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Nichita Danilov / Amurgul oraşelor

Invocaţie
Tată al micilor şi tată al marilor lucruri
tată ce hohoteşti sub pămînt
şi tată ce rîzi în ceruri
tată de pretutindeni şi tată de nicăieri
Tată al focului şi tată al apei
tată al norilor şi tată al vîntului
tată al răsăritului şi tată al apusului
tată al luminii şi tată al întunericului
tată de dedesubt şi tată de deasupra
Tată al nimicului
şi tată al Totului!
........................
...Singuri în faţa nopţii
cumplit de singuri
nici nu ne naştem, nici nu murim!
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Odată cu timpul şi apa
Odată cu timpul şi apa
toate se vor scurge într-una:
mîna mea şi mîna ta
şi toate mîinile noastre
se vor scurge într-una singură
atotputernică;
glasul meu şi glasul tău
şi toate glasurile noastre
se vor scurge într-un singur glas
atoateştiutor;
inima mea şi inima ta
şi toate inimile noastre
se vor scurge într-o singură inimă
atoateiubitoare;
ochiul meu şi ochiul tău
şi toţi ochii noştri
se vor scurge într-un singur ochi
atoatevăzător...
Şi atunci nu va mai fi decît
o singură mîna, un singur glas şi o singură inimă,
un singur ochi
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şi un singur creier
care îşi va întinde toate braţele sale,
toate privirile şi toate gîndurile sale,
ca un păianjen uriaş, pretutindeni.
Şi în afara lui
nu va mai fi decît pacea eternă...
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Peisaj cu lumînări aprinse-n vînt
Cum se sprijină nourii negri de cer,
aşa se sprijină
sufletul meu
de umbra ta, Doamne!
La picioarele omului
au fost semănate
lacrimi de grîu,
lacrimi de orz
şi lacrimi de secară.
Picioarele trecătorilor
păşesc printre spicele înalte:
lumînări de ţărînă
pe care le înfioară asfinţitul!
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Umbră
Chipul meu nu-l vei putea
vedea niciodată tulburat ca o apă,
tu cel care mă strigi din adîncuri
şi mă chemi în adîncuri!
Aburi uşori vor pluti
în semn de întrebare
şi în loc de răspuns
se va risipi peste lac
un stol ciudat de lebede seara
tulburîndu-mi amurgul şi apa,
nu chipul. Căci chipul meu
nu-l vei putea tulbura niciodată!
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Numele Casei tale, melancolia
Numele îl port deasupra mea cum o casă acoperişul:
zid înalt, acoperit de iederă.
De ploi nu mă apără,
de frig nu mă ocroteşte!
Noaptea îmi las mîinile să atîrne în gol
prin pereţii de sticlă ai casei
şi picioarele adumbrite de lună mi le scot
ca pe nişte corniţe de melc prin lucarnă.
Cu urechea lipită de burlanul
de dinspre partea de răsărit a Casei,
în singurătatea mea ascult
cum pe cerul gol se tînguie vidul.
Manechinele despuiate de pe străzi
şi oamenii cu faţa răvăşită de somn
mă întreabă: Cîţi bani ai îngropat
la temelia Casei tale?
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La temelia Casei mele
am îngropat patru zaruri
Unul la răsărit, unul la apus,
unul la miazăzi, unul la miazănoapte.
Noaptea, prin somn, aud cum le rostogoleşte vîntul.
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Chip
Faţa ta: urnă
răsfrîntă pe cer –
se înspăimîntă moartea!
Doi fluturi orbi
în întuneric
ochii tăi
cheamă moartea!
Pe uşa Casei o
rafală de vînt;
cînd vine Ea
trupul tău
clepsidră întoarsă
din care picură chipuri
chip după chip
chip
după
chip
măsoară moartea!
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Arlechini la marginea cîmpului
Stă în umbra mea cel a cărui umbră sînt eu.
Mă priveşte în ochi şi-şi clatină
încetişor capul. Tot sîngele i s-a scurs din faţă,
e palid într-adevăr ca un mort
şi abia-şi mai ţine pleoapele întredeschise.
Din timp în timp îşi clatină capul.
Stă în spatele meu cel a cărui umbră sînt eu
şi-mi sprijină spatele. Umbra i s-a scurs
de pe trup şi trupul i s-a înnegrit tot. Dacă ar bate
un pic de vînt s-ar prăbuşi în cenuşă.
Stă în spatele meu şi-şi clatină încetişor capul.
Eu stau pe un scaun înalt,
la o masă neagră de joc. Amestec cărţile
şi fumez o ţigară. În jurul meu e un cîmp gol.
Bate un pic de vînt şi-mi clatină capul.
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Secolul XX
Am murit cînd Dumnezeu
nu se născuse încă
şi m-am născut cînd Dumnezeu
era deja mort!
Secolul XX era pe sfîrşite.
Marquez scrisese Un veac de singurătate,
Nietzsche – Aşa grăit-a Zarathustra,
Omul pusese pasul pe lună.
Din cer se prăbuşeau
îngerii morţi!
La orizont se vestea
un al treilea război mondial.
Einstein murise
şi Dumnezeu era deja mort!
Se sfîrşea sfîrşitul unei lumi
şi începea începutul unui om
în care nu mai credea nimeni.
Pe străzi bătea un vînt tot mai negru,
pe cer vulturii se roteau
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tot mai neliniştitor.
Un dangăt tot mai funebru
vestea un nou început.
Alleluia!
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Alt secol
Îngerul meu tămăduitor
n-are aură, nici áripi.
Îmi pune degetul pe rană şi-mi spune:
„Exişti, Danilov, exişti?“
„Exist, exist, îi răspund.
De mai bine de un sfert de secol
nu fac decît să exist.“
„Atunci fii mai sigur de tine
şi există cu adevărat!“
„Exist, exist“, îi răspund.
„La vîrsta ta, eu eram altfel, îmi spune.
Tu parcă n-ai sînge în vene,
n-ai viaţă, n-ai demon.“
„Exist, exist, îi răspund.
De mai bine de un sfert de secol
mă străduiesc să exist.“
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„Atunci caută-ţi cealaltă jumătate a ta
şi există cu adevărat!“
„Cealaltă jumătate a mea
a rămas dincolo. Dincolo, îi răspund.
Du-mă în alt timp, în alt secol...“
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Medalion
Obosit de gloria deşartă a lumii
nu ştii pe care umăr capul să-ţi pleci
îl culci pe umărul trist al iubitei
dar ea nu-şi mai apropie creştetul
de creştetul tău: acum nici un gest n-o mai tulbură.
Dragostea ei tot tu ai stins-o. Cîndva.
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Peisaj cu mîini şi aripi
În spatele fiecărui om
stă de veghe un înger. Îngerul
din spatele meu a căzut
şi totuşi ale cui sînt mîinile astea,
aceste mîini fine ca nişte aripi
ce atît de nostalgic
îmi acoperă ochii?
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Celui care vine
Trebuie să ai o inimă de piatră
ca să poţi vieţui pe pămînt
şi uneori e bine
să nu ai nici această piatră.
Dacă vezi o fereastră
luminată în noapte s-o spargi
şi să spargi nu numai
fereastra, ci să faci ţăndări
şi tot ce se află dincolo de ea.
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Peisaj nocturn
Mîna uitată în ochii Poetului
pictează un peisaj de grîu şi maci.
Crini negri ca nişte candele-aprinse
fumegă în mijlocul lanului: Taci,
taci, suflete, taci!
...Un înger cu ochelari fumurii
îşi va opri limuzina în grîu.
Manechinele vor părăsi Oraşul
şi vor veni să se scalde seara în Rîu.
Umerii lor dezgoliţi, picioarele lor albastre
vor alerga peste pajişti întinse şi munţi...
Peştii vor pluti pe străzi,
se vor zbate în uşi...
...O candelă de aur se ridică deasupra Oraşului.
Stau culcat în mijlocul lanului de grîu,
cu o carte deschisă pe piept.
Fiecare spic e o lumînare aprinsă de vînt.
Îmi privesc tăcut mîinile
şi mă întreb: Am fost, mai sînt?
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Anotimp
Această tristeţe sacră a norilor
zugrăvită pe fereastră.
Acest sfîrşit de secol
împroşcat pe pereţi!
Ca o apă grea se scurge pe străzi seara...
...Cine ne-a deschis în frunte aceste ferestre,
cine ne-a zidit în piept
aceste scunde uşi?
Prin mine umblu ca printr-un anotimp bolnav.
Glasul mamei îl aud prin zidul întunecat:
De ce ai venit aici,
pentru ce te-ai întors?
Pleacă, ieşi cît mai ai timp.
Glasul fratelui îl aud stins, ca prin apă:
Ieşi cît mai repede din această lumină
şi lasă-mă singur
să respir în umbra mea...
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Feţele cui se păstrează aici,
în această putredă lumină de seară?
O mie de capete retezate
aşteaptă ce anotimp?
Braţele cui vor fi semănate pe cîmp,
dinţii cui vor răsări din iarbă?
Prin mine trec ca printr-un ciudat anotimp.
Cu ţeasta lui Yorick în mîini, mă întreb:
Dacă am secerat,
unde şi ce am secerat?
Şi dacă adun, cînd şi pe cine adun?
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Ţărm
Un curcubeu de clopote: seara
îşi spală rănile-n Rîu,
curge o roşie apă,
curge o roşie apă
dinspre Am Fost spre Am Să Fiu.
Un curcubeu de clopote: seara
îţi picură dangăte reci pe obraz,
curge o limpede apă,
curge o limpede apă
dinspre Ieri spre Azi.
Pregăteşte-te, suflete,
e tîrziu, ah, e tîrziu!
Curcubeul de clopote,
curcubeul de clopote
a băut tot sîngele nostru,
toată liniştea noastră din Rîu.

