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Lanul cu sârme întinse

lanul cu sârme întinse

când îşi găsesc sufletul

îl prind în cârlige 

lanul cu sârme întinse 

aduce miros de rufe curate în oraş



Cătălina Matei

6

o câmpie vastă în care-mi pierd minţile

nişte vulpi prea mici 
îmi deşurubează capul de pe umeri
                                  îl duc departe

corpul aşteaptă liniştit pe bancă

lumea trece
uitându-se ciudat
la cei fără căpătâi
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Lanul cu sârme întinse

întotdeauna e ceva mort lângă tine

inima cunoaşte mirosul

doar un doliu de bun simţ
pe care-l porţi din instinct
agăţat cu bolduri sub piele

ziua 
           grea ca un lift în cădere
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dans al membrelor

de ceva timp
toţi au şoldurile sfărâmate
  
viaţa -  un dans al membrelor

mişcarea se mută în cap 

- ul pieptului 
din vâltoare ies 

păsări târând jumătăţi
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nicicum

cum o prinde-n ţarc
cum jeleşte ea în corul femeilor din ţarc
cum o aruncă din ţarc
cum jeleşte în corul femeilor din afara ţarcului
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nutemaiubesc

plouă cu fiare de călcat încinse
se strâng pereţii
cu tine-n menghină 
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nu mă mai iau în serios de mult

în oglindă  

hopa-mitică 
sare pe arcuri şi râde

pianina
miorlăie ca-ntr-o împerechere

îi tai corzile cu unghiera
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groapa de gunoi

 de unde se pleacă cu 
mâinile la spate

- 
să fii disciplinat = să nu vrei

peste mormanul de pungi
stă în genunchi Dumnezeu
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noaptea când nu se întâmplă nimic

   nici somn nici dragoste nici război

te rogi să-nceapă odată

piele în jurul tău, luna -
o bucată de pepene galben 
din care nu mai gust 

vreau carne
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la lună plină

mami când mă fac mare vreau să fiu maşină
să mă-ncarc la priză să nu visez să nu doară

când e lună plină 
mama mă ia 

în lumina ei
vrea să vadă   

ce fac despărţirile dintr-o fată
ea s-a căsătorit cu tata şi-atât

îi zic: e ca după ce vezi 
un om mult de tot
apoi gata
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avort

din pântec ies mâini 
e ca la baba oarba
degete nebune dibuie în spaţiul gol
degete nebune te trag înapoi în mine

mirosul tău îi mătură pe toţi sunt
şaizeci de zile de când te-ai dus
nu pun de-nmormântare
te ţin până ţi se duce duhoarea 
şi rămâi scheletul meu

la nouă luni te-am născut mort
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noaptea două pisici albe

e bine să te refugiezi într-un petic de stradă neutră

mi-au ieşit în cale două pisici albe

nu-nţeleg legea care spune 
pe asfalt se merge încălţat

camera mea e dezordonată ca strada
afară sunt necunoscuţi

o maşină parchează în faţa trotuarului
şoferul deschide portbagajul
ascultă muzică proastă

nu te uita 
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pianul

monstrul cu carii îmi mănâncă degetele 
nu mă supăr în fiecare dimineaţă îmi cresc altele
dacă l-aş mângâia mai des ar uita să muşte

ne iubim atât de rar

m-am trezit într-o duminică
aveam mâinile goale
am ridicat capacul 
o droaie de degete 
făceau dragoste de-a valma
     cu ciocănelele
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un cerc mic în care eu sunt centrul

afară e ceaţă
lângă mine
mame - bunici morţi  - cărţi
puse într-o grămăjoară 

stau zgribulită la colţ
cu totul tras aproape
să nu mi se-ntâmple nimic

ferită de mişcare

m-am îngrămădit de lene 
să nu mă-ntind după lucruri 
să-mi fiu la îndemână 

dezordine în mine şi în preajma mea 
gol
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spăl geamul cu limba

nu se vede dincolo 

mi-e frică să ies

stau în aerul ăsta respirat de prea multe ori
stau între toate locurile atinse de mine

e plin de urme
mă simt în siguranţă
dar dacă
pe geam e lipit nimicul
ca un autocolant şi-n afara lui 
totul



