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Depistări 

Întâlnirea noastră e mereu de scurtă durată, un 

depistaj de laborator, 

Cât să respirăm saturat încă o tură, până la 

strănutul următor, întâlnire 

Eficientă, bazată pe recunoșterea semnelor și a 

simptomului, pe test, în 

Afară de orice dubiu, pe care tu îl treci, îl trec și 

eu, încă o tură. Suntem 

Unul pe altul cu ochiul treaz. Reciprocitatea 

manifestărilor mici ne ajută 

La formularea acestui deznodământ. Depistez 

în timp ce sunt depistată. 

Preacauți. Câtă vreme vom păstra tandemul 

vom fi dispensați. Negativi. 

Doar o iluzie 
 
Pe mine nu mă intresează nici cele sfinte, nici cei 
sfinți, papamobilul 

Însă, mă preocupă. Și ochelarii tăi de soare, cu 
lentile roz-fumurii, în 

Formă de pisică de mare, pe care îi porți în casă, 
protejată de oglinzi. 

Faci bine. Să îți dai sema cum ești ar putea să-ți fie 
fatal, orice rafală de 

Vânt devine un glonț, muniția chiar tu ai pus-o în 
așteptare, tu știi totul. 

Pui la presat animale, cai, de exemplu, nisipul 
malurilor îl lași peste oraș 

Ești singura procupată de roca aceasta 
neconsolidată, pe care o măsori 

O vânturi, bolborosind vrăji, când albe, când negre, 
stăpână proclamată 

De mâna și vorba omului, pe mine nu mă 
intresează caii tăi morți de sete 

Nici pretinsa sfințenie, nici privirea de după 
paravan, și pentru că tot a venit 

Vorba, tu,  cea care le știi pe toate, ai idee 
câți cai are Dusterul lui François? 
 
 
 
Tanzanit   
 
(despre Crăciunul din 2021) 
 
întotdeauna este o prima dată, de pildă, anul acesta 

bradul de Crăciun este un banal decor, de care m-aș 

putea lipsi, aș putea face o simplă coroană sau pur 

și simplu aș putea sări peste efortul de a împodobi. 

anul acesta este un efort. 

dimineața trece foarte repede. mi-am promis că 

nu o să se mai întâmple, să mă trezesc la ora patru 

(așa mă trezeam la 24 de ani când făceam naveta la 

Ormeniș, Andrei, la Apața) printre agronomi, 



mecanici, profi și medici. cu ei schimbam opinii 

violent de vii, cu ei 

făceam poante violent de nepolitical corect, 

care atunci erau doar poante și atât, cu ei 

împărțeam picături pentru tuse, a se citi pălincă de 

două ori fiartă, din caise, și, poșteam în mod 

absolut contaminant, țigări Record, de care nimeni 

nu cred că a auzit, cred că eram singurii amatori de 

senzații mai mult decât tari. 

vremuri în care brazii de Crăciun se furau. atunci, 

mă trezeam la patru dimineața cu fruntea 

înghețată, nările aproape lipite cu degetele vinete 

de frig, pregătire obligatorie trasată de partid 

pentru Marea criogenare, pentru apărarea patriei, 

fugeam până în gară, făceam sport de masă la ora 

aceea fragedă, eu, alți navetiști ca mine și haita 

prietenoasă de câini din cartier care primeau 

devreme cojile de pâine, câteodată chiar pâinea 

toată. 

revenind la tren. trenul era un cilindru de frig și 

întuneric, geamuri sparte vagoane fără uși ne 

recunoșteam după gesturi prin fumul de țigară, 

călătorind clandestin la clasa întâi singurul vagon 

palid luminat, care avea uși. 

mi-am propus atunci, să nu mai am nimic de făcut 

când noapte nu mai este, dar nici ziua nu a început 

încă, și, iată, că nu mă pot ține de cuvânt. 

acum. la patru dimineața mănânc un ou biologic 

fiert tare, proteina sănătoasă, ceva zahăr rapid, 

două, trei smochine, ficus carica, sursă de potasiu, 

fosfor și magneziu, cafea filtru, expresso se bea 

numai duminica, e mai ieftin așa, totuși, vreau să 

precizez: 

cafeau de acum e cafea, atunci era altceva… 

deschid frigiderul, iau pachetul pregatit de cu seara 

îl pun în rucsac, pisica Maria mă urmărește, 

Sixie o urmărește pe Maria, Grizzly doarme cu un 

ochi, cu unul pândește și el. mă spăl pe dinți, 

electric, Electric Avenue se putea dansa simpatic pe 

el îmi prind părul, strâns, strâns, îmi iau uniforma, 

mă încalț, o ultimă privire: prajitorul de pâine, 

cafetiera, totul scos din priză, rock down to electric 

avenue, bye Eddy Grant pornesc motorul. motorul 

vehiculului negru, Mazda 2 pornesc postul de radio. 

