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 fără va urma
deci, budiştii mai au speranţa reîncarnării.
eu, nici atât.
am venit unică pe lume.
la fel am şi început să dispar.
şi nici o clipă nu a semănat cu cealaltă,
nici cea din budoar
cu cea de pe holurile tribunalelor,
nici cea din gări când m-aş fi dezbrăcat din plictis,
cu cea atent pregătită,
cu toţi nasturii închişi până la bărbie.
eu am venit şi plec cu povara această
a gesturilor neconsumate,
a iluminării târzii
dar urmate de întunericul păcatului revelat.
să spun va urma,
ar însemna să adâncesc prăpastia
dintre a vrea şi a putea să m-abţin
să o iau de la început
sau măcar să amăgesc urmarea
cu un nod în gât,
cu un pumn strâns,
cu un maxilar încleştat.
niciodată nu mi-au plăcut lucrurile încordate.
relaxarea e capătul abandonului,
capătul acela care atârnă ca o ancora în mare.
Luminita Potirniche
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Reflexii victoriene
 uneori am minunate reflexii victoriene de când trăirile erau încorsetate
în plumb sfori şi balene bunica avea un corset roz, cu milioane de şireturi
şi capse o piesă de muzeu al inchiziţiei, aia cu torturi şi auto da fe mereu
mă întreb care este legătură dintre fizic şi psihic . aş împărţii problema
în patru părţi:
-când admirăm o femeie ce vedem mai întâi? şi în ce ordine ? trupul,
obrazul, picioarele, mersul, ţinuta, veselia, zâmbetul, apoi cobor spre
buze, sânii, şoldurile... ah genunchii...
- când discuţi cu o femeie ce urmăresc? privirea ei, articulaţia, vocea,
intonaţia, tonul, urcător coborâtor.. naraţia ,mesajul, semnalul de da,
refuzul de nu. E indiferenţă poate: repulsie, dezinteres, rejecţie,
plictis. Eu caut fascinaţie.
- şi vine o vreme când poate că acceptă să facă love.
Prima oară este cel mai ciudat, chimia, mirosul, ruşinea, pudicitatea
taboourile culturale, educaţia, religia, fiziologia, erecţia, umezirea,
panica, tensiunea, subconştientul, firea, timiditatea,experienţa ,
aşteptările, dar şi alte multe mici gesturi şi renunţări care fac scena atât
de specială şi de complicată, sublimă sau catastrofală.
-Şi când atingem armonie, Nirvana, la ce ne gândim? la urmări,
consecinţe, complicaţii, la entropia timpului.
Uitare, rutină, dispariţia scânteii. nevoia de schimbăre. de evoluţie, de
incinerare a eului, ca în portretul lui Dorian Grey.
De aceia îţi propun curajul dezbrăcării, e pentru tine, pentru a te ştii şi a
te aprecia. un fel de confesie universală.
Budiştii îşi scotocesc sufletul o viaţă întreagă şi dispar spunând: nu am
aflat încă nimic din sfera în care sunt şi am fost, dar voi reveni cândva.
AG
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 femeia are un curaj teribil al misterului. nu-i atingi trupul dacă vrei să o
iubești. nu-i atingi ochii dacă vrei să-i oferi un inel. femeia se dezbracă
de ea oferindu-ți viață. iubești o viață, nu o femeie.