Cătălina Matei

20

mâna căzută în poală 

m-ai călcat pe picior 
când m-am apropiat
iarna venise de mult

împachetezi hainele subţiri în spatele rafturilor
tot ce nu foloseşti pui bine pentru mai târziu

vrăbiile nu pleacă la frig
se-nghesuie în pieptul meu

lasă-mă să te învelesc
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nu mai folosesc niciun fel de atenţionare

pot s-o iau razna muteşte

înăuntrul scheletului
încă o dată eu
mai mică

în inimă o inimă
mai mică
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cu felul de-a fi al unui animal sălbatic

dublura e un mijloc de apărare
nimeni nu vede vânătoarea dinăuntru

am nevoie de com-
pătimire m-aş lăsa să mor la vedere

iubirea pentru morţi e cea mai mare

n-aş suporta nebunia ta mamă
dragostea ta 
o piatră înghiţită 
mă ţine cu piciorele lipite de pământ
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sunt un animal sălbatic sfios 

selecţia naturală nu se dezice 
cei mari se aleg între ei 
nimeni nu se simte obligat 
 
să rămână  
să plece 
 
ca şi cum  
s-au făcut două drumuri 
                 pe o potecă îngustă
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legăturile de care-mi amintesc

 
legăturile care mă fac să par nebună 
 
mi se zbate un vierme în tâmplă 

asta a devenit o boală 
se ameliorează în somn 
dintr-un instinct  
 
în vis cearşaful se face pământ 
pe-acolo calcă mulţi oameni 
 
nevoile comune ne fac să ne apropiem 
e frumos când dăm 
e frumos când primim 
 
fără să spunem
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Ana are o pisică

Ana nu are bărbat
Ana nu-şi scrie cuvintele
Ana transcrie 

condoleanţe venite de unde trebuie

Ana strânge părul
pe care pisica îl lasă pe haine
                      să-i ţină de cald

Ana e înconjurată de doi 
câte doi câte doi

Ana are privirea ocupată
adună cu grijă
     fir cu fir
     fir după fir



Cătălina Matei

26

Libertate e unde

nimeni nu întreabă ce faci
şi nu-ţi aminteşti

libertate e când 
unii oameni nu mai apar
şi nu-ţi dai seama

libertate e când 
mergi la piaţă
şi cumperi ce nu-ţi trebuie

libertate e când 
ţi-e frig
şi deschizi geamul

libertate e în
fragilitatea becului
în mucegaiul pâinii

libertate e când afli că
se poate oricum 
se poate fără orice
se poate fără oricine
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libertate e când refuzi

nevoie după nevoie după nevoie după 
libertate e libertate e libertate e
bucurie în aerul dimineţii
e de la capăt şi asta e bine
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te urăsc în timp ce dormi

corpul meu sluţit vrea
şi se ruşinează 

lângă copilul apărut 
pe care nu ştiu dacă îl iubesc 

durerea asta are ceva
dintr-o pianistă cu negru sub unghii

zilele astea mă fac să semăn
din ce în ce mai mult cu o mamă
din ce în ce mai puţin cu o femeie
 
ieri simţeam 
azi am uitat 

copilul nostru e la fel de real
ca spaţiul dintre noi
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agitaţie

motanul din pervaz
aşteaptând o mână să deschidă geamul 

femeia speriată
legându-şi primul bărbat de picior 

biciclistul bătrân 
cu două elastice pe fiecare crac al pantalonului

şi eu 
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femeile din trib

oamenii sunt cerceii pe care mi-i pun 
să nu mi se-astupe găurile

noaptea-i aşez cu grijă pe noptieră
ca să nu mă-nţep în ei

am coşmaruri:
voi ajunge ca femeile din trib
cărora le atârnă urechile
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noaptea o halcă de carne 

poeţii
        beţivii 
                  lampagiii 
                               câinii 
                                        femeile nopţii
se împrumută de gesturi mârâind

ei ţin lumina  aprinsă 
când ceilalţi o sting 
pentru puţină moarte

puşi să latre la lună 
păzesc adormiţii 
ce nu se mai apără
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noaptea oamenii din capul meu

se zbat înghesuiţi într-o cutie de carton
când mă trezesc
îi aşez ordonat pe raft

rămân cu degetele lor agăţate în păr

c-o linguriţă în mână mă uit în gol

masa e plină de firimituri
am multe soiuri de piele 

ies cu tălpile tăiate
în ziua fără umbră
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patru pereţi albi

câte cămăşi de forţă să mai înghesui pe mine
câte dopuri şi perne să-mi mai îndes în gură

îl trag de guler
şi ţip nu mai pot

îmi pune pe cap 
(în chip de aură)
un colac de salvare
 
Dumnezeule, 

eşti prea frumos pentru mine
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câinii nu se sinucid au stăpân

oamenii au alţi oameni

ştreangul legănat de la stânga 
la dreapta te-mbie la somn 

nu-i o-ntâmplare simplă
aşa cum închizi ochii

delfinii ştiu că respiraţia 
ar trebui să fie o hotărâre
pe care nu o mai iei 
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cu dumnezeu în stomac

atât de puţin dumnezeu

mi-e gol

voi săpa într-un copac să-l caut 
să mă vâr în el, să-i trag scoarţa peste mine

şi fac o scorbură în mijlocul meu

acolo l-am simţit ultima oară
cocoşat într-o durere de ulcer  
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neputinţă

unde se-ntrerup urmele e o ţintă 
pe care mă aşez în poziţie de fetus
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al meu

aburul meu
gura mea

atât de al meu
a curs afară din mine

ce faci tu ce faci tu afară din mine
ţi-am strigat stai acolo că o sã… 

şi-a murit
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spatele

atât de singur spatele
fără buric şi sfârcuri
imposibil să ţi-l mângâi 
uneori îmi vine să mă sucesc

el e monstrul care se întoarce  
care încheie încuie plânge 
plâng 
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mâinile mari