Canada en français, cercetătorii au studiat 

comportamentul albatroșilor, tot mai multe 

divorțuri păsărești datorate încălzirii globale, 

masculii pleacă departe, pentru mâncare, cei 

rămași le ocupă locul cei care se întorc se sinucid. 

până și păsările. 

îmi aduc aminte de Gopo, de ziua în care s-a 

descoperit în oglindă. uimit. de ziua în care mica 

plantă pe care a îndrăgit-o, a murit, dar udată de 

lacrimi inocente a revenit, verde. 

poate nu mai sunt lacrimi, poate inocența a murit. 

poate să țină loc de explicație pentru atâta gri. 

în tot cazul, drôles des connexions mă gândesc și la 

Forrest Gump și plâng verificarea certă că nu sunt 

psihopat. 

anul acesta bradul de Crăciun mi-e indiferent, nici 

măcar la Costco nu au împodobit unul, nici la bancă 

se limitează riscul de contaminare. 

oricum, voi lucra în ajun, dar este atât de multă 

mâncare în două congelatoare umplute la refuz. să 

fie. aperitive, vin, dulciuri. să fie. și enzime  

digestive. pentru eventualitatea că nu vom putea 

digera. simplă prevenție. nu se știe… 

într-un fel ne îndreptăm către ceva, Jon și Vangelis 

știau într-un fel vom găsi, dacă nu drumul, un 

drum bifurcat întretinere trădată de noi, deveniți 

oameni mari și bătrânețea ireductibil inevitabilă, 

cam așa ar suna partea aceasta ca refren dar până 

atunci, Crăciunul, poate să aștepte. peteala magică, 

tanzanitul pulbere, s-a depus pentru prima data în 

iarna aceasta pe bradul din fața casei, când 

albastru, când violet, când roșu. 

 

Solitari 
 
Tocmai ieri (dacă mi-ai fi spus din timp) am taiat 
anemonele roz și 

Cele albe, invazive, ca ploșnițele de grădină, tocmai 
ieri soarele din 

Farfurie ajuta niște boabe de grâu, la încolțit, dungi 
pe pereți, frunze 

De lămâi,  ceva mai în umbră, un coș din nuiele, 
plin cu mere, parțial 

În oglindă, din nou, Magritte. 

Podeaua lăcuită, casă veche, de peste șaptezeci de 
ani, scările scârțâie 



Tinere (totuși) sub pașii spiritelor adunate aici 
după cum spiritele noastre 

Vor rămâne atașate de podelele albastre și oglinzi. 
De câte ori vom trece 

Unul pe lângă altul, detașați și cuminți neștiindu-
ne decât fiecare pe el 

Însuși…Promit că o să las un semn. 

 
 
 
 
Dimineața devreme. Cu Jorie 
 
Vegetalul filament al staminei de șofran. 

Tremurând. 

Umbra, sincretic, sub albinele lucrătoare, saturate 

în 

Polen. Trepidată. 

Pâine între două granulații, Graham. Excesul subtil, 

Jorie. 

Retoric, proiecția în fereastra interioară. E timpul 

să fugi 

La plural. Convergând 

Într-o tomografică lectură. Diviziuni aproape 

adevărate 

O parte de medalie, mic-relief, filigran pe cealaltă 

parte. 

Prefacerea nutrienților în litote. 

Intrinsec, mecanica vieții abuzează viața. Atunci, 

puneEa 

Mâna în șold. Unghiul pe care cotul îl desenează, 

firul logic 

Confidențial. Convergând. 

 

În rafale 

Fusese această apariție începutul unei înalte 

rezoluții 

Generoasă cu detaliile, indiferentă cu marile 

capitole 

Alese fire de diamant, plase de păianjeni atârnate 

pe 

Retrovizoare aducând din spate secunde trecute, 

timp 

Transformat în apă, transportatorul gratuit al 

carcaselor 

Din metal. Din râul ruginit am pescuit mașina de 

scris, 

Cea de cusut, o bicicletă pe care le-am oferit 

grădinii 

Instanțe ale prezenței omului, divizat celular în 

bine și 

Rău (diferențiat celulele atipice strivesc celula 

mamă) 

Care se trece fără să știe de unde vine, precum 

albinele 

Însăilează cu propria lor viață polenul florilor de 

origan. 

Fiecare rafală de tuse e camuflată de orologiu din 

perete 

(Cele care scapă le iei cu tine), înghițite în aerul 

calm al 

Dimineții. Reanimate apoi într-o înaltă și fină 

rezoluție. 

*** 

Simplificarea algoritmului x 8 
(stare de veghe) 
 
  Între mine și cămașa mea, de ceva vreme, e 

tot mai multă întindere, Epiteliul acoperitor nu se 

mai împotrivește, rămâne lis la orice stimulare.  

Fâl fâl, ai zice, o pasăre, aou, aou, poate fi o haită de 

lupi, E loc pentru oameni, e loc pentru animale.  

