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~II VISĂTORUL
Ceasul ·er-a o '·ploşniţă · roşie in -frunzişul-enigmatic -al ' . .. . Iri noăptea acela am' inţeles . meeanismul - creierului
peretelui pistruiat. De aceia el intrebă - aceasta e
lui: gândea ca un copil. Călărea
cal ca pe o mătură
şi sub impermiabil ridicase cortina sarcasm ului lăsând
ploaia? - şi la gesturile afirmative elocvente, îşi
spănzură o sprinceană cu mult deasupra nasului. Uresă se intervadă foc sacru.
chile trăgeau cu urechea. Ce vâjăit, ce pocănit.
Odată înfipt cu călcâiul în pragul sufletului lui; mi-am
făcut vânt şi am intrat inăuntru. In acest timp el se
Iată norii scot la . mezat pe tinicheaua acoperişului.
îndeletnicea cu ascensiunea ' unor dealuri luminate cu
Paralel cu îndoirea şelilor, patronul schiţă un surâs
electricitate şi conţinând p~troI. Am făcut - profitând
orizontal şi cu muslaţă.
de ocazie - înconjurul peisagiului interior. Am ' găsit
- O litră de vin - o litră fiindcă scrie pe ea J, 4
mări cu stânci având pe ele săpate' numele femeilor ,
BRAZI, şi mie un vermouth cu sifon - eu , eu un
cari naufragiase prin partea Jocului.>~}l,~~~I;eîe for mai i
miroseau încă, plutind pe valuri ca-· pe- :' amiBtiri;~' O :
sirop făcut cu apă, nu cu sifon. Toate filmele de cinema.
ventilaţie eroică îmi aduse la cunoştinţă intransigenţa
făceau balet :
morală şi altitudinea eroului meu. -.p~j(~~~!v·â continua'·
astfel, peste câte·va veac4~i ideia <:le Dumnezeu va fi
lăsată cu mult in urmă.
Cu toate acestea, umiditate, umiditate. El plângea
interior, hermetic. Construia o punte de visuri până
Ia o stea cochetă şi totuş cu profunzimi, pe ' care '0
iubea imens ca Brazilia. Din condescendenţă pentr.u
şi păcănitul acela nu mai încetează - iar scena aceasta
ea, renunţase de a se mai urina pe celelalte astre,;
acumulând obiecte casnice - şi discuţia vie ca un
mulţumindu-se ale învălui numai în dispreţ. Luă cunoş
duel de săbii adolescente - şi EL rrământând în buze
tinţă de conţinutul cuvânt ului SUBIECTIV 'şi lăsă sufletul să meargă în direcţii contrare senstilui cuvintelor
cuvintele ca pe sl1lfat de cupru.
rostite. Nu mai privea steaua p'e Hrmament, ci intr'o
Domnilor,
grădină în apa bazinului. Işi consăcră '0 ' bună parte
din timp contemplărei ei:
daţi-mi voe să fac pe nebunul.
. O contemplar~ pură
- Foarte bine, aproba de sub căciulă, umbrelă şi
ochelari Stelian Constantin, dealtfel şi Nletzsche a zis ...
Dacă ar fi fost technician, sigur înce'rcarea ' construirei unui aparat de comunicaţie. interstelara. Nu
pe nebunul
simţi necesitatea acesteia, deşi pentru BANI s'ar ' fi
Oamenii râde au ca reclamele pastelor de dinţi. Energia
putut race orice.
cheltuindu-se spontan, ' bătându-şi joc de sine, fără
Prea aproape, steaua ar" fi devenit foc periculos
dobândă, aducea o înviorare în pergamentul epidermic
ţesăturilor sufleteşti.
O purta minuscul pe retină şi
inimă, ozon moral făcându-1 să păşească scoarţa terestră
al mumiilor aproape minore şi totuşi învechite inv e·
abia atingând-o, sărind balon peste toate obstacolele.
chite INVECHiTE.
Cine este acest uriaş surâs ironic ca un semn roşu
pe tâmplă? De ce se urinează în toate altarele şi chiar
în propriul lui suflet T' '.
Escrementul cărei ' planete perverse e?
şi toţi inginerii, .au făcut calcule, supoziţii. Numai babele socoteau după superstiţii.
Dintr'o scorbură sufletească ieşi tiptil indoiala:
I-sa măsurat lungimea părului şi culoarea sufletului'.
Dacă ca este TOTUL pentru mine; ce su'ntel:1
Rezultatul final' a fost un semn de intrebare, dedesubt
pentru ea?
cu un punct verde.
Marea depărtare a astrului şi varietatea planetelor
Era de văzut strivind cu o pasiune rară toate icoaspre
care putea privi ea, enţu răspuns sigur şi dureros
nele şi umblând in jurul gâtului cu un fular de covrigi.
chinuitoarei întrebări. După şapte luni se hotărî .la
Buzele tâlmăceau întotdeauna stări interioare pline de
sinuCidere.
..revoltă, scuipat, dispreţ, totuş muguri abstracţi. ConPrimi însă - nu ştiu prin; ce cale -- dela stea un ':
timporanii îl si!1lţeau trecându-Ie prin suflet: etuvă.
bilet scris cu creion roş.
Lumea se resemnase renunţând Ia orice explicaţie. Eu
. Ceeace sunt eu pentru tine· eşti şi tu pentru mine-: .
M-ai înţeles?
totuş l-am urmărit pe coloana vert~brală a două llmi
de primăvară şi dacă n'am deslegat misterul, am in
Atunci el renunţă la sinucidere şi se duse . intr'un'
varieteu cu nume biblic spre a face taciturn, compa-'
ceput totuşi să mă iniţiez.
raţii contrast 1ntre stelele programului şi steaua de pe
Dacă eşeai din acel local te acosta o statuie nedesr
amentul abstract. .
:,
velită. In faţa ei s'a mai produs înc'odată natura
I N C H E il ERE
s alivară a sentimentelor lui pentru tot ce e sfânt, apoi
n urmat despărţirea - şi totuş dacă aţi şti - le-a
Eu nu mai pot înţelege nimic.
spus el - eu nu trăiesc viaţa - o visez. Vrea u să
Cu toate acestea, p~vestea de faţă, vă asigur că e
visez viola. SĂ O VISEZ.
VIS E Z .
adevărată. ,
george hogza
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IIi reamintesc capitolul acesla moale precum
craniul copiilor noui născuti
ş; teoriile lui Freud
şi pO
e WEININGER
sinucisul din Germania
Geschlecht und charakler
şi daloria de o mie cinci sute lei sau 101
a/âten veacuri
r:::