îmi plac mâinile mari şi grele 
bărbat care sugrumă ca o anacondă
îmi plac bocancii care calcă dur
îmi place vocea groasă cu puţine cuvinte

mă uit 
cu jind la cei care pleacă 
cu ură la cele care rămân

dumnezeule dacă ai mâini de bărbat ia-mă în braţe 
eu aştept
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cutia

sunt o cutie în care depozitez urme de bărbaţi

tălpi fără amprente 
gesturi fără oameni
mâneci fără mâini
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nasturii cu care şi-a închis ochii 

sunt din sticlă lustruită 
oamenii se izbesc de ei 

şi cad 
 
îi plac vorbele pe care le aude 
şi nu le desluşeşte

muzica deşirată 

îşi citeşte horoscopul 
îşi pune gâtul pe marginea cuţitului

în loc de cafea 

se-nchide la nasturi
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cu urechea lipită

iubirea noastră a ajuns în pământ 
încăpăţânare de-a trăi oriunde şi oricum

m-aşez în genunchi
lipesc urechea jos
s-o aud cum geme 

 cum se zbate

nu (ne) mai ajunge

de azi
se moare întruna
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o să te mănânce timpul iubitule

prima iubire
 o pui în aluat
 o laşi la dospit 

simţi gustul pâinii calde 
din ziua când copil fiind
alergai şi ţi se făcea foame
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când eşti în capul meu 

mi se mişcă pielea 
şi-mi aşez mâinile pe ea 

(nu-i ca atunci 
când îţi tremură stomacul de foame 
şi-l linişteşti cu o palmă deasupra) 

un copil căruia 
îi mângâi fruntea 
îi spui să aştepte 
că trece
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într-o noapte ca asta

într-o noapte ca asta 
când femeile sunt violate
şi gardienii beau ca să dea mai tare
ştiu că nu te iubesc

păzesc leagănul ascuns în pod
ţin perna strâns între dinţi

am uitat sânul care mă creştea
femeile plâng cu plapuma pe ochi
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încotro

fug
mă-ncurcă mâinile urechile tălpile
mă-ncurcă fiecare înghiţitură de apă
şi părul ce tot flutură mă-ncurcă
mi le-aş da pe toate jos

plec
în loc să fac bagaje despachetez
m-am luat m-am aşezat pe pat
descos pielea
scot toate măruntaiele
rup oase fire tendoane

la mâini am renunţat
să n-apuce să nu strângă
să nu lovească să nu mângâie

doar picioare şi ochi
şi mă-ncurcă degetele
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de ce să dai din mâini

această femeie singură
ce are grijă de copiii altora

ea urlă ei urlă
aşa se văd mai bine

bărbatul de care se îndrăgosteşte
dă cu piciorul 

ziua coboară unde
se râde cu voci de clovni 

acasă e doar 
un animal căruia i se face somn 
prea devreme
se scoală în noapte să facă filme
în care şi-ar dori să joace

orice se poate accepta
în muţenie

de ce dai din mâini 
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gutuia din capul pieptului

creşte cu fiecare zi în care uiţi
mă ţine cu tălpile lipite de gresie
aştept un pumn în spate
să scuip să mă mişc din loc

(farmecul celor care cheamă
slăbiciunea celor care se duc)

lumea zâmbeşte celor cu faţă de copil
şi atât
mai departe
nu am fost
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te ţine adunat o armură fină de aluminiu

mâinile mele schimbate în foarfece
n-au voie să te atingă

dar mirosul inuman
şi curiozitatea limbii
m-au împins atât de aproape
cât să-ţi apară o tăietură

o cadă albă strecurată 
în care ai curs

m-am îmbăiat în lichid vegetal
şi pentru prima oară am simţit 



Cătălina Matei

50

cineva scuipă de la etaj

mă-ntrebi ce am
şi nu pot să dau din cap
în semn că văd
în semn că te aud

e starea pietrei
                         care mă conservă

cuvintele ţinute dincolo 
   de gură se decantează

nu scuipă nimeni
sunt dudele coapte
dudele pe care n-am ajuns 
   să le culegem
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copil

crescut pe oase 
încercate scobite viermănoase

acel „după” va fi?

acum rămân
imitând mişcările mamei
cu o resemnare 
ce aparţine doar femeii

tu vei ajunge ca tata
să aduci fericire altora

copilul va termina 
ce nu am apucat noi
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