28

Nichita Danilov / Amurgul oraşelor

Un curcubeu de clopote: seara
îşi lipeşte tălpile albe de geam,
curge o tulbure apă,
curge o tulbure apă
dinspre Am Fost spre Eram.
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Rază a lucidităţii
Ca o leucemie neagră a stelelor
sufletul meu se întoarce la sine
tot mai singur şi tot mai bolnav.
Deasupra, aceleaşi dezolante privelişti
ale întunecatei tale singurătăţi
şi jos, negre privelişti!
Nici depărtatul ţipăt de dragoste
şi nici chemarea nostalgică a morţii
nu mai tulbură înăuntru nimic.
Şi doar neîndurătoarea rază a lucidităţii
străbate tot mai rece şi necruţător
orice ’ndoială, orice speranţă, orice fior!
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Înserare
Cum se întoarce pasărea
de pe meleaguri străine
clădindu-şi din paie şi lut
un nou cuib sub streaşina veche a Casei,
aşa se întoarce
lumina ta în mine, Doamne!
Şi nu mai văd în jur
decît pace şi bucurie.
...Acolo unde ieri
era întuneric şi întristare
azi răsună un dulce cîntec de pasăre.
De ce mă răsfeţi
cu lumina ta, Doamne?
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Timp
Iubirea ta există există îmi spun
pe străzi trec Crişti disperaţi
cu trupul înfăşurat în ziare:
faceţi din apă vin şi din sînge cuie de lemn pentru orbi.
Femeile îşi despletesc părul
verde la geam îşi rujează
buzele albastre în baie
Păsările zboară şi zboară
dinspre duminică spre luni şi înapoi
duc cleşti şi ciocane în gheare
poartă în cioc ochelari şi peruci.
Ziua de miercuri e ca un zar aruncat
şi vineri o mînă-n mănuşi
ce împarte cărţi de joc pentru voi.
Iubirea ta va veni va veni îmi spun
pe şine de tramvai trec Crişti disperaţi
cu trupul scăldat de reclame:
Caută să-şi ţină echilibrul
unul după altul se prăbuşesc în gol.
Tramvaiul vopsit într-un galben strident
– culoarea sinucigaşilor –
goneşte într-un oraş pustiu
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în care oamenii atîrnă ca nişte tablouri
în cuiele rămase-n pereţi.
Nu se văd decît mese şi scaune
pe care stau animale ciudate
cu patru mîini şi patru picioare:
din cupe de aur beau vin
de pe platouri de aur
ciugulesc monezi şi smochine.
Eu însumi nu sînt decît
un tablou pictat de mine:
atîrn pe un perete galben
mişcat de vînt.
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Secol
Ochii femeilor şi-au pierdut strălucirea
şi sînii lor nu-mi spun nimic.
Ca porcii, ca bivolii se scaldă
bărbaţii în morcilele cărnii
şi putrezesc!
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Cuşti de aur
Seara voi înjunghia Rîul,
ca pe o piele de cal îl voi întinde în pod.
Pe aceste păsări flămînde
şi pe aceşti cîini hămesiţi
cu măruntaie aburite de frig îi voi hrăni.
Peştii ce se zbat în zăpadă,
cu solzi de aur şi suliţe-n gură,
nu sînt chiar peşti: în zale de aur,
au venit cavaleri mîndri,
prin frig au străbătut, pe cai albi,
ţinuturi întinse, oraşe bogate;
în urma lor numai praf, numai scrum au lăsat
şi apoi cu tot cu cai,
cu tot grosul armatei,
cu tot cu tobe, cu tot cu tunuri şi flamuri
au intrat sunînd din goarnă în Rîu şi n-au mai ieşit...
...Voi atîrna de nori apa,
de cer, seara, în cuie
ca pe o piele de cal
rîul îl voi întinde şi-l voi lăsa să se zvînte în vînt.
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Cei care tac îşi merită soarta, spun.
În marile oraşe, femeile
au pene de vultur pe cap
şi ochi de linx în cap.
Ouă de vultur clocesc,
în timp ce bărbaţii se învîrt prin bucătării,
spală vase şi curăţă peşti.
În cuşti de aur voi închide mîini
şi le voi pune să cînte la harfă.
În cuşti de aur voi închide
mîini şi gîtlejuri şi le voi pune
să cînte cîntece vechi
într-o limbă nemaiauzită la uşi.
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Suflete la Second-Hand
În oraş seara curge lent
ies toate sufletele de la Second-Hand.
Sîngele meu tînăr călăreşte pe străzi
calul lui orb tropăie pe trotuare
fecioarele albastre alunecă prin înserare
cu picioarele subţiri, ca de iezi.
Prin oraş seara curge lent
ies sufletele toate de la Second-Hand.
Tramavaiele varsă pe linii
paltoane, fuste, pălării, mănuşi
se aude un pocnet de uşi
pe la încheieturi şi rotule.
Pe străzi, seara se scurge lent
ies sufletele toate de la Second-Hand.
Alerg prin mulţime
mîinile mele se izbesc de vitrine:
odată cu cuvintele dinţii din gură mi-i scuip –
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în fiecare deget al meu pasărea nopţii
din ramuri de salcie şi spice de grîu
şi-a făcut un tainic cuib.
Pe străzi seara curge lent
ies sufletele toate de la Second-Hand.
La orizont mările atîrnă ca nişte cearşafuri
prinse-n uriaşe cîrlige
de la un capăt în altul al cerului
trec nouri grei, pe catalige.
Pe străzi seara curge lent
ies sufletele toate de la Second-Hand
În biserici icoanele stau lipite de pereţi
sfinţii se rotesc cu capul în jos:
cu hainele însîngerate
acoperindu-şi umerii goi
aleargă ultimul Cristos
Nu staţi pe gînduri
îndreptaţi-vă rugăciunile spre noi
Pe străzi seara curge lent
ies sufletele toate de la Second-Hand.
Logodnic al tău sînt umbră
al tău şi-al nimănui
privesc în urmă trupul
atîrnînd ca o haină într-un cui.
Pe străzi seara curge lent
ies sufletele toate de la Second-Hand.
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Apele sufletului
Cineva bate cuie în apă ca în propriile sale tălpi.
Cineva întoarce pe dos apa
ca pe propriul său suflet.
Cineva priponeşte apa de mal
şi pleacă tăcut în josul rîului.
Cineva atîrnă de pereţi apa şi se întinde în pat.
Cineva zace la mare adîncime în apă
şi tremură de frig.
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Neantul
Făcusem deasupra mea o gaură-n cer
prin care vorbeam cu neantul.
Strigam: Ce este răul?
Adevărul? Binele? Viaţa?
După trei zile venea răspunsul:
un hohot subţire de rîs,
urmat de chicoteli scurte şi altele.
Întrebam: Ce este înţelepciunea?
Iubirea? Sufletul?
După trei zile venea răspunsul:
un behăit subţire de ţap
urmat de chicoteli scurte şi altele.
Întrebam: Unde eşti tu
şi de ce nu-ţi aud glasul?
După trei zile veni răspunsul:
un behăit subţire de ţap
urmat de chicoteli scurte şi altele.
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Umbră de aur, melancolie
Cine în imensitatea ta de strigătul tău nu s-ar teme?
Dar el, a cărui umbră abia o putem bănui
printre umbrele lucrurilor, el umbra cui este?
Bucuria şi strigătul, valul de spaimă şi valul de frig
şi un alt val ce amestecă lucrurile.
Noapte albă potopită de sfere.
Şi iată şi chipul tău crescînd la orizont
şi paşii ce mereu se îndepărtează... Nici adiere de aripi,
nici fîlfîit de steaguri, nici trîmbiţele
nopţii, ci doar o imensă linişte şi chipul tău
ca un cer luminos cuprins de purpura înserării.
Ochii grei din care se ridică aburii
morţii. A cîta oară irumpe fîntîna aceasta
a cărei apă eşti tu? Chip desprins dintr-un alt chip:
te îndepărtezi, imagine ştearsă, răsfrîntă
de o altă imagine. Oglinda unei alte oglinzi,
ora unei alte ore. Timp al unui alt timp.
Nostalgică durere a lucrurilor,
umbra cărui cer eşti, melancolie?
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Oră
I
Mîna mea mi-o întind peste lucruri,
cu degetele mele închid pleoapele
fiecărui lucru bolnav.
Mă înalţ din întuneric şi în propriile
mele adîncimi pier!
„Sînt cel care sînt!“
Paşii mei nu lasă urme pe drum,
nici o oglindă nu păstrează
imaginea mea!
II
„Sînt cel care sînt!“
III
Seara mă simt ca un cer
iluminat de tristeţe,
noaptea mă las dus de valuri
spre mine ca spre
un ultim ţărm.
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Nu intru pe nici o uşă,
în nici o casă nu vin,
în nici un suflet nu mă cobor.
Nicăieri nu mă aflu,
nici înlăuntrul meu
nu mă regăsesc.
IV
Sînt tristeţea cea mai vastă,
cel mai dureros extaz.
Bucuria ce creşte din mine
nu va ajunge niciodată la cer.
Cu disperare mă revărs,
ţîşnesc din sinea mea
spre lucrurile îngrozite din jur,
dar pretutindeni sînt Eu!
V
De sete norii crapă pe cer!
VI
Închid ochii şi în faţa ta
tot mai gol mă trezesc.
Ia şi du-mă din tine afară,
în plin vînt!
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Ziduri şi uşi
Am înconjurat mari ziduri, mari porţi,
cetatea însă nu am văzut-o. O mulţime de uşi
se deschideau în corpul nostru.
În timp ce mergeam, se arătau în prag
femei tinere cu urne în mînă. Ni se părea
că mergem spre interior, că nu sîntem
departe de centru. Noi însă ne îndepărtam mereu
într-un veşnic şi nesfîrşit exil.
Glasuri se auzeau dinăuntru:
larma mulţimii şi trîmbiţele.
De asemeni: nechezat de cai şi bătăi în pămînt din copită,
ca şi cum dincolo de porţi ar fi stat
o armată. Am stat mult timp în faţa porţilor mari
şi am văzut chipul nostru zugrăvit pe ziduri.
Aceeaşi larmă creştea dinăuntru:
ostaşi ce-şi izbeau de piept scuturile
Şi caii ce-şi arătau nerăbdarea.
Inima ni se auzea bătînd din umbră.
Apoi veni liniştea. Noaptea.
Doar zidurile se arătau livide în mijlocul cîmpului ars.
Ziduri drepte de piatră, neobişnuit de înalte
şi porţi, de asemeni, neobişnuit de înalte.
O mulţime de uşi se deschideau
în corpul nostru. Umbra lor ne acoperi cu încetul.
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Poemul lacrimilor
Lacrimă pe care tu o striveşti cu piciorul
şi lacrima pe care o arzi cu un fier înroşit.
Lacrima care-ţi arde în ochi
şi lacrima care aleargă pe ape.
Lacrima în faţa căreia stai în genunchi,
cu creştetul gol şi faţa în lacrimi.
...Spui: Nu există lacrimi fără ochi
şi totuşi tot nevăzutul plînge...
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Aur şi vin
Vai vai stau în pat
tot în aur tot în purpură înveşmîntat
Niciodată n-am fost
mai frumos mai palid
şi atît de curat
ca acum în aur
şi purpură înveşmîntat
În cameră e linişte
adîncă răcoare
zac în pat înconjurat
de mii răsmii de fecioare
Niciodată n-am fost
atît de tăcut de liniştit
eu niciodată de nimeni
şi astăzi atît de iubit.
Niciodată mai palid
niciodată atît de curat
ca acum în aur
şi purpură înveşmîntat
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Vino
apropie-ţi cupa
să-mi oglindesc
în ea chipul meu
nelumesc
O vai niciodată
n-am fost
mai palid
mai blînd mai senin
ca un înger
impunător ca un prinţ
pe pleoape îmi cad
bănuţi de lacrimi fierbinţi
Nu plîngeţi le spun
lumînărilor oarbe din jur
căci mă pregătesc
să mă-nalţ în azur
Priviţi-mă cît sînt de sobru
cît de solemn
mi-e capul de lemn
uns cu cel mai sfînt untdelemn
O Doamne în curînd
mă voi înălţa
spre înalta linişte a Ta.
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Umbră de aur, melancolia

Cristinei

Ochii tăi sînt de fum şi buzele tale
şi dinţii tăi şi glasul tău
de fum sînt.
Şi sînii tăi sînt de fum şi coapsele
şi braţele tale care mă îmbrăţişează acum
de fum sînt.
Umerii tăi sînt de fum
şi părul tău de fum e ca şi aurul
şi toată carnea ta şi toată dragostea ta
de fum sînt.
Căci tu din trupul meu şi pentru mine
ai fost făcută
ca să te iubesc pe tine
şi numai şi numai
pe tine.
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Şi tu ca fumul mă învălui
şi ca fumul mă întristezi şi mă mistui
cu coapsele tale de aur
cu braţele tale de-argint
şi cu ochii tăi
mai trişti ca tămîia.
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Seară
Acoperă-mă seara cu áripile tale
şi ocroteşte-mă de spasmele luminii
şi de foşnetul umbrelor care
se întind seara pretutindeni
Acoperă-mă seara cu áripile tale!
şi ocroteşte-mă de ţipătul păsărilor
şi de zbuciumul tăcut al valurilor
care se aud seara pretutindeni
Acoperă-mă seara cu áripile tale...
şi apără-mă de faţa văzută şi nevăzută
a lucrurilor care mă pîndesc
din umbră seara pretutindeni
Acoperă-mă seara cu áripile tale!
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Un rîu
Un rîu orb merge pe stradă;
în urma lui clipocesc undele
împrăştiindu-se pe la răspîntii:
nu rămîne nici un loc neacoperit,
nici unul necălcat de picioare.
Undele curg peste paşi
şi peste glasuri înserate:
rîul orb se opreşte la semafor
picioarele sale încălţate
în pantofi de mort pipăie asfaltul.
Trecătorii îl iau de mînă
şi-l ajută să treacă pe celălalt trotuar,
spunîndu-i: Luaţi-o pe aici,
domnule Lethe, pe aici... La dreapta
sînt casele noastre şi copiii,
la stînga umbrele şi morţii...
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Zid alb
Pe un zid complet alb mi-am desenat
imaginea propriei mele absenţe.
Astfel: în loc de ochi:
o gaură neagră în zid.
În loc de mîini, de cap,
de trunchi, de picioare:
o gaură neagră în mijlocul zidului,
după care m-am prăbuşit,
urlînd, înăuntru…

54

Nichita Danilov / Amurgul oraşelor

Vulturii orbi
Pasărea a coborît de trei ori din cer,
a fost un vultur. S-a aşezat
pe creştetul lui de fier,
pe umărul lui de fier.
Pe mîna sa dreaptă.
A spus: „Vei domni peste
acest ţinut nesfîrşit,
peste această ţară întinsă.
Braţul îţi va fi de fier,
voinţa îţi va fi de fier,
Legile drepte.“
A domnit în gol,
sub un cer gol,
într-o sală goală,
peste un ţinut sterp,
peste o ţară fără supuşi.
Braţul îi era de fier.
Voinţa lui, de fier.
Legile aspre.
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Apoi au venit alte păsări,
o groază de păsări. Erau tot vulturi.
Întîi i-au ciugulit ochii,
apoi l-au înălţat la cer.
A domnit orb, într-o ţară oarbă,
într-un timp orb şi veşnic.
Braţul îi era de fier.
Legile aspre, voinţa lui – neclintită.
Cerul a rămas gol,
sala a rămas goală,
ţara în continuare pustie,
pămîntul în continuare sterp.
Doar braţul de fier
a căzut peste pămîntul stîncos,
scrijelind în piatră
aceste cuvinte:
„Am domnit într-o ţară inexistentă,
într-un timp inexistent,
peste nişte supuşi inexistenţi.
Voinţa mea a fost dreaptă,
legile mele au fost drepte.
Braţul de fier, ochiul neîndurător.
Numele meu a fost Deşert.
Legea mea: Zădărnicie.
Timpul meu se va întoarce!“
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Poem pentru absenţă
În ziua cînd împlini treizeci de ani se făcu
nevăzut. La masă rîse, bău. Îşi veseli oaspeţii.
Nimeni nu-i sesiză absenţa. Continuară
să mănînce, să bea. Dansul se dezlănţui
în sală. Dezmăţul îi cuprinse pe toţi.
...El se îndepărta încet pe un drum de seară.
Liniştit se înălţa în urma lui
pulberea drumului. Liniştit creştea cenuşa...
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Exodul
Atunci cînd umbra primilor călăreţi
apărea ondulîndu-se pe deal şi veneau
vremuri de bejenie,
ne sculam în toiul nopţii,
stingeam focurile,
ne strîngeam lucrurile
şi, într-o linişte deplină,
o luam din loc, tîrîndu-ne paşii
prin iarba umedă
sau prin zăpada ce tocmai
începea să se aştearnă din cer.
Şi primul lucru de care aveam grijă
erau clopotele. Două clopote mari,
că puteai întoarce carul în ele,
şi alte şapte ceva mai mici,
dar care scoteau un dangăt
atît de plăcut, încît ne îmbălsămau
cu sunetele lor molcome, dulci, inimile.
Fie vara, fie iarna,
le aşezam pe sănii
şi porneam în exod
tîrîndu-ne paşii prin pulberea
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drumului, albită de razele reci ale lunii,
sau prin zăpada proaspăt căzută
în care ni se înfundau paşii
ca într-o pîclă moale;
aşezam clopotele pe sănii
umplîndu-le cu saci de grîu, de ovăz sau de făină,
astfel încît bătaia limbii lor
să nu ne trădeze.
Ne înhămam apoi noi înşine la ele,
legînd curele şi frînghii peste grumazuri;
trăgeau la jug bărbaţii,
dar şi femeile, în urmă
veneau bătrînii şi copiii
înhămaţi la sănii mai mici,
încărcate cu icoane, cu prapuri, cu cărţi sfinte
şi tot felul de odăjdii,
în urma noastră se ţineau orătăniile
cu ciocurile înfundate în cîrpe;
cîrduri de raţe, de găini şi de gîşte,
apoi turma de capre şi turma de oi,
cîinii şi pisicile legate cu cîrpe la bot;
după ce treceam de un deal,
unii dintre noi făceau drumul îndărăt,
ca să măture urmele trecerii noastre
dinaintea iscoadelor;
nu aveam nici cai, nici boi,
nici alte animale de tracţiune,
ci doar un asin bătrîn şi orb,
care ne servea drept călăuză.
...Dumnezeu ne dădea atîta putere,
încît dacă la pornire
ne înhămam cîte douăzeci, treizeci
la un clopot aburcat pe o sanie,
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după primul deal şi prima vale,
simţeam în sufletul nostru
atîta credinţă şi atîta putere,
încît povara ni se părea a fi foarte uşoară:
acum sania o puteau trage
două sau trei perechi de picioare,
sau chiar un singur om,
bărbat sau femeie;
noi mergeam în urma lui
şi cîntam îmbătaţi de bucurie Osana.
Şi, după zile şi nopţi întregi
de mers, cînd ajungeam
într-un loc potrivit, ferit de primejdii,
ne trăgeam mai întîi sufletul,
apoi cufundam clopotele
în apele rîului – o groază de peşti
se învîrteau în jurul limbilor lor,
copiii încercau să-i prindă cu mîna –,
în timp ce noi, deja întremaţi,
ne apucam să înălţăm, din ramuri, frunze, paie şi lut
un lăcaş nu mai înalt decît un stat de om
în care să aducem cîntări de laudă Domnului...
În jurul lui, construiam din pămînt,
asemenea termitelor, locuinţe rotunde,
pe care unii le asemănau cu nişte
muşuroaie de cîrtiţă sau de furnici,
dar pe care noi, în sufletul nostru, le vedeam ca pe nişte
clopote de lut, menite să ne adăpostească
de furia vrăjmaşului celui văzut şi a celui nevăzut...
Înarmaţi pînă-n dinţi, prigonitorii noştri
ne smulgeau limbile,
dar ele precum cozile unor şopîrle creşteau la loc;
ne tăiau degetele de la mîna dreaptă,
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le aruncau în biserici grămezi
şi le dădeau foc, dar degetele se ridicau din flăcări
ca nişte cruci luminoase... Secole la rînd,
pentru credinţa noastră străbună,
am îndurat o cruntă prigoană:
ne-a prigonit însăşi Patria mamă.
Am plecat cît mai departe de fruntariile ei:
pretutindeni însă am fost
urmăriţi de blestem. La scurt timp
după ce ne aşezam într-un loc,
lărgindu-şi hotarele, Patria mumă
ne prindea din nou în mrejele ei,
şi atunci, pescuind clopotele din rîul
sau din lacul în care le cufundasem,
porneam într-un alt, mereu un alt exil.
Dimineaţa suflînd dintr-o trîmbiţă albă
un înger al Domnului ne îndrepta
paşii spre pustiu...
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Deasupra lucrurilor
Nu-mi veţi vedea faţa, căci faţa mea
e mult prea-n faţa voastră. Binele şi răul,
partea şi întregul, lumina şi întunericul
şi acest drum nesfîrşit
ce se sfîrşeşte în toate.
Nu-mi veţi vedea faţa şi umbra nu-mi veţi simţi
căci umbra mea e permanent în umbra voastră:
binele şi răul, partea şi întregul,
lumina şi întunericul
şi acest drum nesfîrşit
ce se sfîrşeşte în toate...
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Căderea îngerilor
Ce să vă spun din înălţimea luminoasă a nopţii?
Obosit îmi închid ochii peste prăpastia îngerilor,
dar ei continuă să urce spre mine
pe scara întunecată, spre locuinţa mea
unde zac nemişcat cu pleoapele întredeschise.
Unii cad înapoi în prăpastie,
alţii reuşesc să ajungă sus.
Iată-i! acum năvălesc pe uşa mea.
Sînt mulţi, o întreagă ceată de îngeri!
Dar ce fel de îngeri sînt ăştia?
Unii par beţi de parcă ar veni
chiar acum de la o petrecere.
Alţii se plimbă prin casă,
vorbesc tare şi fumează, alţii
s-au aşezat în jurul mesei şi joacă un joc de noroc.
Alţii stau în spatele lor şi beau
coniac şi şampanie. Alţii continuă să se plimbe
meditativi în jurul camerei
şi măsoară din ochi adîncimea prăpastiei.
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Cîţiva au venit lîngă patul meu,
îmi suflă fum în ochi şi-mi şoptesc:
„Scoală-te, scoală-te, Lazăre!“
Dar eu nu mă scol, nu mă scol.
Ei continuă să tragă de mine:
vor să mă ia cu ei la o altă petrecere.
Acum mă înconjoară şi femeile lor,
dar eu sînt sătul de femei,
sătul de rîsul lor ispititor şi de ţipetele lor ascuţite!
Alţii mi-au deschis gura
şi-mi toarnă cu de-a sila şampanie.
Dar eu sînt sătul şi de şampanie.
Ceilalţi continuă să joace la masa de joc.
Pe mine însă nu mă mai ispiteşte nici jocul.
Ei continuă să năvălească în cameră.
Acum e plină locuinţa mea de aureolele lor
strălucitoare. Unii cîntă, alţii fumează,
alţii ţin femei pe genunchi. De i-ar vedea mama
şi-ar face cruce şi i-ar izgoni pe toţi.
Eu zadarnic îmi fac cruce acum:
vin tot mai mulţi. Aud cum bat clopotele de înviere.
De aş fi fost încă mic, eram acum la biserică,
dar eu de mult mi-am pierdut credinţa.
De-ar şti mama s-ar răsuci în mormînt.
Deodată însă podeaua şi tavanul
încep să se surpe şi ei încep să se prăbuşească în gol.
Cad şi eu împreună cu ei. Cădem în sus.
Atît de mult am căzut, încît ne respinge pămîntul.
În afara lui, în haos, în vecinică beznă,
acolo e locul meu!
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Nouă variaţiuni pentru orgă
Motto:
„Căci, într-adevăr, partea bună a tuturor lucrurilor poate fi exprimată prin multe cuvinte, prin puţine sau chiar prin nici unul, dat fiind
că despre ea nu putem vorbi şi nici nu avem cunoştinţă, iar ea transcende
totul în chip supranatural, manifestîndu-se fără ocolişuri şi pe de-a întregul celor care depăşesc atît lucrurile impure, cît şi cele pure, ridicîndu-se
pe culmile cele mai sfinte, părăsind lumina divină şi sunetele şi cuvintele
cereşti, cufundîndu-se în întuneric, unde se află cu adevărat cel ce stă deasupra tuturor lucrurilor. Şi spunem că această parte nu este nici suflet,
nici raţiune... Nu este număr, nici ordin, nici mărime, micime, egalitate,
neegalitate, asemănare, neasemănare... Nu este nimic din ce aparţine nonexistenţei şi nici din ce aparţine fiinţei: fiinţele nu o cunosc aşa cum este în
sine, cum nici ea nu cunoaşte fiinţele aşa cum sînt.“
Dionysos Areopagitul
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I. Kiril
Călugărul Kiril stă în interiorul unei fîntîni şi scrie la o
neagră psaltire. Aici vieţuieşte de pe vremea lui Constantin. În
jurul lui apa s-a dat puţin la o parte. Totuşi înăuntrul fîntînii e
umed şi frig. Din cînd în cînd îşi încălzeşte mîinile la un opaiţ.
Pe masa sa are un blid, iar în dreapta, un fel de pasăre oarbă care
ciuguleşte meiul din blid.
Eu stau aplecat peste fîntînă şi-l urmăresc foarte atent: tot ce
scrie el, eu transcriu într-o altă psaltire. Din cînd în cînd, el îşi ridică
ochii spre mine, dar nu-mi spune nimic.
Cîteodată apa devine cam tulbure şi nu pot vedea ce scrie
el. Atunci trebuie să m-aplec tot mai mult peste margine.
Altădată apa devine vîscoasă ca lutul şi crapă.
Altădată e fierbinte ca lava şi împroaşcă afară foc.
Apoi se răceşte treptat şi se preface în piatră,
atunci aştept. Mă aşez în dreptul fîntînii şi aştept
pînă piatra devine iar apă.
Altădată începe să ningă.
Fulgi mari cad în fîntînă, dar nu se topesc cum ar fi fost
normal să se topească la contactul cu apa, ci se prefac în bănuţi de
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argint şi de-aramă şi se lipesc pe ţeasta rasă a călugărului Kiril.
El scrie fără să simtă ceva. Eu îl urmăresc foarte atent: nu
trebuie să-mi scape nici un cuvînt. Tot ce scrie el, eu transcriu
într-o altă psaltire, dar nu cu cerneală, ci cu nisip.
Am în faţa mea o clepsidră şi-mi moi pana în nisipul care
se scurge din ea. Pentru asta trebuie, într-adevăr, să fiu deosebit
de atent; orice boare de vînt îmi poate da peste cap tot ce am
scris.
Deasupra mea stă aplecat altcineva şi transcrie tot ce scriu
eu. Dacă îmi ridic cumva ochii spre el, îşi vîră imediat nasul în
carte şi se preface că-i absorbit de lectură.
Seamănă binişor cu mine şi cu Kiril.
De multe ori se apleacă atît de mult peste margine, încît îi
strig să fie atent, să aibă grijă să nu se prăbuşească în puţ. Dar el
rîde, hohoteşte ca un nebun.
El este fratele Ferapont.