ea nu calcă niciodată pe frunzele uscate
și nici nu schimbă priviri cu pictura lui Grey
stă absolut într-o gară și respiră aerul de „sosiri” și „plecări”
pentru a avea puterea
sau curajul de a trăi câteva minute fără el
cine e el? eh, ăsta e secretul iubirii
el e un pas, o aripă, un zbor, un tot acel poetic melancolic și revoltător din
sânge
el e acea viață pentru care ea s-a dezbrăcat și a devenit mister
el e ce ea nu poate înțelege suferință și iubire
tu împarți problema în patru părți. ești demonstrativ și logic. te contrazic
universal și te contrazic alegoric: nu tu ai propus curajul dezbrăcării, el există
în cuvântul „femeie”, îi stă în sânge și în rațiune.
Dorina
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 Apel cu Drapel: Faceţi-vă un drapel, cu siglă şi cu un motto luat de pe
scăra fără nume, precizând şi locul în care aţi găsit motto-ul. Vorba
aceea: i la puterea i este un număr real. Aşa că va spun: călare pe cal! Pe
plajă cu suflet reuşesc călăreţii. Luaţi-i în grupul vostru de prieteni şi pe
cei care lipsesc acum. Când? Chiar azi!
Nu făceţi lucrurile la întâmplare. Marea este proba voastră de foc!
Joseph Conrad a scris romanul To-morrow. Eu scriu romanul
Azi! Fiecare din voi este stăpân pe azi!
Voi când îmi scrieţi, nu aveţi de gând să-mi povestiţi ceva despre voi?
Sunt atâtea de spus şi de făcut încât nu există atâta apă pe Prut,câtă
cerneală-i nevoie, să scrii cu pana alabastră, totul.
Ora mea de scris este ora Dorrei de vis. Ziua de naştere a Dorrei este o zi
specială din mai multe motive. Primul motiv fiind acela că...
IMP
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 ce frumos îmi croiești visul!
multumesc YMP
da, e o oră a visului veșnic
o noapte în care am descifrat un nume dintr-o necunoscută într-un radical
care se rostogolea de-a valma
în pătratul unui cerc
peste tot era furtună
frunzele veneau cu frică la picioarele mele
iar copacii parcă plângeau de fericire
așa îmi plăcea să cred că plăngeau de fericire
și nu desfăceam noaptea să se facă zi
nu mă întrebam cât o fi ora
ci doar adunam tot ce-mi aducea furtuna
mulțumind cercului de promisiuni
Dorr
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 Nu ştiu dacă mi se potriveşte statura de icoană bizantină
răstignit stau, ronţăi seminţe, scuip poveţe istorice pentru cască-gurile
satului metropola cu primărie s-a pavoazat cu steaguri căcălău, acvariu
cu prisacă şi peşti fosforescenţi, toţi homosexuali.
imaginez un dialog cu tine, e vorbit în mongolă că să nu înţeleagă
colegii:
eu: ai muls capra?
tu: da da da
eu: ce avem de mâncare?
tu: cal uscat
eu: adu
tu: ihaaa
eu: e bun...
şi aşa mai departe într-o apropiere cramponată cu urşi adiacenţi care
mârâie a plictis.
destinul se scarpină neştiind ce să facă cu noi
stăm deci în sala de aşteptare şi jucăm jocuri preşcolare
cu bile, zaruri, şotron, papă lapte, lapte gros, cine zice ăla e, leapşa pe
