã,
dupã ce expirã timpul normal pe care‑l înþeleg şi ei,
ce sã le arãt mai departe?
E un mãnunchi undeva, n‑am cum sã‑l explic
şi nu‑l pot scoate la suprafaþã, 
dar e real, şi pentru cã e real cineva 
                                   negociazã, ghiceşte, combinã.
Şi mie îmi rãmîn chipurile pe care ştiu sã le recunosc,
numai cã nu le pot face sã lumineze.  
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Templul meditaþiei solare

La amiazã, în trecerea spre varã, simþi
soarele cum se strecoarã prin coroana
încãrcatã şi o aprinde, o face
strãvezie şi scînteietoare pentru totdeauna.

Copii în tricouri albe aleargã spre vestiare
sã punã capul sub jetul rece, sã nu mai rãmînã
nimic din mintea întunecatã de fericirea capcanei.
Tu eşti în privirea lor, uitat de toatã lumea.

Atît de adînc coborît şi purtat,
încît n‑o sã‑þi mai aduci aminte unde ai ajuns
cînd te vei fi întors la templul meditaþiei solare.
Ai adormit pe bancã şi te‑ai trezit la un concert
în grãdinã, îngheþat într‑o mulþime îngheþatã.

Transferã din trapã lumina pe copii, chiar dacã
efortul îþi mãnîncã inima, şi lasã‑i sã cîştige,
chiar dacã nu vei fi primit în bucuria lor trandafirie.
Orice te‑a þinut pînã acum nemişcat
(crezînd cã o lege secretã îi micşoreazã pe oameni
cu 2 mm în fiecare an; cã aceeaşi lege, care nu‑þi place, 
dar te‑a blindat în momentele de concentrare,
îþi dã mai mult decît îþi ia în amiaza
înlocuitã de capcana polaroid) îþi pune microfoane
şi camere de filmat în cele mai simple deplasãri 
                                                  ale frontului de luminã.
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Pentru cîteva sute de biþi cineva o sã te iubeascã 
                                                        peste 200 de ani.

Acum te poþi ridica sã‑þi cauþi iubita în parcul cu trape.
E întinsã în iarbã, e cãldura brutalã, neînþeleasã, 
                                                 din trecerea spre varã.