69

Nichita Danilov / Amurgul oraşelor

II. Ferapont
Deasupra mea stă fratele Ferapont. Şi-a lăsat o barbă pînă
la brîu. El veghează peste tot ce scriu eu. Poartă un fel de rubaşcă şi e încins la mijloc cu o frînghie din scoarţă de tei. Seamănă
mult cu Fiodor Mihailovici Dostoievski.
în cap.

Dacă fac cumva o greşeală de stil, el îmi scapă o pietricică

„Fii atent, fii atent, frate Nichita, îmi spune. Fii atent, toate astea s-ar putea să te coste scump.“
Cînd nu ştiu exact unde să pun virgulă şi ezit între un
punct şi o virgulă, el mă corectează.
„Toate astea nu mai au nici o importanţă, îi spun.
În psaltirea modernă nu se mai folosesc multe semne de
punctuaţie.“
„Tu, totuşi, să le foloseşti, să le foloseşti. Nu se ştie nimic
niciodată. Cine ştie ce vremuri mai vin! Trebuie să fii foarte atent
şi prevăzător. De asemeni, ar trebui să posteşti mai mult şi mai
mult să te concentrezi asupra ta. Mai puţin să visezi la femei. Să
fii un adevărat egumen.“
„Toate astea nu mai au importanţă acum, îi răspund.
Vremurile sînt altfel, s-au schimbat mult. Lumea nu mai
posteşte. Cît despre femei...“
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„Tu, totuşi, să nu uiţi niciodată ce-ţi spun! Să fii foarte,
foarte atent...“
Fratele Ferapont are ochi albaştri şi blînzi.
Deşi e trist, nu l-am văzut plîngînd niciodată.
Are o voce groasă şi cîntă tot felul de psalmi.
Aş vrea să-mi moi pana şi să scriu cu tristeţea acestor
priviri. Dar el stă mult deasupra mea şi oricît de sus mi-aş ridica
mîna, tot nu i-aş putea atinge ochii.
Deasupra fratelui Ferapont stă fratele Lazăr.
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III. Lazăr
Deasupra fratelui Ferapont stă fratele Lazăr.
Deasupra fratelui Lazăr nu mai e nimeni. El e într-adevăr
foarte singur. Nu priveşte nici în afară, nici înăuntru, dar vede
tot. Deasupra lui
nu mai e nici un puţ.
El e mai trist decît însuşi Cristos. În fiecare zi putrezeşte
cîte puţin şi pică-n fîntînă.
Fratele Ferapont îşi moaie pana
în rănile lui şi-şi scrie psaltirea.
Rănile lui sînt limpezi ca nişte fîntîni
şi nu putrezesc, nici nu dor. El nu scrie.
Doar sîngele lui izvorăşte din răni
şi umple toată fîntîna.
Ochiul lui trist ajunge pînă la mine,
pînă la mine şi glasul lui blînd; el nu m-a mustrat
niciodată.
Într-una din rănile sale e şi fîntîna în care scriu eu. Din
cînd în cînd îşi deschide ochii şi-l priveşte pe celălalt Lazăr, pe
cel din adînc.
Celălalt e la fel de slab ca şi dînsul.

