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BARBARA.
Sânii de cristal se rostogolesc pe lumina ochilor
purtând dâsag mirosul acelor de brad.
In gura cu bomboane de sidef
buzele's topite
şi împrejur coroana cu puncte de sânge
cântă melodii vagi, tăinuite.
Paravane, pulpele ascund în gând
strânsoarea bătăilor de mare
Şi sunetul torsului plânge
în adâncimi de pluş şi cascade.
In noapte un bec îmi miroase inima
şi grilajul braţelor frământă monumente barbare.

DEVELOPĂRI
Crisantemele ţâşnite din păr ji-au răscolit aşternutul sufletului
cu glasuri incendiate
cu umbre culese în năvod
Statuile obrajilor ţi le-a şlefuit dalta frigului
cu colivii de rouă
cu orchestraţii cuprinse în paletă.
Valurile din cascadele inimii au răscolit pasiuni de haiduci
cu comorile copitelor în spumă
,

cu lanţurile păcatelor în oase.

Tălpile ţi-au fost inundate de oglinzi găsite prin ierburi
cu avalanşe de soare
cu buze de sclavi.
Ape lovite de stâncile trupului îţi cântă melodii medievale.
Gherasjm Luca
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Concert democrat

Neuronii destinşi, baletistă pe sârmă, nu mai pot opune
piramidei progresului nici o bază şi nici măcar o baie.
In faţa atâtor noutăţi, ochii în praştie plesnesc de neastâmpăr şi se dau peste cap, roată de bicicletă „Alcyon".
Fiecare îşi simte ficatul cuib de vulturi imortali şi îşi vibrează mărul lui Adam în copacul plin de sevă din vine de savanţi.
Cu capul între cilindrii cu explozie, plămânii sunt prieteni cu
benzina, şi claxonul înăbuşit în urlet îşi plimbă raza măturând un
scurt circuit de artere.
Clinicile îşi ascut cuţitele pe grăsime mutilată iar viţa de
vie se trânteşte lascivă pe pernele eterate ale unui chef. Strada
pulsează bolnavă sub betonările viselor cu infinite etaje şi ţipă
în spasmul «otic al frecărilor de cauciuc.
Electroni de energie, ingraţi, fâc curse prin nervi de sticlă
şi aruncă prisos de albeaţă peste vedenia nopţilor ce sucombă
sub knok-outul lunii. Munţi de grafit vomitează în ceaţă adevărul care în cădere se fracturează peste celuloza aeriană şi
îmbălsămată în accelerat.
Chimonouri se aruncă înverşunate peste pupile şi oferă porţi
deschise unui asediu vertebrat.
Prin guri de vulcan şi femei se fredonează absentul.
Mihail Hubert

S. Perahim

In fiecare sfârc psihologia vârfului orb,
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Seara aceea era ultima când blocurile imense de asfalt găurit se prăbuşeau nebune ca să înghită adâncul
celor patru dimensiuni.

In seara aceea lichefiată de adâncul clipelor de îngândurare, în seara cu regretele şi cu însingurările, în seara
aceea cu prăbuşiri silite, golul tău prins între carapacele
tăcerilor adânc cuvântătoare a izbucnit spre infinit şi s'a
intensificat sub privirile semnificative ale vizitatorilor de
noapte.
Erâ în clipa uitărilor de sine şi pentru veacul vid şi
straniu era AL DOILEA MIRACOL.
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Tu, beţie puerila, calda şi senina exaltare interioara,
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ai sbucnit in afara ca un gheizer de alcool şi de cunoaştere.
Astrul nebulos coborât brusc în adâncimi necunoscute
devenea centrul de gravitate al tuturor acelora cari din
noapte îşi făcuseră glugă peste spate iar din tăcere al
doilea înţeles. -

glinzi sfărâmate şi peste templele închinăciunilor barbare
împreunai mâinile ca pentru rituri noi şi sacre,
Erai o apariţie nouă.
Pântec despicat de tăcere şi mâini împreunate peste
glod.
Sbucnirile de vrajă şi de cântec nou. privirile de senzualitate şi de nebunie stăteau în preajmă,
^ Brodai cu degete de suflet nou o epocă plină de răsturnări. Anunţai timidă pe un divan de îngândurare o vra,z, •
...•
ja necunoscuta,