Ca pe o pistă de aterizare (cine a aterizat, la 

începutul acestui ciclu, a decolat). Spuneam, totul 

se mișcă între mine și o bucată de pânză, numită 



pentru simplificarea algoritmului, cămașă. Mă uit 

în oglindă la imaginea aceasta generos hiperactivă 

care aș fi eu. Fixând puncte diferite am senzația 

stranie că am un cap de lup, Un lup care urlă în 

haita lui, cu ritm, poeme fără rimă, (numai poemele 

acestea se pot urla, cu ritm), De dincolode oglindă, 

o femeie, cu trup de lup, Încercă să converseze cu 

mine. Ai tegumente de mort, Așa este, epiderma 

mea e mov. 

Mă uimește faptul că traficul acesta intens nu mă 

afectează, în fine, puțin, poate, un fel de vertij, fără 

durere, Nu simt greutatea frecvenței schimbului de 

mărfuri și alte valori, Doar o unitate integratoare ca 

într-o schemă electronică în care tranzistori, 

integrate și regulatoare discută decent, Circulând 

informația cu viteză relativ mare. Privirea scanează 

imaginea mea din oglindă, Mâinile se termină cu 

falange noduroase, curbate, rizartroza e evidentă, 

Capul căzut, cervicartroză, un tablou clar, Un 

sistem de rezistență cândva performant, pe punctul 

de a demineraliza. Mă întreb cum e cu putință să nu 

tresar, să nu icnesc la atâta apăsare. Aș vrea un 

răspuns, de predilecție, cartezian. O clipă am crezut 

în apartenența la trafic, Ce iluzie,  oamenii adunați 

în haita, împărțeau ca hrană lupul care recita 

urlând. 

Contracția involuntară a memoriei, ții minte, îmi 

spuneai că somnul împreună, Ne va tămădui, (pe 

atunci credeam că fiecare problemă are soluția ei), 

Cum să dormi în atâta neliniște, de unde să apară 

detașarea? Mâna caută o pereche, pipăie, dar chiar 

în golul de aer, înainte de a se acroșa, se 

preschimbă-n pudră de oase. Cum să dormi în atâta 

neliniște, și, mai cu seamă, dormit, de ce să mai 

adormi? E un vuiet teribil, mult tonaj în deplasare. 

Între mine și o bucată de pânză, numită pentru 

simplificarea algoritmului, cămașa, O autostradă 

din schelete fiabile, un trafic intens, pe partea 

cealaltă, o femeie reflectând metalic un lup. Ezit  

să-mi asum riscul de a dormi dimpreună,  

În leagănul somnului să nu pui oglinzi, Atent și 

orientat în trafic, să nu te lași adormit, de opt ori 

priveghează. 

                                                                 *** 

 

Invazia lepidopterelor 
 
Venise ziua în care făcusem pace cu molia instalată 

în vestonul stărilor. 

Ceea ce admiram la tinea pellionella era discreția 

distrugerii, încet, sigur 

Până la un punct, firele de lână se împleteau topite 

în crisalidele cenușii 

Pe care detectivi sârguincioși le studiau mai apoi cu 

unicul scop de a ști 

Ora la care vasele de sânge s-au închis decuplând 

brusc motorul central. 

Orașul, de obicei trepidant, era pe o frecvență de 

huruit de scări rulante 

Prea pline de material antiderapant, panourile cu 

reclame luminoase erau 

Pe jumătate stinse, mirosul cafelei absent, 

muzicienii anonimi din gurile de 

Metrou dispăruți, o apatie violentă care estorca 

singurătatea urbană de puls 

La fiecare pasaj al trenului subteran. Tânăra din 

fața mea își filmeză decolteul 

Filmează atent. Linia suplă, dreaptă se aruncă 

abrupt între cei doi sâni prizonieri 

Ai unui suport de antrenament, posibil, adidas, 

impresia de dizarmonie e sesizantă 

Filmează atent apoi șterge, sperând la un unghi mai 

bun, (privirea fixă, înșurubată 

Pe mobilul ei, ceilalți călători nu o văd, la rândul lor 

branșați la micul ecran), vagoane 

Unduitoare alunecă spre inima pământului, e cald, 

pe geamuri nimeni nu lasă semne. 



Într-o mână rigidă, celularul filmează vestonul de  

lână și invazia primelor larve 

Devenite pe dată molii plumburii, disciplinat 

ocupând fiecare milimetru de piele 

În noapte, roiuri ordonate, alterau scheletele în 

gheme de țesut conjunctiv elastic 

Desfăcând ecranele în pixeli din ce în ce mai mici. 

Ora deceselor e, cu siguranță, 

Exactă, sisteme decuplate stopează vibrația.  

E cald în metrou, ventilația s-a oprit. 

 

 

Desene: Ion Vincent Danu - Canada 

 