72

Nichita Danilov / Amurgul oraşelor

IV. Daniel
Fratele Daniel e încă foarte tînăr şi rătăceşte pe cîmpia din
jur. El încă n-a coborît în fîntînă.
Nu i-a crescut nici mustaţa.
Are un păr cînepiu şi nu ştie ce e femeia.
Acum simte un fel de greutate în piept şi rătăceşte pe cîmpie. Din cînd în cînd scoate o mică psaltire şi-o răsfoieşte fără să
înţeleagă ceva. E însoţit permanent de o pasăre. Un fel de şoim,
numai că are cap de leu şi coadă de şarpe.
Ea stă pe umărul său drept şi are ochii foarte strălucitori.
Ştie să citească şi-l învaţă să descifreze psaltirea.
Cînd îşi deschide aripile, lasă să se întrevadă pe sub subsuori un trup de femeie. Se hrăneşte cu nisip şi bea apă din rănile
fratelui Lazăr.
Aduce cu pasărea fratelui Kiril,
numai că e de cîteva ori mai înţeleaptă.
La fiecare lună nouă coboară în puţ
şi aduce cîte o nouă psaltire. Ea este pasărea înţelepciunii.
Acum se sfîrşeşte luna april şi începe să amurgească.
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V. Celălalt Kiril
Dedesubtul fratelui Kiril e un alt frate Kiril.
El stă într-un alt puţ şi scrie o altă psaltire.
Scrie invers de cum scrie celălalt frate Kiril. Cu o mînă scrie
şi cu alta numără bănuţii de-aramă ce cad din buzunarul primului
Kiril. El e foarte slab şi nu mănîncă decît o dată la şapte zile.
Un şobolan i-a ros sandalele şi acum îi roade talpa de la
piciorul stîng. Dar el nu simte nici o durere. Nici sîngele nu-i
curge din rană, de parcă ar fi mort.
Are o bărbuţă sură şi-un nas ca un cioc.
Pleoapele i s-au înroşit de-atîta scris şi mîna îi tremură la
fiecare literă. E ceva mai bătrîn decît primul Kiril şi mult mai
viclean decît dînsul.
Îşi numără pe-ascuns bănuţii de-aramă şi hohoteşte subtil.
Mai mult se chiorăşte la lumina lunii şi scrie cu propriul
său sînge, atîta e de zgîrcit! Scrie foarte mărunt, abia poţi desluşi
ce-a scris.
Dedesubtul lui scrie fratele Atichin.
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VI. Atichin
Fratele Atichin nu seamănă cu mine ci mai mult cu fratele
Ferapont, cel de deasupra mea.
El citeşte şi corectează tot ce scrie celălalt Kiril. Nu are barbă, în schimb pletele îi atîrnă pînă la chilia celui de-al doilea Kiril.
De cînd scrie nu şi-a tăiat unghiile şi acum ele îi intră în carne. Are în chilia sa o micuţă fereastră prin care urmăreşte cîmpia.
Pe cîmpie rătăceşte acum celălalt Daniel.
Din cînd în cînd rupe cîte o filă şi-o aruncă uşor pe fereastră, apoi aşteaptă să treacă prin dreptul ei celălalt Daniel. Dar
acesta e prea absorbit de propriile sale gînduri ca să mai vadă
ceva şi în jur.
Doar pasărea sa le citeşte pe-ascuns, apoi le mestecă şi le
înghite pe loc, ca să nu afle nimic Daniel.
Fratele Atichin nu e zgîrcit, în schimb visează mult la femei. De multe ori pana lui o ia razna şi desenează pe filă coapse
şi sîni de femeie.
În mîna sa dreaptă ţine o lupă,
dedesubtul lui scrie celălalt Ferapont.
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VII. Celălalt Ferapont
Celălalt Ferapont seamănă pe jumătate cu mine, pe jumătate cu primul frate Ferapont. Ochiul său drept e aidoma cu
ochiul meu drept. Celălalt e albastru
şi seamănă cu cel al lui Ferapont.
El stă cu capul în piept şi pare să mediteze profund
la ceva. E mult mai întunecat decît primul frate
Ferapont.
Pe spate are o pereche de aripi şi-o cruce care-l apasă greu
înăuntru. Poartă barbă şi seamănă cu un păianjen. El stă şi transcrie tot ce a scris Atichin. Are o faţă întunecată şi nu l-am văzut
zîmbind niciodată.
E un adevărat grămătic.
Înainte de-a aşterne o frază, o cumpăneşte adînc, o întoarce de pe o parte pe alta, o răsuceşte în fel şi chip, apoi o trece
citeţ în psaltire. Scrisul lui
e foarte îngrijit.
El transcrie în aur psaltirea.
După ce scrie o pagină, îi dă foc la opaiţ, iar cenuşa o
presară pe trupul lui Lazăr. Pe rănile
celuilalt Lazăr.
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VIII. Celălalt Lazăr
Dedesubtul celuilalt Ferapont e celălalt Lazăr.
Dedesubtul celuilalt Lazăr nu mai e nimeni. Cenuşa picură pe rănile lui şi-i acoperă trupul. El nu scrie la nici o psaltire. E
prea slab ca să mai poată scrie ceva.
Nici nu are destulă putere să-şi ţină ochii deschişi.
Din cînd în cînd aruncă o privire celuilalt Lazăr, apoi îşi
închide pleoapele obosite şi-şi întoarce faţa în altă parte.
Cenuşa îi acoperă rănile.
Fiecare rană a lui e ca o fîntînă.
Într-una din rănile sale
stau eu şi-mi continui psaltirea.
Trupul lui e numai piele şi os.
E chiar mai palid decît însuşi Cristos. Îşi mişcă
încet buzele albe şi şopteşte abia:
„Apă, apă... puţină apă...“ Atît.
Celălalt Ferapont îşi arde liniştit psaltirea şi în loc de apă îi
presară cenuşă pe răni. În această cenuşă
îmi moi pana şi-mi continui psaltirea.
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Fratele Daniel nu ştie nimic din toate acestea.
Acum el abia a-nvăţat să citească. Trece cu o mică psaltire
în mîini şi-i silabiseşte buchiile.
E sfîrşitul lunii april şi-n curînd va fi noapte.
Pasărea de pe umărul lui a zburat.
El îmi va continua psaltirea.
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IX. Coborîrea Iui Daniel
Se sfîrşea luna april şi începea luna martie.
Daniel se apropie de fîntînă. Privi înăuntrul ei şi se trase
cîţiva paşi înapoi. Era într-o noapte de vineri spre luni. Îşi închise ochii şi se-aplecă peste marginea ei: nici cu ochii închişi nu
putu scăpa de chipul celuilalt Daniel.
Luni stătu toată ziua şi plînse
aplecat peste fratele său Daniel.
Trupul i se înverzi şi pielea i se acoperi cu solzi ca de şarpe, îi crescură pene pe mîini, numai aripile nu voiră să-i crească.
Stătu toată ziua şi plînse.
Dedesubtul lui plîngea celălalt Daniel.
Îşi smulgea solzii de pe trup şi penele, îşi sfîşia aura şi
plîngea, aplecîndu-se tot mai mult peste Daniel.
Din puţ îi privea cu o oarecare tristeţe călugărul Kiril. Îşi
muia pana în lacrimile lor şi-şi continua liniştit psaltirea, îşi încălzea din timp în timp mîinile la opaiţ şi-şi continua lucrul.
Pasărea lui oarbă ciugulea în continuare meiul din blid.
Pasărea de pe umărul lui Daniel zburase demult.
Era o sîmbătă neagră, fără sfîrşit.
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Doar aura
Erau doisprezece. Mîncau un bob de grîu,
din cel de-al treisprezecelea strălucea doar aura.
Bobul de grîu îl împărţeau în
douăsprezece părţi. Beau un strop de vin.
Asta le era hrana şi băutura.
Acum stau aplecaţi peste bobul de grîu
şi-l împart în părţi egale. Din cel de-al
treisprezecelea străluceşte doar aura...
Le luminează ochii întunecaţi,
buzele palide, feţele trase. Ei beau sîngele lui
şi mănîncă trupul lui. Zi de zi, bob cu bob.
Picătură cu picătură: din el a mai rămas doar aura.
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Urmele îndrăgostiţilor
Pe drum au rămas urmele îndrăgostiţilor;
urmele paşilor ei ca două cupe din care s-a băut vinul,
urmele tălpilor lui ca două urne
din care s-a golit cenuşa.
Bate vîntul lunar şi le-acoperă
cu aceeaşi pulbere rece şi liniştită.
Unde sînteţi acum voi, îndrăgostiţilor,
care în somn v-aţi apropiat unul de altul
într-o îmbrăţişare sfioasă?
Unde sînteţi, îndrăgostiţilor?
Bate vîntul lunar şi vă spulberă urmele...
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Lied
Visam mereu aceeaşi imagine: un pat alb
înconjurat de crini negri şi în mijlocul lor
un trup alb, înaripat, de femeie.
Mereu un pat alb plin de crini negri
şi în mijlocul lor un trup gol, decapitat,
de femeie, căruia îi creştea
mereu, mereu gîtul: căruia, căzut
în genunchi, îi sărutam mereu, mereu gîtul.
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Forme
Întunericul a plecat,
a ieşit pe uşa din faţă
înfundîndu-şi
borurile pălăriei pe ochi,
ridicîndu-şi nedumerit umerii
tuşind de trei ori.
În urma lui
a năvălit bezna,
am întins braţele,
i-am pipăit formele:
peste tot unde ar fi trebuit să fie plin
am dat de gol
ne-am mulţumit şi cu atît.
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Centura de castitate
Bătrînul Feofan
care după ce pictase
treizeci şi două de biserici
şi îşi împodobise pereţii casei cu icoane
ajuns, din cauza
unei neînţelegeri cu sfinţii, la Mititica,
învăţase cu atîta osîrdie
arta de-a descuia fără zgomot orice uşă,
încît devenise, am putea spune, un expert în domeniu,
putînd deschide aproape
fără nici un fel de efort
şi lacăte vechi de priponit cai,
şi lacăte simple şi lacăte duble,
tot felul de broaşte
care stau de strajă la uşi
sau se tîrăsc în întunericul nopţii,
tot felul de yale, de valize,
de seifuri şi lăzi vechi de zestre,
pe bază de chei
sau de cifru, apelînd la firul de păr,
la firul de iarbă
sau la cel de păianjen,
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încît acum, ajuns la adînca senectute,
bîjbîind cu mîinile, încerca
să deschidă, apelînd la tot felul de tertipuri,
chiar şi la vrajă,
propria sa centură de castitate,
pe care o vedea în vis
cum îi înconjoară coapsele...
scîrţîind în bătaia
tuturor gîndurilor...
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Cain
Ninge sau poate plouă
peste un cîmp de cadavre.
Ninsoarea e neagră şi umedă,
ploaia e neagră şi rece.
Prin ninsoare sau poate prin ploaie
trece un om foarte slab
cu o pelerină roşie.
Omul e înalt şi faţa lui este roşie.
Omul e alb sau poate negru,
dar faţa lui este roşie.
Păsări roşii sau poate negre
se rotesc peste creştetul lui şi ţipă.
Ninge sau poate plouă
peste un cîmp de cadavre.
– Caine, Caine,
ce face fratele tău Abel?
– Fratele meu
jertfeşte un miel roşu,
privind peste cîmpul semănat de cadavre.
Pe cîmp plouă sau poate ninge.
Ninsoarea e neagră şi umedă
şi ploaia e neagră şi rece.
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Deasupra lui veghează
în linişte domnul.
– Caine, Caine,
de ce l-ai înjunghiat pe fratele tău Abel,
Caine?
– Taci şi ascultă,
fratele meu Abel jertfeşte un miel roşu,
privind cîmpul semănat de cadavre.
Deasupra lui veghează
în linişte domnul.
Ninge sau poate plouă
peste un cîmp de cadavre.
Ninsoarea e neagră şi rece
şi ploaia e neagră şi umedă.
Prin ninsoare sau poate prin ploaie
un om stă îngenuncheat în faţa unui cîmp de cadavre.
Faţa lui este albă sau neagră,
dar expresia ei este tristă.
Ochii lui sînt albaştri sau negri,
dar expresia lor este tristă.
Părul lui e blond sau poate negru,
dar faţa lui este tristă.
– Caine, Caine,
de ce eşti aşa de negru,
Caine?
– Taci şi priveşte,
fratele meu Abel jertfeşte un miel roşu
pe cîmpul semănat de cadavre.
Peste el ninge sau poate plouă.
Ninsoarea e neagră şi umedă
şi ploaia e neagră şi rece,
deasupra lui veghează în linişte domnul.
Plouă sau poate ninge
peste un cîmp de cadavre...
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Amurgul oraşelor
Am văzut fecioare înalte
cu sîni albaştri şi cearcăne verzi
aruncîndu-şi pruncii în fîntîna apusului
pe străzile oraşului
treceau maşini negre cu labe de gîscă
lăsînd urme portocalii
pe asfaltul alb ca zăpada
Şi pretutindeni bătea un vînt roşu
rostogolind pe străzi
feţele tăiate din ziar ale trecătorilor
în timp ce pe cer
treceau avioane cu áripi aprinse de îngeri
împrăştiind mulţimea tăcută
care-şi făcea plimbarea de seară
în piaţa oraşului...
Era într-o miercuri sau luni
înainte de Paşti şi lumea părea liniştită...
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De la fereastra
De la fereastra părului tău
mă aplec peste
cea mai înaltă margine
a tuturor lumilor...
Groapă adîncă
din adîncul cel mai adînc
din care urcă
îngeri cu capul de lemn
pe treptele strălucind de lumină...
Şi cortina de purpură a înserării
se lasă peste oraşul
în care un Dumnezeu orb
leagă trecătorii la ochi
cu urne de cenuşă…
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Stradelă
Coborînd treptele stradelei Başota (în număr de două sute
paisprezece), copilul întreabă:
În care casă dorm ciorile?
Bătrînul privi spre cer, contemplînd pînza neagră, croncănitoare ce se rotea prin amurg, înfăşurînd oraşul în ţipete sfîşietoare.
În ciuda fîlfîitului neîntrerupt de aripi, în aer plutea o senzaţie de linişte şi împăcare.
Ciorile locuiesc într-o casă pustie de la marginea oraşului.
Casa nu are nici uşi, nici ferestre. Tavanul s-a năruit, tencuiala de
pe pereţi a căzut pradă frigului şi umezelii, iar podelele au fost
scoase şi arse. Acoperişul s-a lăsat într-o parte şi totuşi prin ea mai
bîntuie, din cînd în cînd, imaginea unui trecut glorios... Şi atunci...
Şi atunci? întrebă copilul.
Şi atunci încăperile se umplu de oglinzi şi de glasuri, spuse
bătrînul.
Cum se numeşte casa aceea? întrebă iarăşi copilul.
Se numeşte Casa Călăului, fiindcă în ea a locuit ultimul
călău, care a trăit paşnic pînă la adînci bătrîneţi...
Nu le este frică doamnelor ciori şi domnilor corbi să înnopteze într-un astfel de loc?
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Privind Sinagoga, pietrele funerare acoperite de zăpadă şi
singurul corb ce poposise în singurul pom din grădină, bătrînul
spuse:
Ciorile se îmbracă în rochii de seară, iar corbii îşi pun
redingota. Apoi se aşază în salon, fumează ciubuc şi beau cafea
şi cîntă la pian. La miezul nopţii îşi iau zborul perechi-perechi,
valsînd în ritmul unei muzici solemne.
E multă veselie acolo şi casa în mijlocul nopţii e luminată
de sunete şi lampadare. Atunci cînd se crapă de ziuă, sunetele se
sting: ciorile îşi dezbracă rochiile lor lungi, le ascund în pod, corbii
îşi leapădă redingotele şi fîlfîind prin golul ferestrelor larg deschise
o pornesc în căutarea hranei spre cîmp.
Să mergem şi noi acolo, spuse copilul în travesti.
Să mergem, zise, înseninîndu-se, bătrînul.
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Poem în O
Acum cînd sîngele meu s-a preschimbat
în apă vino să te scalzi seara
la lumina astrelor pure pleoapele
mele vor rămîne închise pe veci
ca doi lotuşi calmi şi palizi
pe atît de negre pe atît de negre ape. O!
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Manechine
Iată: femeile îşi leapădă pruncii
pe fereastra apusului.
Gunoierii de serviciu ai nopţii
spală trotuarele
de orice urmă de sînge.
Cu paşi furişaţi,
îmbrăcat într-un halat alb
ca într-un linţoliu,
mă strecor pe lîngă manechine,
în jurul cărora
se rotesc sufletele
ca un roi de albine...
...În urma mea,
luna adună fetuşii
lepădaţi pe străzi
şi-i aşază, frumos, în vitrine.
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Peregrinări
Se învîrte deasupra capului tău
aureola plină de fum şi de sînge.
Iau apă în căuş şi îmi privesc chipul
înainte de a mi-l sorbi strig:
acesta nu sînt eu şi aceasta nu este faţa mea
şi apa-mi răspunde:
acesta eşti tu şi aceasta este faţa ta
pe care o ascunzi în clarul de lună.
Păsări de noapte
se lasă pe umerii mei
şi pe creştetul meu buha ţipă ca pe un horn
peste oraşe însîngerate
peste case vechi părăsite
şi străzi albe ca varul.
Văd cîinii vagabonzi
cum se învîrt în faţa bisericii seara.
Şi ling crucea celui răstignit sub măslini înroşiţi
îmi acopăr cu mîinile faţa şi strig:
acesta nu sînt eu şi aceasta nu este faţa mea
şi apa-mi răspunde:
acesta eşti tu şi aceasta este faţa ta
pe care o ascunzi în claruri de lună.
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Gonesc pe străzi lăturalnice
sub clădiri bîntuite de umbră
şi-n spatele meu simt umbre de cîini vagabonzi
cum din goană îmi adulmecă paşii.
La fiecare colţ
îmi răsare în faţă
chipul celui răstignit sub măslini înroşiţi
după fiecare colţ
pun un zlot de argint
în gura cerşetorului mort şi strig:
acesta nu sînt eu şi aceasta nu este faţa mea
şi gura celui mort îmi răspunde:
acesta eşti tu şi aceasta este faţa ta
pe care o ascunzi în clarul albastru de lună.
În faţa bisericii vechi
mă prăbuşesc pe treptele roşii
năpădite de muşchi şi de ierburi
roase de paşi şi de vreme şi strig:
acesta nu sînt eu
şi aceasta nu este faţa mea
în timp ce cîinii latră sub clarul de lună:
acesta eşti tu
şi aceasta este faţa ta
pe care o ascunzi în claruri albastre de lună.
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Fevronia
Bătrîna maicuţă Fevronia
care în tinereţile ei
liniştite nu îndrăznise
nici măcar în timpul somnului
să se atingă de un trup
fie el de bărbat
de copil, de bătrîn sau femeie,
ci visase doar
angheli, arhangheli
heruvimi şi serafimi ce plutesc în înaltul cerului,
trecînd de cea de-a treia treaptă a tinereţii
în fiecare an cînd
se sfîrşea Postul Mare
în ultima zi a Săptămînii Patimilor
îşi pilea cu migală unghiile
zugrăvind pe fiecare din ele cîte un chip de apostol
astfel încît împreunînd
mîinile una de cealaltă
în timpul rugăciunii
încerca să reconstituie Cina cea de Taină:
atunci lîngă fiecare al cincilea deget
îi creştea la fiecare mînă
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un al şaselea,
iar uneori, în timpul slujbei de Înviere,
la dreapta,
sau la stînga, apărea şi un al şaptelea,
strălucitor, viu,
îndreptat înspre cel de-al nouălea,
dar nu şi ultimul, cer...
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Abel
Trece un om despicat în două
pe o stradă într-adins înfrigurată.
Bărbatul e înalt şi poartă
o mantie albă cu glugă.
Faţa lui este trasă.
Trece un om despicat în două
pe o stradă într-adins înfrigurată,
fix la orele şapte şi un sfert după-amiază,
şi faţa lui este trasă.
I se văd plămînii, creierii, inima.
Inima bate,
plămînii răsuflă,
creierul gîndeşte:
„L-am iubit pe fratele meu ca pe mine însumi,
şi el m-a ucis,
l-am iubit pe fratele meu ca pe mine însumi,
şi acum iată-mă înjunghiat
de fratele meu... “
Trece un om despicat în două
pe o stradă într-adins înfrigurată.
102