Astrologii împietriţi de apariţie şi de revers te căutau
în prăbuşirile lor silite şi în sufletul lor, cutie de rezonanţă,
tu, inger rebel dar nou, găseai loji de avantscenă catifelate cu perversităţi şi cu adâncuri, în abisul tăcerilor lor, tu,
serpentin aerian încolăceai porniri şi furii.
In jurul tău farurile de întuneric, sâni cu ţevi în sfârcuri,
pe unde intră lumina, în jurul tău ai răsădit cercurile de
catifea verzuie şi pante de lumini şi de otravă.
J Apariţie apocaliptică pe culmi, aprindea! focuri de o-

^ i e insa» n u \
ie
Ţ P^Ştile adolescenţei îţi erau arhitecturi de gândiri Ş* d c înţelesuri nouă.
Pentru tine parcurile creiate înainte, peste vreme, erau
doar clopote de bazalt peste adâncuri, punţi de vise pentru
trecerea unui Eden răzvrătit. Erau acolo, dincolo de trup
şi de prăbuşiri, o lume ca un interior cristalizat şi închegat
de rătăcire. Ţie parcurile de arome tropicale îţi erau pajişti
pentru suflet şi lumină. Toţi ceilalţi însă nu au înţeles su-

Eră epoca nubilităţii.
/ Altora, poate, epoca aceasta de transfigurări anunţată
de un mag nou de sânge închegat eră o epocă de tresăriri
bolnave şi hidoase.
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blimul. Nu au urcat ascensoarele cerebrale peste limitele silul, care ustensil fiind, imprimă inoportun o poziţie forţată
mediocrităţii şi peste falşa îngânare a flaşnetelor dogite. Ş* dezgustătoare.
Toţi ceilalţi, zălogiţi de banalitatea dogmă, te-au cânHavuzul tău cu hidrargir eră gol. Eră mai gol şi mai
tărit din faţă şi din perspectivă, te-au apreciat îa raport pustiu decât în ziua când magul nou învestmântat în ca*
cu subsolurile cugetării lor sau în cazul cel mai fericit te-au tifeaua incandescentă şi lichidă anunţă timidă preludiul udecretat anacronismul unui veac de lumină intinată şi de nei vieţi scârnave. Pânză sfârtecată de tăcere era apăsăcarne.
toare ca un plastur pe furunculul uitărilor.
Deaceea în seara ultimelor psalmodieri, când căSculptai în gând şi'n suflet. Cutia de rezonanţă capă.
ntai totul pentru ca să găseşti nimicul, în seara când în- t a s e orificii nevoite cari îi sfărâmau acustica. Urna râncrucişerile te-au căutat şi solidificat dincolo de viaţă şi dunelelor moarte se dilată sub presiunea gazelor ce sbucgândire, dincolo de visare şi de zeitate, în seara când li- niau afară,
vidul şi scârnavul îţi erau cunoscute pentru prima oară,
Tu continuai să taci.
deaceea în seara ultimelor blocuri de asfalt incandescent
Tăceai ca să te chinueşti.
s'a pornit şi uraganul de sbucniri nebune, s'a pornit şi se/ - , , , , ,
. •
*ia zguduirilor electro-magnetice. •
Clipele de blondă şi mult vânturată beţie puerila se
-, ,. . „ .
,
» , . „ . , «
..
proectau pe un ecran care tindea spre zero.
1 u ştiai ca era cea de pe urma clipa când înregistraE r â
o a t e mi
iorui tensiunii tale interioare va mai lăsă o filă albă ca un
P
*acolul secolului tăcerii sau anacronismul
cerceaf de cretă sau ca o foaie de blbc aerian.
ceasului sfărâmat de tine.
Parcul tău de lumină şi de linişte era acum continenI n aprinderea focului bengalic care voia să-ţi ilumi1ul celor care prizau ca să se distrugă sau ostrovul împe- neze virginitatea ca pe un nimb, tu sfărâmată în chemări
becherilor de baccili şi sânge putred.
zorite erai doar locul de ascunderi piezişe şi de perpenâic 1
Pagodele clădite pe adâncuri nepătrunse erau nişte * *™ vânturâri morbide.
prezervative uzate — Pulpele de puf aerian zăceau în tri. .- .
,,. ,
, . ' ...
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. '
... .
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.. .
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Auzi? Am anilină basmului sfârşit la mijloc şi peste
unghiuri ascuţite şi laturile nu convergeau decât acolo unde , , , , ,
.
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balustradele cari se termina m ogrăzile neîntrezărite distise formau scântei electrice din pricina frecam continue. ,
. . . „,.,,.. > .
•
,,.,, , , « , . .
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.: , ,. - , »-. . lez prietena MALVIA, lin ioc ca un artificiu de zâmbet şi
Şi sanu de piersica brumată, lavaliera de faina oxi- , . , . ...:..
, * - . ,..-. « „\; ,i, ., ,
7
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ţi-1 trimit cu caravanele deşertului
m închiderile de noapte
r
nenata priveau, orbi, m prăpăstii de tăcere, priveau in pra. , .„ .
y«tt ,, .
.
şi de tăcut.
ifralirile de noapte.
Le pierise mândria. In locul ei însă, apăruse ustenAureliu Baranga
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Vis punctat eu suflete v
In proslăvirea măturării străzii,
Pălind în flăcări sânge din topor,
Se vor închide simţurile prăzii,
In gura nopţii, somnul omnivor.