ouate până în zori, când zici vreau acasă la mami.
te iau în spate icnind a cartofi sac. transpir şi înjur în suedeză, tu mă
ghidezi : stânga dreapta sus, jos, acolo nu, înapoi, vertical, prostule,
întoarce-te orizontal, diagonal spre 7, acum trei trepte, am ajuns şi
hop..te dai jos pe un scăunel imaginar aflat acolo numai pentru tine,
pictat de Pontormo la comandă, în rate, cu pensula sa falic enormă,
reprezentând pe piticul Francesco Giannini în clipa în care era înghiţit de
o balenă. Ce bine ne-am distrat şi azi şi azi şi azi mami, spui şi mă săruţi
cu poftă te sărut şi eu pipăind dacă ai bani, n-ai, nici chiloţi nu porţi vai
de capul tău de fată de oraş cu ochelari +5 şi miopie simulată că să pari
mai sexy.
AG
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pe scenă au loc mai mulți actori inconștienți
dar au intrat doi
un el și o ea
care poartă un dialog tâmpit atrăgând poporul precum un magnet
desigur că popoarele nu mai sunt cum erau
le poți spune doi în unu' sau trei în unu'
depinde de merkelul fiecăruia
nebunia asta a prins bine la public
care public?
-băăă, nu da cu biciu', nu daaa, băăă, mă-ta-n bot de iepure ce ești
-taie frunze la câini maică, taie frunze și trage cu pușca-n copii, paștele lor de...
-breee, taci din gură că te-aude Cel de sus.
-muncește-n crucea mă-tii de borfaș...na, na, na, hoții dracu' de putori
comuniste
ți-am spus mereu că lumea vine la pomană
câțiva fraieri au rămas în expoziția aia de pictură din centrul orașului
alții au intrat în librării căutând noutăți literare despre clasicii străini
și când a venit războiul ăsta i-a prins acolo între patru pereți
sunt morți dar deștepti
îmi dai cum peste ochi cu dialogul ăsta
și mă faci să mă prostituez în fața ăstora cu ciolanul înfipt în cerul gurii
să joc șotronul filantropului miop
în gara fără niciun tren
în piața cu circari și faraoni
în fața spitalului de nebuni
în molozul ăsta pe care-l numești viață?
pe scenă am rămas doi proști conștienți
de inconștientul care zace mort după cortină
Dorr
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escapism
ce frumos cuvânt escapismul
vine de la norvegianul eskapingen
sau de la arhaicul escapistos
joaca se termină cu o dispariţie
uite-mă că nu sunt , caută-mă-găseşte-mă-ascunde-mă
între fuste, între crinoline mari, jupoane prăfuite din dulapul cu accesorii
teatrale pune-mă lângă săbii, scuturi de fier, armuri de samurai ucis la Osaka
apoi ne oprim să fumam o ţigară, să gândim o nouă dramă
tu regizezi o sinucidere regală, eu vreau un bal romantic
cu balerine fluide, ritual pagan cu vrăjitoare dezbrăcată
pe o muzică de Lully pentru flaut şi liră dar sună insistent telefonul
ne oprim brusc din escapism
trecem din futurism în prezentul aburit în absolut decrepit al realismului
critic materialistic prezent, lulabistic cartezian, neparelel cu nimic agresiv
ignorant, vidat, plin de vacum mental
blestemată tehnologie...
AG