Nichita Danilov / Amurgul oraşelor

– Încotro, Abel, încotro?
Prima jumătate păşeşte cu un pas în faţă,
cealaltă cam la un pas distanţă faţă de prima.
Omul duce într-o mînă
un cap de miel roşu
şi în cealaltă un paloş.
– Încotro, bunule Abel,
încotro?
– Îl caut pe fratele meu Cain,
să-i dau capul de miel roşu
şi paloşul negru.
Trece un om despicat în două
fix la orele şapte şi un sfert după-amiaza.
Prima faţă a lui este trasă,
şi a doua de asemenea trasă.
Duce într-o mînă un cap de miel roşu
şi în cealaltă un paloş.
Capul de miel deschide ochii şi behăie,
şi paloşul sîngerează.
– Încotro, bunule Abel,
încotro?
– Îl caut pe fratele meu Cain,
să-i dau capul de miel roşu
şi paloşul negru.
Trece un om despicat în două
şi deasupra lui uşor se înnoptează...
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Secol
Toate scaunele au fost aruncate în mare
toate mesele au fost azvîrlite în Ocean.
Glasurile mulţimii vuiesc sub fereastră;
în mijlocul casei zace F. M. Dostoievski,
în uniformă de căpitan!
Clopotele morţii vuiesc în apă asurzitor, ah, asurzitor!
Luna striveşte sub şenilele sale un nor.
Tancurile urlă pe străzi,
sîngele împroaşcă vitrinele.
Oameni cu gura de pluş şoptesc prin somn:
– Au murit manechinele, au murit manechinele!
Casa pluteşte în aer,
peştii se izbesc de pereţi,
palmele noastre stau lipite de geam ca nişte peceţi,
Ţîşnesc braţe, unghii şi ochi de sub roţi...
De sînge, de sînge e Rîul acesta în care înoţi!
Un om îşi sfîşie pieptul cu disperare;
se apropie sfîrşitul acestui secol îngrozitor:
pe acoperişul roşu al Casei
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zac îngeri goi înfăşuraţi în ziare.
Arlechinul cu faţa ridată de somn
palid şopteşte prin înserare:
„Mi-am realizat toate profeţiile,
sînt fericit, pot să mor, pot să mor!“
Toate ferestrele au fost aruncate în mare,
toate uşile au fost azvîrlite în Ocean.
Casa pluteşte în aer, doar acoperiş şi pereţi:
prin ferestre ies palmele noastre, ca nişte lopeţi...
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Arlechin la marginea cîmpului
(tablou fără ramă)
Stau trei îngeri decapitaţi
la capătul unui peisaj galben.
Peste ei pică seara.
Primul e verde ca iarba,
al doilea roşu ca focul,
al treilea vînăt ca luna.
Capetele le-au căzut la pămînt
şi acum în jurul lor creşte iarba.
Primul ţine în mînă o trîmbiţă,
dar nu are gură să sufle într-însa.
Al doilea ţine o sabie,
dar nu mai are putere s-o ridice deasupra.
Al treilea are în mînă
o sferă de foc şi-năuntrul ei creşte iarba.
Perechi de îndrăgostiţi
în jurul lor au făcut cerc
şi dansează în iarbă.
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Zac trei îngeri decapitaţi
la capătul unui peisaj galben.
Primul e verde ca iarba,
al doilea roşu ca focul,
al treilea vînăt ca luna.
Capetele le-au căzut la pămînt
şi acum în jurul lor se ofileşte iarba...
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Peisaj de toamnă
Pictorul pictează un peisaj după natură;
într-un vas are sînge de pasăre,
în alt vas, sînge de cîine.
Copiii vin în parc şi-l întreabă:
„Ce anotimp e închis aici, între rame?“
Bătrînii stau cuminţi pe bănci,
se lasă greu prinşi în tablou,
fiindcă le tremură mîinile
şi fiindcă le pică, mereu le pică orb capul în piept.
Răsfoiesc ziare, fumează ţigări de foi,
tuşesc sub copaci, joacă şah
sau discută despre război.
Privesc norii ce trec printre crengi
şi desenează cu vîrful bastonului
mici pătrăţele şi cercuri pe-asfalt.
„Toamna asta va fi o toamnă lungă“, îşi spun.
Pictorul zîmbeşte printre dinţii îngălbeniţi de tutun
şi pictează toamna ca pe un anotimp albastru;
vrea să scape de neliniştea,
de teama pe care le simte în el,
de frumoasa doamnă Moarte în haine vişinii
ce bîntuie prin preajmă. Pictează
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toamna ca pe un anotimp senin;
într-un vas are sînge albastru de cal,
într-un vas, sînge galben de pasăre
şi în alt vas, sînge de om, adică propriul său sînge.
Caii galopează neliniştiţi pe străzi,
scormonesc din copite sub bolţi,
nechează la norii albi ce curg prin ferestre.
Păsările trec dintr-un anotimp în altul,
se desprind de pe pînză, pleacă
toamna şi se întorc primăvara înapoi.
Copiii – pe măsură ce-s prinşi în peisaj –
devin oameni maturi şi se-mprăştie-n lume,
iar bătrînii, ah, bătrînii îmbătrînesc
atît de mult, încît pur şi simplu dispar din vedere...
...Şi doar copacii golaşi îşi scutură
dintre rame frunzele roşii şi aurii,
ce cad, cad, mereu cad
şi nu se mai termină...
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Jertfa
L-au împuşcat în spatele morii de vînt
cînd seara se lăsa peste livada de meri şi de vişini.
L-au împuşcat sub un măr înflorit.
– De ce? a strigat fratele.
– De ce? a şoptit sora.
– De ce? a căzut cu fruntea la pămînt mama.
– De ce? au repetat păsările la strigătul lor
prin ninsoarea de meri şi de vişini.
Mîinile îi erau mari,
pletele negre şi ochii nespus de albaştri.
Avea cămaşa albă de mire descheiată la piept.
Era încins cu un brîu roşu,
strălucitor, ca de purpură...
Iarba era înaltă şi fragedă.
Seara era liniştită şi limpede.
Clopote roşii se legănau peste acoperişuri de-olane.
Oamenii stăteau încremeniţi
în faţa bisericii.
Soldaţii îşi încărcau arma.
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A căzut încet, plutind ca prin apă.
I-au strălucit ochii albaştri,
i s-au strîns pumnii mari, i-a zîmbit gura fierbinte.
Iarba era verde şi fragedă.
Seara era liniştită şi limpede.
Clopote roşii se legănau fără glas peste acoperişuri înalte.
Oamenii stăteau uluiţi în faţa bisericii vechi.
Soldaţii îşi încărcau arma.
– De ce? a strigat fratele.
– De ce? a şoptit sora.
– De ce? a căzut cu fruntea la pămînt mama.
– De ce? au repetat păsările strigătul lor
prin ninsoarea de meri şi de vişini...
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Crepuscul
Fiule, a crescut atîta
iarbă pe creştetul tău,
încît semeni
cu un mormînt umblător,
care hoinăreşte,
iată, de ici-colo, pe străzi...
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Portretul fratelui meu
venind de pe front
Vine fratele meu mort în război,
vine fratele meu cu ochii în lacrimi.
Vine fratele meu în timp ce grîul dă-n spic
şi porumbului îi creşte mustaţa.
Tata îi pune o coasă în mîini
şi-i şopteşte: Du-te pe deal şi coseşte!
Vine fratele meu mort în război.
Vine fratele meu împuşcat în inimă.
Mama îşi vîră mîinile în ţeasta lui
ca într-o albie plină de rufe.
Voi spăla aceste răni de noroi, spune.
Voi curăţa aceste răni de pietre,
du-te pe deal şi coseşte.
Vine fratele meu mort în război
cu multe decoraţii pe piept
şi o puşcă veche pe umăr.
Tata îşi vîră mîinile în dreptul inimii lui
şi şopteşte: Voi plămădi din nou acest lut.
Voi frămînta din nou această ţărînă.
Du-te pe deal şi coseşte!
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Vine fratele meu mort în război,
vine fratele meu cu ochii în lacrimi.
Ah, nu s-a ales nimic din această casă, spune.
Vino să cosim pe deal iarbă, spune,
vino să cosim grîul din ţintirim.
Vine fratele meu mort în război
şi, din pricina lacrimilor,
iarba din mijlocul casei ne ajunge pînă la brîu...
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Gînduri
Cîte gînduri se pot
ascunde într-o bucata de carne
învelită într-un ziar...
...Femeia Ghizela
mătură smocuri de păr
de sub fiecare scaun
şi le aduce pe cîmp
unde înalţă căpiţe şi stoguri de fîn
umplînd o arie întreagă:
iar atunci cînd vine vremea amiezii
şi cosaşii dorm obosiţi
cu picioarele răşchirate
ca în tabloul lui Brueghel,
ea se apleacă asupra
fiecărui snop şi-l leagănă
grijulie ca o mamă
pruncul ce-i plînge la piept,
după care, brusc cuprinsă
de un vîrtej de furie,
îl aruncă în batoză...
Se aud ţipete şi scîncete,
după care grîul curat,
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odată cu paiele, se separă de neghină...
...Da, cîte gînduri
pot roi într-o bucată de carne...
care îşi striveşte în tăcere faţa pe geam?
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Ghilotina
Un bărbat încă tînăr
stă în faţa unei ferestre deschise
şi scrie într-un registru mare şi verde.
Bărbatul încă tînăr
poartă tricorn şi livrea.
În faţa geamului său
e un abator de miei.
În mijlocul abatorului e o ghilotină.
Dincolo de ghilotină, un cîmp verde.
Cîte un miel se ridică în două picioare,
behăie în linişte
şi apoi i se taie gîtul
pe cîmpul mare şi verde.
Bărbatul tînăr poartă
monoclu, tricorn şi livrea.
Ochii lui sînt albaştri,
mîinile fine.
Deasupra lui atîrnă un orologiu
din craniu de miel.
În faţa lui e un geam,
în spatele geamului el stă şi scrie foarte atent
într-un registru mare şi verde.
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Dincolo de geam e abatorul de miei,
în mijlocul abatorului, o ghilotină.
Ne aflăm în anul 1793.
21 ianuarie 1793,
ziua în care e decapitat Ludovic al XVI-lea.
Bărbatul încă tînăr poartă
tricorn şi livrea.
Deasupra lui capul de miel
behăie de 16 ori, semn că sînt orele 16.
Bărbatul încă tînăr
caligrafiază atent în registrul mare şi verde:
„Ne aflăm în 1793,
21 ianuarie 1793,
deasupra mea capul de miel behăie de 16 ori,
semn că sînt orele 16,
clipa în care e decapitat regele Ludovic al XVI-lea.“
Ghilotina cade pe gît.
Ochii se holbează,
capul se rostogoleşte în coş,
gura se cască.
Mulţimea aplaudă.
Trupul se cabrează,
sîngele ţîşneşte din gît şi împroaşcă fereastra.
În spatele ferestrei, bărbatul tînăr
caligrafiază atent:
„Ghilotina cade pe gît,
capul se rostogoleşte în coş,
ochii se holbează,
gura se cască.
Mulţimea aplaudă.
Trupul se cabrează,
sîngele ţîşneşte din gît şi împroaşcă fereastra.“
Bărbatul scrie atent,
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şi într-adevăr trebuie să scrie atent,
pentru că pentru orice greşeală
poate fi tras la răspundere,
pentru că orice greşeală îl costă.
Bărbatul scrie,
apoi se şterge pe mîini
şi închide registrul.
În faţa lui e un abator de miei,
În spatele lui, un cîmp verde.
Peste abator se înserează,
peste cîmp plouă.
Bărbatul se ridică de la masă
şi închide fereastra.
Se aude picurul ploii pe cîmpul mare şi verde...
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Strada
Strada ca un gît retezat –
deasupra, norii,
întinzîndu-se ca nişte ciorapi
deşiraţi peste
o faţă nevăzută;
apoi mulţimea de capete
ondulîndu-se
în dreapta şi în stînga
în bătaia vîntului...
Şi în mijlocul mulţimii – tu,
îmbrăcat într-un pardesiu alb,
lung pînă-n călcîie,
cu ochelari fumurii pe ochi
şi pălăria de fetru pe cap,
stai nemişcat ca un stîlp
acoperit de afişe şi reclame,
cu mîinile înfundate în beznă,
aştepţi ca mulţimea
să se oprească în loc
şi să se prosterneze la picioarele tale...
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...Însă nimeni
nu se opreşte, toţi alunecă
pe lîngă tine
şi prin tine
ca şi cum n-ai exista...
...Numai eu,
ajungînd în dreptul tău,
îmi scot pălăria
şi-ţi fac o reverenţă adîncă,
după care, chicotind,
mă fac nevăzut
după primul colţ,
intrînd într-o bodegă...
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Rondul de noapte
Am văzut guri de canal
scuipînd şobolani roşii
sub clarul cel mai
liniştit al lunii
paznicul din colţ
îşi făcea rondul de noapte
în timp ce femei
cu părul albastru-albastru
se aplecau pe strada
îngustă-îngustă
arhanghelul dormea
beat mort pe marginea trotuarului
cu trîmbiţa alături
întîrziind să sune deşteptarea!...
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Portret al artistului la tinereţe
Cu craniul ascuţit ca un ou
trece pe stradă marele poet Nichita Danilov:
eu merg în urma lui şi meditez
citindu-l pe Borges.
El îşi înclină capul, se opreşte în loc şi m-ascultă
transpus într-o lume ocultă.
Eu merg în urma lui şi-i citez
un anumit pasaj din Borges.
Are craniul ras, poartă mustaţă şi favoriţi
şi un trabuc între dinţi.
Îşi scoate pălăria, salută
avînd lipită pe ţeastă o bancnotă de-o sută.
Astfel gătit el trece ca să şocheze
inimile voastre puţin cam obeze.
Eu merg în urma lui şi mă îndepărtez
citindu-l pe Borges.
El tace, m-ascultă şi meditează
în timp ce pe stradă uşor-uşor se-nserează.
125