prin fil/ru mediu'ui
omul comite multe nerozii
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- mai ştiu doar că era blondă
şi nu vrea decât cărare la mijloc
.
,
iubise pe Harry Liedtke
şi o păpuşe automată
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ochii s'au copl ca nişte ouă
mirosul sobei
ghicitul Î/1 cafea
ce torturi pentru aripile porumbelului

T
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doar câinele e galben
şi aerul devenit Înăbuşitor
de ce am alergal alât
să cad În acest cuptor
Ajutor Ajutor
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La fel pe mare la ecuator
nici un vânt nu urneşte corabia
ca nişte muşte marinarii mor
şi eu mă sufoc
urmăriI de acelaş nenoroc
În lârg undeva mă aşteaplă o
suflelul nou unde e
unde e sufletul nou unde

Ţ

1

şea nouă

şi

lipograful acela cu

şi
şi
şi
şi

101 oraşul fierbând ca un cazan

)(

muslală galbenă
[şi mâini

CONTIMPORANUL
) ( .

negre

suflelul incendial ca o carle
vOrbele vorbele cum ili răsucesc crelerll
figanca aceasta leoarcă de sudoare
focmindu·se penlru un sac de pămtJnl galben
VARVARICA VARVARICA
şi apropouriie ah! apropourile
cum le strâng de gâl ca un streang

,
~

INTEGRAL

unde este salvare u unde
eri pe vremea acea sia erai Încă la Bucureşti
şi scrisoarea aceasta cu o marcă şi numele meu
şi 101 EUL cum se scurge pe nas in leorii
[olfactive
solul acela este departe, culcat intre munfi .
şi zâmbetul mercantil din coiful gurei
in apa cărei mări să mă arunc~. .

•• ••

Ah!
secolul acesta nemernic ca un director de

U

[puşcdrie

si aici În gură cum creşte temeinic Sahara
binevoi/ar mă pregătesc spre a fi ghHo/inat
şi Îfi trimit din va/uri ultimul surâs,
păcăne maşina de călcal
şi flaconul de shampho inlocuil cu sodă
omul a visut pentru ultima oară
Te iubesc!
şi me<;fec În gură niSIp
sufletul scâr/tJie ca uns cu sactJz
Fatal toale energiile se sting succesiv.
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