11

cuvintele tale sunt mereu altele
pe scenă le inversezi și inventezi iubiri para-norma-analogice
uiți formulele chimice și privești prin mine
ca prin zidul chinezesc
treci sarcastic prin romantism și te oprești la dadaism
pregătit cu pantofii de lac
podul și felinarul roșu
eu apar cu berea din pub-ul irlandez
la sfârșitul secolului al douăzecișiunulea
atunci când toți se cred autori consacrați, critici literari și premianți nobeli
atunci când nimeni nu rămâne lucid
și-atunci ce dracului îți rămâne să reciți?
atragi atenția urlând ca nebunul
ceva din shakespeare și regele lear
apoi abandonezi plictisit în cinstea unui jameson vechi
omori materialistic prezentul și fugi
asta e...fugi
Dorr
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 da ! ai dibuit, mă aşteptăm, îmi doream demascarea publică ,
ostracizarea, huiduirea mea iminentă, fluierăturile, ouăle clocite bine
aruncate, urmând traiectorii chibzuite minuţios de ingineri în
aerodinamică -termodinamică, pleistocen şi fundaţii. Purtai o fundă
roşie, cochetă, bestial de bine aranjată în blondul tău
ucigător de seductiv. Aveai veşnicele tale migrene, tratate cu bere
irlandeză, cu nostalgii mioritice, extras de cord celt şi cimpoi sedat,
analgezice vândute pe sub mâna, trecute din gură în gură prin săruturi
simulate, numai să-ţi parvină la timp sub ochii largi ai poliţiei de
moravuri. Apoi ne arestau pentru sodomia gândurilor în parcul cu
castani, ştii care, ăla cu statuia lui Bernard Shaw. Trebuia să mă gâdili că
să nu adorm cu capul în poala ta furându-ţi din tinereţe, din sevă, din
frumuseţea ta olimpică, şi ce bine miroseai a piramidă scurmată de
sclavi, toţi aveau erecţii, toţi cafenii, biciuiţi seara, hrăniţi dimineaţa cu
sânge de vultur sau flori de myosotis pe care nu le puteai suferi, preferai
nu mă uita sau flori de stâncă , ciulini din deltă, mamă câte buchete
aveam pregătite la ocazii, la simpozioanele cu poeţi decedaţi, cu doamne
grase care lăcrimau în batiste brodate, ascunse după evantaiuri penibil
pictate cu îngeraşi dolofani şi cupidoni castraţi, ehei vai ehei spunea
repetat regizorul şi el beat şi excitat de măreţia scenei. Se uită lung la
ceasul Rolex- fals reuşit, apoi ne făcu semn să ieşim pe scăriţă de
incendiu, acolo te-am sărutat pentru prima oară.
AG
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 parcul ăla cu statuia lui Bernard Shaw este și-al pescarului meu. de pe
strada lui Joice nu poți cumpăra bere. ironia sorții sau ghinionul morții?
tu ai reținut sărutul de pe scara de incendiu iar eu merg și acum cu un
bolovan legat de picior.
capul devine rotund
mare și greu ca un bolovan înecăcios
mă strânge de gât
apasă pe creier
încerc să mișc piciorul sau mâna
să mișc ceva din mine
dar capul devenea și mai rotund
greu că abia îl suportam
auzeam în el
adică în capul meu rotund și bolnăvicios
un singur gând
ăsta pe care-l scriu în acest moment
încercând să rămân lucidă și să mă conving că n-am înnebunit
mi-am văzut piciorul mic
încercând să-l miște
mi-a venit să vomit peste această imagine
singura scăpare erau scările
trebuia să-mi imaginez că le urc
că le cobor
frica de scări era totuși o salvare
am pus piciorul pe prima treapta
și de atunci tot urc bolovanul acesta cu un singur gând
încercând să nu-mi ucid viața
crezând că-i o părere.
Dorr
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ce happy sunt când îmi scrii
orice, oricând nelimitat şi chiar şi mai departe de limită
scara ta duce spre clubul cu zei care joacă golf pe o pajişte verde fiecare
are un cal alb şi o crosă de argint cu care bat o minge imaginară. într-o zi
mingea s-a oprit la picioarele tale, purtai cizme semeţe cu ţinte şi
catarame strălucitoare, deci ai păsat mingea celui mai frumos zeu.
femeile sunt atrase de frumoşi, nu contează că e un bâlbâit sau un
ignorant, un tont în politică, un snob în arte, un încrezut înfumurat, cu
gură mare, tatuat cu toate cele de nu mai e loc pentru o gâză să se aşeze
pe el.
Dar nu asta mă frământă ci faptul că am ars cartofii puşi pe foc, am
deraiat mental şi emoţional. Mă las dus de gânduri şi amintiri pe poteci
montane, cu zmeură şi o iubită care mi le bagă în gură, aşteptând să
înghit că să vină cu altele. Bâzâiau albine grase, capitaliste bine hrănite,
organizate sindical, de bună seama citiseră marxism-leninsm erau bine
îmbrăcate după ultima modă, mierea lor era tocmai bine coaptă, bună la
gust şi ne băteam pe ea, înţelegi? ne curgea pe bărbie ca o ambrozie, nici
vorbă de gânduri negre, de dureri de cap, de crampe nonlineare în
câmpul vizual al tuturor capodoperelor încă nescrise. Hai să ne
cărăm din povestea asta greţoasă, spune tu azi ai bani de o bere?