Nichita Danilov / Amurgul oraşelor

Eu merg în urma lui şi mă îndepărtez
citindu-l pe Borges.
El merge în faţa mea, gesticulează, vorbeşte
singur cu sine, ceva englezeşte.
Eu merg în urma lui şi-i şoptesc la ureche
un vers în ebraica veche.
...El se opreşte în loc şi m-ascultă
transpus într-o lume ocultă.
Eu merg în urma lui şi meditez
citindu-l pe Borges...
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Miercure tristă, zi cenuşie
Miercure tristă, zi cenuşie
zi în care mă plimb singur prin cameră
proaspăt ras şi gătit festiv
aruncînd din timp în timp cîte-o privire
neliniştită în stradă.
Şi iată-te şi pe tine
coborînd încet din tramvai
într-o superbă superbă rochie verde
şi traversînd încet strada
şi urcînd şi mai încet scările
şi deschizînd încet încet uşa
în timp ce-mi continui plimbarea
proaspăt ras şi gătit festiv
cu cearcăne mari la ochi
şi faţa foarte tristă.
Şi acum iată-te şi pe tine
coborînd încet încet din tramvai
şi traversînd încet încet strada
şi în fine urcînd încet încet scările.
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În timp ce-mi continui plimbarea prin cameră
ras proaspăt şi gătit festiv
cu mîinile la spate
şi un aer cît se poate de sobru...
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Immanuel Kant
Fecioara neagră stă la pian. Are craniul
ras pînă la sînge. Nu cîntă. Cineva i-a pilit
uşor dinţii. Îşi dezlipeşte pleoapele
şi se admiră într-o oglinjoară concavă, îşi face din ochi.
În spatele ei, eu cînt la trompetă. Cineva
mi-a ras ţeasta pînă la sînge. Pleoapele mi-au lunecat uşor
peste ochii apatici. Acum semăn
puţin cu Immanuel Kant.
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Lecţia de Chimie
Buna noastră profesoară
căreia îi ziceam şi ducesă
ducesa cea verde
fiindcă avea ochii umezi
ca lanul de lucernă în zori
plin de melci şi de rouă
(o cîtă prospeţime
degaja rochia ei nouă!)
prin care zburdă
mai zburdă încă
mînji cu coama în flăcări
Ne spunea că dragostea
chiar şi cea platonică
nu-i decît o reacţie chimică
o formulă pe bază de
aminoacizi şi aminoaldehide
de elemente pure şi impure
care se combină între ele
în anumite proporţii
astfel se pot obţine
dragostea adolescentină
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dragostea matură
– dacă există o astfel de dragoste –
dragostea în general
şi dragostea pură
Ne spunea că o simplă
picătură de acid
o cantitate infimă
transformă natura calmă
într-una furioasă
că gelozia şi resemnarea
că ura organică
şi resentimentul
ţin de procentul ce coboară
spre zero absolut
şi uneori chiar îl ating
că dacă adaugi o milionime
de miligram
dintr-o substanţă anume
în organism
vezi că totul ia foc
şi că dimpotrivă
aceeaşi substanţă
adăugată în doză dublă
provoacă de obicei
reacţii contrare
Cîteodată însă
natura joacă feste
şi că în loc de ură
poţi trezi într-un organism tînăr
dar şi într-unul uzat
un sentiment sublim
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Ne spunea că însăşi
iubirea de Dumnezeu
rugăciunea extazul
pot fi obţinute în laborator
că în general acestea
sînt nişte fenomene chimice
cît se poate de fireşti
pe care le poţi întîlni
nu numai la oameni
nu numai la animale
ci şi la plante sau arbori
că însăşi materia moartă
e iluminată pînă la ultimul atom
de suflul şi harul divin
Şi doamna Barnovsky
ne promitea mereu ne promitea
că o să ne ducă
într-o bună zi în
micuţul ei laborator
amenajat la subsol
şi acolo în faţa noastră
va face o demonstraţie
trecînd de la teorie la practică
Că va alege un El şi o Ea
o pereche oareşicare
de oameni pantofi
sau de şoareci
şi că vom putea privi
cum sub ochii noştri
iau naştere şi evoluează
sentimentele
cum se produc
şi cum se transformă
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unele în altele
cum bolborosesc
şi cum fumegă
în organismul nostru
ca într-o eprubetă
imensă de carne
Nu nu e vorba de nici
un fel de magie
de nici o formulă alchimică
de nici o alambicată kabală
îţi trebuie doar
o simplă retortă
şi cîteva elemente primare
oxigen hidrogen calciu
azot sau magneziu
care se găsesc oriunde
chiar şi în aer
că ea însăşi încercase
de multe ori
pe propria sa piele
această formulă
devenind cînd bărbat
cînd femeie
Şi cînd voia cu tot dinadinsul
să fie fericită
neapărat fericită
sau să atingă starea de graţie
sau dimpotrivă
cînd nu se ştie din care motiv
îşi savura nefericirea
nu trebuia să facă
altceva decît
să adauge seara o picătură
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de rouă culeasă
înainte de răsărit sub limbă
şi atunci în jur
Totul amurgea
şi fiecare lucru
se încărca de o nemărginită tristeţe
Da domnişoara Barnovsky ne spunea
(nu ştiam dacă era
domnişoară sau doamnă)
ne spunea că
pînă şi frumuseţea lăuntrică
frumuseţea care răbufneşte
dinlăuntru fiinţei
nu-i greu de obţinut
prin intermediul unor reacţii chimice
Şi noi priveam ochii ei verzi
cum se dilată
şi cum se strîng
cum palpită în aer
cum seamănă
cu un lan de lucernă
sau de grîu abia dat în spic
scăldat de purpura dulce a înserării
Vai unde eşti acum
o tu bătrînă doamnă?
În pumni culegem
pulberea de pe drum
şi o risipim deasupra apei
culegem elementele
apei culegem
elementele aerului
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şi te reconstituim
picătură cu picătură
am vrea să te întrebăm
dacă timpul pe care
îl trăim acum nu se poate
transforma în timpul
pe care l-am trăit atunci
căci ce este oare clipa
Decît un sentiment
care se naşte şi moare?
Şi însăşi bătrîna domnişoară sau doamnă
doamna ducesă
ducesa cea verde
antica noastră profesoară
cu pălăria ei de pai
nu-i altceva decît
tot o formulă chimică
scrisă de Dumnezeu
pe tabla bolţii senine
ca de altfel şi lanul
de grîu în apus
peste care se înalţă
tăcute păsări de seară.
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Ferapont
Bunicul meu Ferapont
a fost înmormîntat în cutia unui
foarte vechi orologiu
pe care un mare general austriac
l-a uitat într-un tren
în timpul primului război mondial
bunicul meu Ferapont
l-a cumpărat la oraş într-o sîmbătă
seara petrecerea era-n toi cînd a pornit-o
spre casă într-o brişcă uşoară
şi l-a pus mai întîi în salon
iar cînd orologiul s-a stricat
n-a funcţionat nici un an
l-a scos de acolo şi l-a dus în grajdul cel nou:
timp de douăzeci şi şapte de ani
a servit ca iesle pentru cai
şi ce cai ce cai din cînd în cînd
se auzeau bătăile lui
cînd repezi cînd scurte
cînd limpede cînd răguşit
un huruit ca de tramvai sau de tren
şi ce cai ce cai patru cai albi
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cum nechezau dumnezeule
ultimul prin anii
patruzeci patruzeci şi cinci patruzeci şi şase
sau poate ceva mai devreme
în tot cazul imediat
după război în timpul
secetei a ajuns o mîrţoagă doar
piele şi os s-a aruncat nu ştiu cum
în fîntînă şi acolo-i şi-acum:
din cînd în cînd îşi înalţă
craniul rece din apă
apucă găleata cu dinţii lui albi
şi se ridică cu ea peste cimitir
nechezînd se spune exact
peste lespedea sub care
îşi doarme somnul de veci bătrînul
domn Ferapont şi se mai spune
că din pămînt îi răspunde
cu un huruit de şenile
dincolo de timp şi de spaţiu
orologiul cel vechi din mormînt
dar să lăsăm să lăsăm toate astea
bunicul meu Ferapont
cînd a murit sînt vreo treizeci de ani
de atunci poate treizeci şi unu
poate treizeci şi doi
poate treizeci şi nouă:
era într-o iarnă în ajun
de Bobotează pe vremea cînd bătrînul Enisei
arunca în copcă o cruce de-alamă
iar doi bărbaţi în floarea vîrstei
goi coborau după ea –
şuba şi ceaiul fierbinte abureau
printre peşti pe zăpadă
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şi două păhărele de votcă pe o tavă de-argint
se învecheau sub flamuri
da bătrînul Enisei
cel care într-o zi fiind ameţit
s-a învelit în odăjdii şi prapuri
încercînd să-şi ia zborul din turla
înaltă de patruzeci şi patru de metri
dar pînă la urmă a dat foc la altar
era acum prin cincizeci şi doi, cincizeci şi trei
imediat după masacrul de cai
oricum cam pe atunci înainte
de-a închide ochii bătrînul
domn Ferapont a spus:
să scoateţi orologiul din iesle
şi să mă puneţi în el păcat
de dinţii mei care-s buni
dar nu mă tocmesc eu cu ea pentru asta
nu uitaţi însă ceasul
acela cu capac de argint
pe care l-am cumpărat
în nouăzeci şi opt de la Viena
nu se ştie poate într-o zi
voi căpăta dezlegare să cobor din
cer pe pămînt şi atunci
va trebui să ştiu ce oră, ce timp vă spun
nu vă zgîrciţi v-am lăsat destul
dar ceasul acesta-i al meu
auziţi: e al meu!
şi se pare că a mai spus ceva
un lucru foarte important
ceva despre barba lui neagră
despre dinţii lui albi
despre picioarele lui
încălţate în cizme de fier
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cum va ajunge cu asemenea cizme în cer?
despre streaşina casei
sub care ardeau lumînări de botez sau de nuntă
şi încă ceva nedesluşit
ceva care susură ciudat în auz
nişte cuvinte care iată îmi scapă...
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Căutare
Cîinii au amuşinat aerul
cautînd locul sfinţilor din icoane
le-au mirosit odăjdiile
s-au apropiat de aureolele ce străluceau în semiîntuneric
...Aureolele străluceau
şi odăjdiile bîntuiau prin amvon
purtînd crucea şi chivotul
sfinţii însă nu se zăreau nicăieri
icoanele dispăruseră şi ele
întipărindu-se în fiecare suflet
şi atunci cîinii au început să scheaune
şi să urle să se zvîrcolească lîngă sfeşnice
pe duşumea s-au tîrît lătrînd pînă la altar
şi au revenit în naos
apoi s-au tîrît scheunînd în pridvor
după care s-au repezit urlînd pe străzi
năvăleau în haită
în fiecare casă
se repezeau la stăpîn
dar şi la slugă
nici copiii nu erau cruţaţi
nici femeile, nici bătrînii
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pe toţi i-au sfîşiat
le-au mîncat carnea
şi le-au tîrît pe maidan viscerele
în care era ascuns sufletul
au răscolit cu labele
şi-au înmuiat botul
dar n-au găsit nici o urmă de sfînt
nici o urmă de aură
atunci şi-au amintit de Dumnezeul lor mărunt
şi s-au culcat liniştiţi în iarbă...
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Azur
Moralul trupelor noastre lăsa de dorit:
fiecare soldat îşi umplea plosca
din rîul ce curgea la picioarele lui
cetatea pe care o asediasem nu se
lăsa cucerită zadarnic
adusesem cu noi maşini de război
scări turnuri de lemn catapulte
ne căţăram cu urale şi steaguri pe ziduri
nimeni nu putea urca mai mult de jumătate
de zid: tăcerea desăvîrşită a celor dinăuntru
ne descuraja şi mai mult
iar rîsetele şi veselia barbară ce domneau printre noi
ne făceau să turbăm pur şi simplu
să turbăm de furie
neputincioşi neputincioşi agitam
pumnii în aer în faţa porţilor mari
în faţa zidurilor albe extrem de albe
pe care nu le puteau macula nici
sîngele nici piatra nici plumbul topit
nici smoala fierbinte:
rămîneau la fel de albe
mai albe decît prima zăpadă
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mai pure decît prima ninsoare de vişini în luna mai.
Nepuntincioşi în faţa zidurilor
ne întrebam ce cetate asediem şi a cui
jucam zaruri sub porţile ei
ce fel de cetate e asta şi-a cui?
strigam şi rămîneam cu strigătu-n mîini
şi cu furia în faţa zidurilor albe
extrem de albe şi în faţa porţilor mari imaculate
în spatele cărora domneau tăcerea desăvîrşită
şi strigătul orb pe care nu-l puteam auzi
stăteam aici de cîţiva ani buni
de cîteva secole: soldaţii îşi aduseseră
cu ei nevestele se apucară să înalţe
case să crească vite şi să cultive pămîntul din jur
clădiră palate înalte şi alte cetăţi
şi doar noi – doi-trei – mai rămăsesem în faţa zidurilor
vechi: seara cădeam în genunchi
ne prosternam lîngă porţile mari
în faţa zidurilor imaculate şi de neînchipuit
ziduri albe şi perfect circulare
pe care nu le puteai înconjura
nici într-o viaţă de om.
– Deschideţi-ne porţile
primiţi-ne înăuntru strigam
nu ca pe nişte învingători, ci
ca pe nişte sclavi
ca pe nişte învinşi.
Vrem să vedem cu cine-am luptat
şi ce am vrut să cucerim.
Înăuntru domnea însă aceeaşi tăcere desăvîrşită
şi doar noaptea nechezatul de cai
şi picurul apei dintr-un havuz şi tîrşîitul unor paşi
ne făceau să bănuim că totuşi
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acolo înăuntru se petrec lucruri ciudate:
ostaşii noştri bătrîni se ocupau
acum cu negoţul de grîne –
îşi clădiră case mari
vile frumoase. Cetatea cea nouă
devenea tot mai înfloritoare
din ce în ce mai prosperă
şi doar noi – doi-trei –
plini de praf şi de sînge pe umeri
mai stăteam în faţa porţilor vechii Cetăţi
de care vag foarte vag
îşi mai aducea cîte unul aminte
şi care se micşora se strîngea în ea însăşi
în fiecare an: se împuţina ca un
om bătrîn trecut de mult de ultima vîrstă
devenea tot mai mică tot mai măruntă
ajungînd cît un ou de hulub aproape nimic un fir de nisip
dar din care răzbătea acum o larmă îngrozitoare:
horcăitul de cai muribunzi
şi tusea de toamnă
şi nişte degete înnegrite sau cîte un ochi
încă viu pe care vîntul
ni le aduceau la picioare
ne făcea să bănuim c-am asediat
un spital sau o cetate cuprinsă de lepră...
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Orologiul anotimpurilor:
ieşirea din iarnă
I
Noi sîntem prizonierii neantului, prizonierii neantului
şi strigăm din neant în neant, în neant:
de aici nu vom putea evada niciodată!
Cîmpul ce ne-nconjoară, ne înconjoară,
înconjurat e de arbori sîrmoşi,
aceasta e ţara, e ţara în care ne-am născut
şi pe care noi am îndrăgit-o,
de aici nu putem evada niciodată!
...Colţi şi nări hăituind prada.
Alb anotimp al nopţii. O pădure de nervi.
Copaci oţeliţi, cu gîturile retezate.
Vene şi artere prin care circulă nu sînge, ci vînt.
Şi nici măcar vînt. Căci ce fel de
vînt e aburul acesta înroşit
care ţîşneşte spre cer şi îngheaţă?
Haine şi roţi, carcase metalice;
ţiuit de maşini, cărămizi, ziare, traverse
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înălţîndu-se ca nişte vîrtejuri de praf
spre un cer pe care l-a năpădit iarba!
(O arbori melancolici ai vieţii,
o arbori ai vieţii, în iarnă!)
II
Irigă sîngele o cîmpie crăpată
de febră. Dar ce fel de plante sînt acestea
ce populează oraşul? Plante de carne.
Plante de carne care se hrănesc cu sînge
şi ştiu să se-ascundă-n pămînt
la cea mai mică primejdie.
Flacără neagră, flacără oarbă, flacără clară,
zbori peste oraş, peste case vechi şi cernite
cu geamuri apuse şi uşi asfinţite.
Un cîine te latră, un cîine te urlă,
un preot înalt te blestemă cu crucea pe turlă...
Iată un lan de grîu
ce se hrăneşte cu sînge.
Dacă faci un pas spre el
se ascunde-n nisip.
Apoi un fel de porumb
care are drept hrană sîngele.
Şi un lan de secară
ce se hrăneşte cu sînge.
Dacă treci prin el se ascunde-n pămînt.
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(O arbori melancolici ai vieţii,
o arbori ai vieţii, în iarnă!)
III
Irigă sîngele o cîmpie crăpată de febră.
Dar ce fel de plante sînt acestea?
Plante de carne, plante de carne, plante de carne!
Ţipă o pasăre neagră plutind deasupra peisajului sterp.
Plante de carne, plante de carne!
Şi numai noi ne-am pierdut carnea şi sîngele:
în loc de aripi avem rădăcini,
în loc de sînge, nisip şi ţărînă.
IV
Plante de carne, plante de carne!
Croncăne şi croncănitul ei vesteşte iarna.
Grîul se coseşte singur pe străzi,
singur se adună în snopi.
Singur se treieră şi se macină singur.
La fel şi lanul de porumb
la fel şi cel de secară.
Astfel că primii fulgi
găsesc pămîntul complet sterp.
Numai pasărea ţipă necontenit
şi înconjoară oraşul.
Flacără neagră, flacără oarbă, flacără clară,
zbori peste oraş, peste case vechi şi cernite
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cu geamuri apuse şi uşi asfinţite.
Un prag se deschide un altul se cască:
în prag stau oameni bătrîni cu icoane şi pască.
Se înclină spre răsărit, se întorc spre apus
pe masă se zbate, pe masă se stinge un foc nesupus...
V
Întîi se aude urletul,
apoi apar colţii. În faţa şi în spatele nărilor, colţii.
Se vede de sus ca în palmă
strada uşor fulguită.
Oamenii trec şi se pierd la orizont;
închid în noapte uşi şi ferestre.
Plante de carne, plante de carne!
ţipă şi ţipătul ei vesteşte moartea!
(O arbori melancolici ai vieţii,
o arbori ai vieţii, în iarnă...)
VI
Noi sîntem prizonierii neantului, prizonierii neantului
şi noi strigăm din neant, în neant în neant:
de aici nu vom putea evada niciodată.
Cei care ne păzesc, ne păzesc, în loc
de căşti şi de coifuri poartă
pe creştet craniile noastre albite de lună.
Cei care ne păzesc, ne păzesc, ne păzesc
urlă la noi ceva într-o limbă ciudată.
Cel ce cade nu se mai ridică, ridică, ridică
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Cel ce nu se mai ridică
e călcat de toţi, de toţi, de toţi în picioare.
Noi sîntem prizonierii neantului, prizonierii neantului
şi strigăm din neant, în neant în neant:
de aici nu vom putea evada niciodată!
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Finita la commedia
Lumină roşie. Cer negru.
Cameră cu 360 de ferestre şi tot atîtea uşi,
fiecare reprezentînd o scenă de teatru.
În mijlocul camerei stau eu
travestit în Faust,
fumez şi admir luna.
În spatele meu, tot eu,
travestit în Mefisto.
Fumez la fereastră şi admir luna.
În dreapta lui Faust şi în stînga mea,
de asemenea eu, travestit
într-o femeie de stradă. Îmi fardez ochii
şi din cînd în cînd privesc strada.
În stînga lui Mefisto
şi în dreapta mea,
eu, travestit într-un copil de cor.
Stau cu o carte de istorie
în mîini şi privesc cum ninge.
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Într-adevăr, în cameră cad fulgi mari,
numai peste creştetul copilului,
şi se topesc pe filele vechi ale cărţii.
Camera începe să se rotească.
La cele 360 de ferestre
apar trupe de actori
Şi încep să joace Comedia umană.
Ferestrele se rotesc
din ce în ce mai repede.
Uşile se închid. Scenele se suprapun.
Actorii se confundă
şi intră pe rînd unul în altul.
Rotaţia se încetineşte.
Rămîne numai un singur actor
şi o singură scenă de teatru.
Camera se opreşte.
Actorul se prăbuşeşte mort,
cu faţa la public.
Cel care am fost Faust
îşi lasă capul în piept,
intră în trupul lui Mefisto,
izbucneşte în rîs şi dispare.
Mefisto se înclină spre sală,
îşi aruncă ţigara
şi intră în trupul femeii de stradă.
Apoi izbucneşte în rîs şi dispare.
Femeia îşi pune rujul
şi oglinda-n poşetă.
Scoate limba la sală,
izbucneşte în rîs şi dispare.
Pe scenă rămîne numai copilul.
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Copilul se studiază atent în oglindă,
apoi se întoarce la public şi rosteşte
cu vocea lui Faust:
„Finita la commedia!”
Apoi cu vocea lui Mefisto:
„Finita la commedia!”
Şi cu vocea femeii de stradă:
„Finita la commedia!”
Apoi se prăbuşeşte mort pe estradă.
Ninsoarea se înteţeşte.
Fulgi mari acoperă trupul copilului.
Corbi mari se rotesc peste Cartea de istorie.
Spectatorii părăsesc în linişte sala.
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În deşert şi pe ape
Veniră şi-i făcură
cruce de nisip pe tălpi,
îi ziseră apoi:
Acum du-te-n deşert
şi umblă pe ape...
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Din nou, Ferapont
Spre bătrîneţe, bunicul Ferapont
avea nişte urechi uite aşa
şi le făcea pîlnie seara
ca să audă mai bine
cum creşte grîul pe cîmp.
Imensul lui cap
semănînd cu o clopotniţă
(limbi de foc albăstrii erau ochii)
apărea şi dispărea la orizont
bălăbănindu-şi urechile mari
pe la cinci şase seara
cînd clopotele sunau de vecernie.
Ieşea în balcon şi se aşeza pe un scaun
revărsîndu-şi barba peste oraş
Cu părul lins pieptănat peste cap
şi mîinile lăsate pe genunchi
semăna tot mai mult cu ciutura veche
ce străjuise casa veacuri de-a rîndul
şi pe care cineva
acum o adusese-n oraş.
156