• Din adânc craterele mormintelor miau apărut rănite de un
enorm semn de întrebare.
Rana trimetea armate invizibile de raze spre a usca prin
fierbere toată seva din mine.

Se va închide aţa în tipare,
Nu va mai plânge unsa cu colici,
Şi aruncat pe un vârf de nemişcare,
Voiu călări prin ţara cu pitici.

In van copleşit de presiune îşi deschidea sufletul toate supapele, în van a înghiţit gura licori răcoritoare căutate în toate
marginile lumii, în van am izolat mormintele cu toate zidurile
Chinei ; semnul de întrebare apărea mereu închis în sarcofagul său.
Atunci am început să strig morţilor fraze cu cozi încârligate, am răguşit ţipând, iar din toate unghiurile cavoului au eşit
cozile mele şi intrându-mi prin urechi în suflet m'au biciuit fără
milă.
In sfârşit am dat de zidul abisului; m'arn căţărat pe el ;
am privit:
In fundul întunericului schelete albe şi nemişcate rânjeau
mute la mine şi neantul eră îmbibat cu acelaş semn de întrebare. Atunci am aprins toate luminile posibile şi imposibile, dar
toate s'au stins la o singură ochire a'întunericului ; -şi în fund
aceleăş schelete râdeau cu fălcile întredeschise emanând un fluid
care strecurându-se prin şira spinării îmi impir.gea părul înţepenit, în adânc.
.
•
Şi atunci am pâlpâit a toamnă şi am Căzut avalanşă depe zid.
Sesto Pals

'5 i
:

3

5 '2

I!
o &

ANUNŢ
RUGAM A NU SE INTRA
LA REDACŢIE CU VAPORUL D E O A R E C E NU
SUNTEM MAREA SARGASSELOR;SUNTEM
ALGE DE SINE STATAT O AR E.
©BCU Cluj

INCERT
Te'nchizi cu orele zăloage'n estuar,
Cum peştii inchistati într'un acuarum,
Vâsleşti spre draperiile cu aspectul lor hilar,
Spre ceasul 'înclinat, madreporar,
In ceasul când se desghioagă luna,
Precum castanele pe la răscruci
Din eşafodul răsturnat şi epileptic,
Din înclinarea timpului în semafor,
Ai desbrăcat afişe gândului minor,
Şi-ai luat amprente digitale stelelor.
Ascuită'n ghiocul trupului expectoraţii
Ce fierb, strigate'n echinox şi în liană,
Jertfelnic, viaduct de incantaţii
Eşti procesiunea tăinuită într'o strană.
Acum, în ora când luminile gargară
Şi trenuri peste sinii în artere
Tragi marionete de tăcere
Şi rupi furunculul
Ca pe un herald de seară.
Gheorghe Craşin
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9 In această primă esire
din noi, în această petală
de insomnii şi reverie, gândul şi sufletul îl trimitem
bughe}el plăpând de alge
în catargul călăuzitor, şi
primul cuvânt îl închinăm
îndrumătorului care în sbucniri de elixir ne-a deschis
corole electrice'n pupile.
Acestui mai mare prieten
efigia unui sărut cristalin
şi pur cum porcelanurile
dela Havre.
9 ION CĂLUGĂRU cu
suflet clădit pe paravane
de schit a silabisit un
„Abecedar cu povestiri populare" balsam pentru trezirea acestui început de
toamnă. Cu mâna frântă în
ascunzişuri de moleşiuTti,
capul şi-a deschis porţile
văzului şi a cules aur pentru
frunze şi suflet.
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