AG
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 fuck of cu povestea asta
și hai la o bere că am bani
mi-am cusut buzunarele de-aseară
înțelegi că joia nu o las de paragină în casă
o scot în ploaia asta să îngăduim frigului
să ne intre în sânge
că doar nu ne bocim pe iarba asta verde cifrele din conturi goale
și nici femeile care ți-au strălucit vreodată pe pernă
căutând în fulgi metafore pline de feminitate
spune-mi de ce un cerc se duce mereu la vale
și de ce naiba nu contează părerea unui prost
știu știu știu că nu facem politică
nici dragoste și nici război
țesem intrigi din interes
le dăm peste ochi cititorilor jurându-le fericire veșnică
când de fapt în noi zace un alt om
mult mai rătăcit decât toate drumurile tale
hai să punem un = între beri și să ne socotim indiscrețiile
Dorr
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obsesii astronomice
şi iar e noapte în sertarul cu vise
e plin de cai şi instrumente ciudate
cu păsări steampunk, amazoane şi molii
cresc rădăcini în clipele somnului
şi când mă trezesc dau de tine
dispărută, apasionată, cercetând grădina cu boboci care
fac metamorfoze pentru ochiul meu mijit la lumina lunii
şi ea boţită de somn, de vise fără scop
de purici stelari care ne ciupesc gleznele
trec meteoriţi şi nu ne pasă
cad comete şi nu auzim implozia lor colosală
se ciocnesc galaxii în tăcerea siderală
găurile negre îşi fac datoria cu zel
mă trezeşte acest gând obsesiv al datoriei
te caut şi te învelesc cu o pătură suplimentară, e rece cosmosul
ai putea să răceşti de la frigul planetelor
şi laptele Căii, îngheţat.
AG
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citind cu ochii strânşi
nici nu mi s-au dezlipit ochii,
ca la pisici urmele de lapte de pe bot.
pândesc înăuntru ceva,
aud cum creşte,
cum se tocmeşte,
cum încetează şi reia creşterea.
ocupă locul gol,
populează neştiutul,
se face în sfârşit ziua cea mare,
noaptea cea lungă.
mi se nesfârşesc aşteptările,
clar-obscurul mă divulgă,
mă spune la toată firea bolnavă de-ntomnare.
mă tratez cu depresie şi ceai îndulcit de nalbă.
nici o silabă nu gem,
nici o silabă.
strâng ochii până văd tot cuvântul.
te citesc.
LP
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fără greieri...
tu suferi şi eu mă contract
mă strâng în jurul meu ca o prună smochinită, afumată
la capătul viei, la capătul vieţii decantez gândul tău, îl trec în damigine cu
dopuri fabuloase pe care scrie: eu sunt, ea e, iubeşte-mă, soarbe-mă, cautăne, cer sfaturi şi bile albe rostogolite la deal până la căderea lor vitală spre casa
ta cu acoperiş şi coş de sobă pentru corsari şi piraţi care vin şi pleacă, stau şi
nu rămân, e o forfotă de şoapte şi ţipete strigăte de adio, plâns de prunci,
cotcodăceli în limbi uitate
te pierd ca să te găsesc în braţele cuiva, dansând cu el tangouri
pe loc inventate, pe tocuri înalte cât biserica, cât clopotniţa din care aş sări cu
paraşuta apoi fără ea dacă aş avea onoare, măreţie, verticalul şi curajul
zborului către tine, din tine în afară, planat şi plonjat că o pasăre rănită care se
ridică şi cade, vibrează din aripi transcedental, apoi se calmează şi ţi se lasă pe
umăr, ciuguleşte un fluture din fumul greu plin de cazne, de ofuri, de copii care
se nasc ca apoi să devină bătrâni neputincioşi în aceiaşi după-amiază
sufocantă , fără aer, fără greieri...
AG
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 sacrificiu întru neştiinţă
ei, asta e creşterea şi descreşterea mizeriei pământeşti.
să te vezi de sus acolo jos căzut,
sufocat de propria carne, refuzat de placenta
renaşterilor şi nemuririlor, a neutralităţii.
strâns într-o buchie a unei cărţi,
strivit de monumentalitatea gândului,
da. şi eu puteam muri în cartea asta.
şi eu puteam să-mi pun la bătaie fantasmele, năzuinţele, înfierbântarea.
şi eu puteam face jocul acesta pe dibuite, pe neînţelese.
dar am ales să mă sacrific întru neştiinţă
şi să mă asemăn cu pietrele.
zi-mi, câte roci din acelea prăfuite
sunt mândre de zăcerea lor?
luminiţa potîrniche
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 acum am deschis uşa
şi-am văzut trucajul anchetei
ştiam că ceva ţine
mai mult de şantaj
decât de îndreptare
oricum ar fi
să-i luăm apărarea
că loviturile acelea-s dureroase

şi acum
să facem o conexiune nouă
şi cu inflexiune
pe bune
când am plecat de la Universitate
câteva grupuri de studenţi
mi-au ţinut calea
să stăm de vorbă
despre
cum a fost la început
şi cum este acum

şi-a venit vorba despre Piaţă Universităţii
despre mineri şi seceta de astă vară

lucrurile s-au amestecat
eu eram în întârziere

trimit acest mesaj
la ora la care
de obicei
stau de vorba cu un pom
de pe plajă cu suflet
cu multă vreme în urmă
22

eram conrariat
de tot felul de nepotriviri
acum sunt la un pas
de-a mă lăsa dus de val

în rest
toate bune
lume multă
oameni puţini
IMP
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