Nichita Danilov / Amurgul oraşelor

Se apleca asupra lui însuşi
pentru a se convinge că fiind mai există
dar apa nu-l mai oglindea
sau poate că nu era apă
ceea ce vedea ci umbra
umbra dorinţei de a fi
de a mai fi încă
o dată. Mereu.
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Medalion (xy)
Seara a trecut prin oraş
un bărbat roşu la braţ cu o femeie albastră
şi ambii purtau pe umeri propriile lor capete.
În capul bărbatului roşu
bătea o inimă albastră,
în inima femeii albastre
funcţiona un creier roşu.
Deasupra bărbatului roşu
se aprindeau şi se stingeau
reclame albastre şi roşii.
Deasupra femeii albastre
se stingeau şi se aprindeau
reclame roşii şi-albastre.
Seara a trecut prin oraş
un bărbat roşu la braţ cu o femeie albastră
dar ambii purtau pe umeri propriile lor capete.
…Cu coatele sprijinite pe pervaz,
fumam o ţigară scuturînd tăcut scrumul
peste capetele mulţimii adunate în piaţă.
Mirele orb stătea în mijlocul străzii,
îmbrăcat ca o paiaţă.
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Chei
Casele se încalecă
una pe alta în stradă
ca nişte animale
în perioada de rut...
Din uşile şi ferestrele larg deschise
răzbate în noapte
un hohot de lumină...
...Merg grăbit,
din ce în ce mai grăbit pe străzi.
Mă opresc în dreptul
fiecărui geam,
pipăi cheile din buzunare
şi izbucnesc în rîs...
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Ceaţă
Vîntul stătea drept la capătul străzii,
cu ochii întorşi şi mîinile tremurînde,
ţinînd un joben. Cineva încerca mereu
să-şi aprindă o ţigară
ferindu-se de vînt. Vîntul, însă,
nu se lăsa păcălit cu una cu două,
ci răsucindu-se mereu pe călcîie,
făcea zeci de piruete în aer,
stingînd chibrit după chibrit...
încet-încet mi-am ridicat ochii
spre fereastra strălucind în puterea nopţii:
mi-ai făcut semn cu degetele
tale sub formă de evantai
scuturînd scrum de ţigară
peste stratul de pălării răsărite în stradă...
...Atunci ne-am trezit din somn cu toţii
implorîndu-te să nu-ţi întorci faţa de la noi,
am căzut în genunchi
şi am ridicat din nou ochii spre cer,
dar cerul s-a răsturnat cu susul în jos
şi am văzut căscîndu-se sub noi
duşumeaua acoperită de mucuri de ţigară şi smocuri de păr
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de om, dar şi de cal sau de cîine!...
Am căutat să ne păstrăm judecata limpede şi cugetul curat;
am tras aer în piept şi ne-am lipit
mai bine tălpile umede
de tavanul pe jumătate surpat,
acoperit de dune mici de nisip
pe care le ondula vîntul
şi spre care se îndrepta
o turmă întreagă de suflete...
Ridicînd bastonul în aer,
Vîntul ne-a făcut semn
s-o luăm la dreapta şi apoi la stînga,
spre pajiştea verde ce se căsca în mijlocul oraşului...
Noi mergeam şi el ne urma,
acoperindu-se de ceaţă...
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Salonul albastru
Un arbore desfrunzit,
(lămîi sau smochin?)
stă nemişcat în mijlocul salonului.
Cînd pendula bate
ora exactă, îşi ridică
tăcut pălăria (de pe creştetul său
îşi iau zborul un nor de păsărele –
grauri şi vrăbii)
şi salută respectuos spectatorii,
care se ridică de pe scaunele
lor cu rotile şi încep să aplaude...
...Eu mă dezlipesc
uşor de pe lîngă zidul
placat cu faianţă albastră,
fac un pas spre fereastră,
apoi mă întorc brusc
şi-i lipesc mucul de ţigară pe scoarţă...
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Camera ascunsă
Uşa a dispărut
camera s-a făcut şi ea nevăzută
s-a ascuns într-o altă cameră
mai mare, mai răcoroasă
acum stă îngenuncheată într-un colţ
şi boceşte
deasupra ei pîlpîie
o candelă sfîntă
de cine îi e teamă?
(aceleaşi glasuri răsună din gol
alte glasuri se rostogolesc
ca nişte grăunţe în întuneric
sunetul lor e asemănător cu o ploaie
ce s-ar risipi pe-un acoperiş
glasurile se adună
şi se scurg prin burlane)
Plînge că s-a rătăcit
în alte camere ca într-un labirint
şi nu-şi mai găseşte drumul înapoi
(drumul scînceşte în spatele ei ca un copil)
Şi uşa? uşa de ce scîrţîie?
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de ce plînge?
Uşa a plecat după ea
a plecat şi nu s-a mai întors
a plecat şi e dusă
rătăceşte acum pe coridorul întunecat
deschide alte uşi
şi le închide la loc
cum face un pas,
cum toate uşile se iau după ea
şi strigă în gol:
tu cine eşti?
dar tu cine?
de ce te-ai ascuns în spatele meu?
dar tu de ce te-ai ascuns?
De ce ne căutăm
de ce alergăm mereu una în spatele alteia
şi nu reuşim să ne găsim
în întunericul care se lasă în jur
Strigăm şi în urma noastră
se desfac strigătele ca nişte goluri
care la apropierea paşilor noştri
ba se deschid
ba se închid
aidoma unor uşi
aidoma unor pleoape
aidoma unor ochi
ce s-ar privi unul pe altul... În beznă.
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Chipuri
Chipurile tăcute ale trecătorilor
(un’, doi, trei ş.a.m.d.)
urcate şi coborîte
unul cîte unul şi apoi
două cîte două
şi, în fine, toate laolaltă
cu ajutorul unor scripeţi
pe terasa blocului şi înapoi pe trotuar
(se folosesc plase de prins
fluturi, sacoşe obişnuite, dar şi năvoade sau crîsnice,
în care atîrnă ierburi, scoici, melci,
moluşte sau alte animale marine)…
Da, pe terasa blocului turn
unde deja au fost aduşi paşii,
astfel că se aude o leorpăială,
un clipocit continuu (lip-lip-lip şi
lipa-lipa-lipa, ţur-ţur-ţur ş.a.m.d.):
unicul scop al acestei mişcări perpetue
fiind mişcarea însăşi,
mişcarea în sine
care dă naştere la nemişcare.
…Abandonate pe trotuar
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sau chiar în mijlocul străzii,
stau trupurile drepte ca nişte lumînări
deposedate de chipuri şi măşti,
încearcă să-şi acopere cu mîinile
locul unde s-a aflat cîndva, nu de mult, faţa
dar dau mereu peste gol,
dau peste un vîrtej
care îi absoarbe încet înlăuntru,
astfel încît din fiecare trecător
rămîne doar o pată,
străjuită de mucuri de ţigară
sau de alte lucruri mărunte
(o brăţară, un ceas, o legătură de chei,
uneori nişte tocuri, o poşetă,
un ruj, o oglinjoară sau un portofel burduşit cu bancnote),
Un lichid galben, amestecat cu ceva verde
se prelinge peste pantofi
pierzîndu-se odată cu amurgul în peisajul noptatic,
cînd chipurile trase pe sfori
sînt coborîte iarăşi şi iarăşi pe scripeţi
înghesuite în vitrine sau pe galantar
în magazinul aflat la parter.
…Buzele dorm, pleoapele clipesc alene,
capetele mişcă uşor din urechi
încercînd să asculte muzica sferelor,
după care se pleoştesc
scurgîndu-se încet de pe umeri pe duşumea şi apoi,
pe sub uşă, pe trotuarul luminat de paşi umezi…
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Portativ
Desprind chiştoacele
de ţigară de pe tavan
şi le îndes în scrumieră.
Mă apropii de geam,
privesc trecătorii ce se perindă
unul după altul prin ploaie
înveşmîntaţi în pelerine lungi, albastre...
Deodată ploaia ia foc
şi întreaga stradă se răsuceşte
mistuindu-se în aer
ca un sul de papirus,
de pe care se scurg
umbrele trecătorilor,
asemenea unor note muzicale:
do-re-mi-fa-sol-do,
do-re-mi-fa-sol...
...Le culeg de pe trotuar
şi le îndes în geamantan...
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Fereastră

Dar cine
cojeşte pe ascuns
cu atîta migală
feţele omului
şi le împrăştie
pe străzi
ca pe nişte coji
de seminţe?
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Camera vecină
Decupez din zid o cărămidă
apoi alta şi alta
şi tot aşa mai departe
pînă gaura aduce cu o gură ştirbă.
Îmi pun ochelarii
şi mă strecor în camera vecină:
scot rînd pe rînd
umbrele strămoşilor
plutind ca nişte fetuşi în borcane...
Le aliniez pe masă,
ridic steagul
şi încremenesc în poziţie de drepţi...
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Popas
Copacul acesta
scheaună ca un cîine
alergînd nebun
pe străzile oraşului.
Trecătorii îl privesc
cu teamă şi oroare;
cîte unul, mai milos din fire,
îi aruncă din sacoşă
o bucată de carne...
...Aşezat pe trotuar,
eu îl contemplu în tăcere,
apoi îmi şterg arcuşul de praf,
şi plec mai departe...
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Un maldăr
Un maldăr uriaş de rufe
creşte ca un aluat
pe străzile pustii ale oraşului.
Îmi vîr mîinile în această cocă,
şi o frămînt cu ochii închişi,
răsucind din ea picioare şi mîini
şi capete de oameni,
pe care le prind apoi în cîrlige,
şi le usuc pe sîrma întinsă
în camera vecină...
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Nunta de cîini
Tîrîndu-mă mahmur dimineaţa spre casă,
cu vioara atîrnînd într-o mînă şi cu arcuşul sub braţ
(tocmai se crăpa de ziuă,
pe străzi, nici ţipenie de om);
cotisem din Podul de Fier
pe strada Eternităţii, apoi pe Kanta,
o stradă mobilă
străjuită de coroane şi sicrie,
ce părea să mă urmărească-ndeaproape
(o luam la stînga şi ea se lua după mine,
o luam la dreapta,
şi ea, ocolind cîteva case,
îmi ieşea înainte,
coteam după colţ,
şi ea cotea după colţ,
în fine, nu insist, poate nu mă urmărea nici o stradă,
eu însă trăiam cu acuta senzaţie
că sînt urmărit!)...
Era primăvară, cireşii şi vişinii dăduseră în floare,
pe străzi, nici ţipenie de om –
cînd deodată cotind la stînga,
pe strada Fulger, colţ cu Trompetelor,
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am dat peste o nuntă cîinească...
Erau îmbîrligaţi acolo
un buldog francez şi o doamnă Collie,
în timp ce alţi şapte cavaleri
(toţi maidanezi) îşi aşteptau cu nerăbdare rîndul.
Oraşul dormea dus,
nu se auzea nici un sunet, nici o mişcare...
Am stat în faţa lor
încremenit ca o statuie,
schimbîndu-mi din cînd în cînd greutatea
de pe un picior pe altul:
am strigat cuţu-cuţu,
am strigat ham-ham,
am schelălăit, am lătrat, am urlat:
m-am tîrît în jurul lor în patru labe.
Cîinii însă îşi vedeau liniştiţi de nunta lor,
ignorîndu-mi cu desăvîrşire prezenţa.
Era ca şi cum n-aş fi existat pentru ei
sau dacă existam, existenţa mea
nu prezenta nici un interes pentru simţurile lor
copleşite de un singur miros,
pe care îl simţeam şi eu în jur,
amestecat cu cel de cireşi şi de vişini potopiţi de floare...
M-am tîrît din nou
în jurul lor în genunchi,
(strada Kanta se tîra şi ea după mine!),
am scîncit, am mîrîit, am urlat
(strada scîncea, mîrîia, urla odată cu mine!)
mi-am aprins o ţigară
şi am suflat un nor de fum peste ei,
am luat o bancnotă de un milion
şi i-am lipit-o cîinelui pe frunte,
l-am ciupit de urechi,
l-am tras de labe,
am făcut tot efortul
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ca să mă fac remarcat,
el însă mă ignoră cu desăvîrşire.
M-am întrebat atunci
dacă nu cumva visez,
sau dacă mai sînt încă viu,
m-am ciupit de obraz,
da, eram treaz, eram viu,
îmi simţeam dureros unghiile înfipte în carne...
În mahmureala aceasta a mea,
casele, strada, copacii şi cerul
se balansau învîrtindu-se odată cu mine...
Mă simţeam nu ştiu cum
mai aproape de mine şi de Dumnezeu.
Am continuat să mă agit,
să mă învîrt în cerc,
să scheaun, să urlu,
cîinii însă continuau să-mi ignore prezenţa.
(strada Kanta potopită de flori şi coroane
se învîrtea odată cu mine!)
Era primăvară, cireşii şi vişinii dăduseră-n floare,
pe străzi, nici ţipenie de om.
Ce fel de cîini sînt aceştia? mă întrebam.
De ce nu scheaună,
de ce nu latră, de ce nu urlă,
de ce nu se reped să mă muşte,
odată ce-i asmuţeam?
Poate că sînt morţi şi le văd doar spectrele?
Nu, îi puteam pipăi,
le simţeam mirosul acru,
le simţeam respiraţia.
Erau doar transpuşi,
erau căzuţi prada ritului...
şi totuşi în ochii lor
nu vedeam nici un fel de bucurie,
ci un fel de tristeţe, un fel de resemnare,
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ca şi cum n-ar fi participat
la o nuntă, ci la o înmormîntare...
În sfîrşit, după mult timp, m-am recules şi culegînd de pe jos
arcuşul şi vioara plină de salivă şi praf
m-am ridicat din nou în picioare...
(Potopită de flori, strada Kanta
s-a ridicat şi ea odată cu mine...
Ce fel de stradă e aceasta,
m-am întrebat, de ce mă urmăreşte?
Poate că nu e stradă, mi-am zis,
ci altceva, un gînd, o obsesie
de care ar trebui să încerc să scap,
chiar dacă faptul acesta
ar fi pentru mine acum destul de dureros;
în fond, mă obişnuisem cu ea –
simţind-o aproape eram pătruns
de un sentiment de siguranţă...)
...În fine m-am ridicat,
am stat o vreme în cumpănă,
apoi aplecîndu-mi bustul
spre grupul statuar aflat într-o spasmodică mişcare
(împodobită cu panglici şi coroane,
strada se aplecase şi ea!),
am început să cînt un marş nupţial;
dar poate că din pricină că eram beat şi reflexele îmi erau amorţite,
sau poate că nu eram departe de cimitir,
sau poate din pricina privirii lor,
pe care încercam s-o definesc,
dar n-o puteam defini,
marşul aducea mai mult a prohod...
Inima îmi devenise pe nesimţite grea,
iar sufletul îmi era bîntuit de gînduri sumbre.
Umbrele copacilor tremurau
trist în lumina dimineţii.
Eram bîntuit de presimţirea că nunta aceasta cîinească
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o să se sfîrşească prost;
şi aşa a fost să fie: presimţirile mele n-au dat greş.
...A doua zi dimineaţă,
haita aceasta veselă în ritualul ei
fusese momită (în apropiere,
pe Kanta, colţ la colţ cu Fulger,
se afla un restaurant vietnamez
de chelneri îmbrăcaţi în fracuri impecabile,
care i-au dus la bucătărie
şi i-au măcelărit rînd pe rînd,
retezîndu-le capetele dintr-o singură lovitură,
iar bucătarii, mînuind
cu dexteritate satîrele, au preparat
din carnea lor bucate alese
pentru clienţii amatori de senzaţii exotice...
A scăpat doar căţeaua Collie,
care, după cîteva luni, a fătat, undeva la subsol,
printre ţevi, coroane veştejite şi sicrie,
şapte căţeluşi roşcaţi...)
...Îmi aduc aminte şi acum de dimineaţa aceea
cînd, tîrîndu-mă mahmur pe străzi,
cîntam la vioară...
Oraşul dormea dus:
pe străzi, nici ţipenie de om.
Era ca şi cum aş fi cîntat
la propria mea nuntă
sau, mai bine zis, la propria mea înmormîntare...
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Copacii, noaptea
Noaptea, copacii
se caţără pe pereţi
îşi scot degetele pe fereastră,
îşi lipesc faţa de geam,
se strîmbă la luna plină...
Noi stăm întinşi în pat
cu ochii aţintiţi
într-un punct fix din tavan.
Din ţigările noastre
pe jumătate arse
scrumul se scurge
asemenea unui melc siniliu,
ce-şi părăseşte cochilia:
primăvara o simţim
ca pe o toamnă blîndă
năpădită de miros de frunze şi fum...
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...Vîntul mişcă tăcut perdelele,
adunînd într-un colţ
mucurile de ţigară
şi melcii de scrum...
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Cameră tapetată cu paşi
Lungindu-mi trupul,
alunec pe geam, printre gratii,
pînă la marginea trotuarului
(soarele a apus demult
dincolo de blocuri),
culeg ca pe nişte bancnote vechi
urmele trecătorilor
şi le înghesui în buzunare,
după care mă strecor,
tăcut ca un somnambul,
înapoi, în salon,
şi le lipesc pe pereţi şi pe tavan.
...Mă descalţ şi încep
să mă preumblu încet, meditativ,
cu mîinile la spate, prin cameră,
printre mese şi scaune,
de la uşă pînă la fereastră
şi înapoi...
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Ceilalţi tovarăşi ai mei,
îmbrăcaţi în pijamale cu dunguliţe verzi şi albastre,
se lasă în patru labe
şi încep să urle, ca nişte cîini,
la luna plină, ce-şi strîmbă gîtul pe geam...
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Stîlpi de înaltă tensiune
Vreme de şapte ceasuri
am rămas agăţat de cabluri
în bătaia vîntului. Aş putea reproduce cu exactitate toată scena;
îmi aduc aminte de fiecare
sunet pe care l-am auzit,
de fiecare miros, de fiecare adiere de vînt.
Oraşul de pe cele şapte coline
se întindea ca în palmă.
Vedeam în stînga Turnul Golia,
Palatul, iar în dreapta, Eternitatea, străjuită de coroane şi sicrie,
Kanta şi Fulger ce lunecaseră la vale.
Deasupra pluteau nori ca nişte baloturi de paie,
rostogolindu-se spre soarele
ce tocmai da să apună. Iar jos,
la picioarele stîlpului de înaltă tensiune,
se învîrtea haita de cîini,
(sau poate doar umbra ei),
în mijloc ca o statuie de piatră – căţeaua Colly,
(sau poate doar umbra ei)
amuşinînd aerul încins,
dar fără să scoată un sunet. Am stat acolo mult timp,
răstignit pe cabluri,
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cu vioara în mîna stîngă
şi în dreapta arcuşul,
cu părul vîlvoi şi nările fumegînde,
pînă au venit prietenii mei,
şi m-au dat jos de pe stîlp
folosind o scară împletită din frînghii nevăzute,
pe care s-au urcat pe rînd;
(între timp, o mulţime de oameni
se adunase, cu mic cu mare,
în jurul stîlpului şi mă arăta cu degetul).
vedeam deschizîndu-se şi închizîndu-se guri,
dar nu auzeam nici un sunet,
ca şi cum mulţimea aceea de capete
ar fi fost închisă într-un acvariu
alături de haita de cîini
care acum i se gudura la picioare.
...Vedeam feţele cum se lărgesc
sau se subţiază, luînd forma unor ciocuri şi rîturi,
apoi alte forme, din ce în ce mai mici,
mai abstracte, mai greu de perceput:
vedeam cercuri, triunghiuri, hexagoane, silabe şi sfere
conţinînd alte triunghiuri,
cercuri, hexagoane, silabe şi sfere înscrise în ele,
iar în interiorul acestora,
mereu alte figuri şi alte sfere şi tot aşa mai departe,
potopite de-o lumină sinilie,
acoperite de semne ciudate,
ce semănau cu nişte hieroglife sau cu o scriere cuneiformă,
semănînd cu nişte tăbliţe de lut transparente,
ce se dizolvau încetul cu încetul
într-o apă care devenea
ba roşie, ba verde, ba gălbuie...
...Şi soarele ce se lăsa la orizont,
se transformase într-un obelisc negru de lumină...
Am privit din nou oraşul
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aşezat pe cele şapte coline,
crucile, ceasul din turn şi Mitropolia
se clătinau ca nişte umbre
înaintînd încet spre stîlpul de care stăteam agăţat. Apoi mişcarea
a devenit din ce în ce mai
precipitată, mai puternică, de nestăvilită:
atrase ca de-un vîrtej,
clădirile, străzile, oamenii, maşinile
au început să se-nvîrtă în jurul meu.
Lucrurile năvăleau peste mine,
se cufundau în mine, dispăreau
înăuntrul meu ca într-un hău fără fund. Am privit în zare,
doar obeliscul soarelui strălucea la orizont,
aruncîndu-şi umbra neagră peste coline. În locul
unde fusese aşezat oraşul,
se întindea acum pustiul.
...Şi brusc m-am înfiorat şi m-a apucat teama
şi am început să urlu în tăcere,
înlăuntrul meu, în care se adunaseră umbrele şi cîinii,
însă de pe buzele mele uscate ca iasca
nu ieşea nici un sunet.
Şi atunci am auzit cuvintele lui Iov
susurîndu-mi la ureche:
„Poate omul muritor să stea drept în faţa ochilor lui Dumnezeu?”
„Poate”, mi-am zis. Şi iar am auzit susurînd acelaşi glas:
„Nenorocirea nu răsare din ţărînă
şi suferinţa nu încolţeşte din senin,
omul se naşte ca să sufere, după cum scînteia se naşte
ca să se înalţe la cer...” Şi mi-am zis:
„Acum cînd trupul meu e un vîrtej de lumină,
de ce mă-ncearcă disperarea de a fi?”
Şi am mai zis: „Voi încerca să dezleg singur
nodurile cu care sufletul mi-a fost
legat de acest trup,
prin intermediul minţii..”
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...Şi pe măsură ce strigam, pe măsură ce mă tînguiam,
am văzut cum pustiul începe să se anime,
şi cum întunericul începe să se risipească
şi cum obeliscul negru al soarelui
prinde un contur de lumină şi cum casele, străzile,
bisericile şi oraşul întreg
revin toate la locul lor. Am privit din nou sub mine
şi am văzut aceleaşi chipuri
cum se clatină încet ca într-o apă stătută,
luînd forma unor boturi de cîine,
apoi forme din ce în ce mai abstracte,
reduse la linii şi puncte;
am privit atent fiecare chip
în care eram reflectat şi care se reflecta în mine,
pătruns de un sentiment de nelinişte şi teamă:
era ca şi cum aş fi căzut eu însumi
în interiorul fiecărui om
şi de acolo aş fi încercat
să ies la suprafaţă căţărîndu-mă cu degetele
în carnea moale şi dureroasă,
încercînd să aduc la suprafaţă
chipul lăuntric ca pe o efigie,
dar pe măsură ce urcam,
efigia se topea asemenea unei meduze lunecoase,
scurgîndu-mi-se printre degete
sau evaporîndu-se în aer...
şi în timp ce eu mă înălţam
urcînd din interiorul celorlalţi,
ceilalţi se scufundaseră la rîndul lor în mine,
căutînd cu mîinile deschise prin întuneric
faţa mea lăuntrică, multiplicată
în mii şi mii de exemplare,
semănînd cu feţele lor,
şi i-am simţit cum urcă
dinlăuntrul meu la suprafaţă,
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ţinînd în palme ca pe nişte trofee
efigiile găsite în întuneric,
şi cum acestea se zvîrcoleau
între degetele lor, scurgîndu-se asemenea
braţelor unor caracatiţe înapoi
în hăul de nepătruns.
...Apoi am văzut ţestele
strălucitoare ale prietenilor mei,
înarmaţi cu beţe şi frînghii,
urcînd spre cer pe scară nevăzută:
i-am văzut apropiindu-se,
devenind din ce în ce mai mari,
din ce în ce mai strălucitori,
cu umerii şi cefele asemenea unor imense broboane de sudoare;
am văzut braţe şi mănuşi
încolăcind frînghii
în jurul umerilor mei,
în jurul pieptului, în jurul coapselor,
al picioarelor, înfăşurîndu-mă asemenea scutecelor,
frînghii ce se legănau în aer,
apoi începură să coboare spre pămînt...
...Mă simţeam greu, din ce în ce mai greu,
ca şi cum aş fi fost alcătuit nu din carne,
ci din balast sau din pămînt,
ca şi cum în trupul meu s-ar fi revărsat
saci întregi de balast
şi pe măsură ce coboram,
în contact cu aerul, balastul se întărea.
Am încercat să-mi mişc limba în gură,
dar ea rămînea înţepenită pe loc. Am încercat
să-mi mişc pleoapele dar ele erau grele
ca nişte porţi de plumb împotmolite în nisip...
Pielea mea şi buzele mele
erau ca nişte dune de nisip în deşert,
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peste care se rostogolea, curgînd
asemenea unui rîu, vîntul disperării de-a fi.
Chipurile mulţimii se mişcau din nou,
schimbîndu-şi mereu forma şi culoarea...
Apoi, în timp ce coboram, am văzut
mormintele ridicîndu-se în picioare
şi sprijinindu-se de cîrje
şi am văzut sicriele dezlipindu-se ca nişte sertăraşe
acoperite de flăcări sinilii
în care se aflau sufletele răposaţilor.
Mormintele lunecau la vale,
şi, pe măsură ce înaintau pe străzi,
lespezile şi crucile se transformau în şenile...
...Apoi am auzit glasurile lor
rostind rar, sacadat: „Ieşiţi din casele voastre de cărămizi,
ieşiţi din locuinţele voastre
de beton şi de piatră şi veniţi în locul nostru,
dacă voi nu v-aţi săturat de viaţă,
noi ne-am săturat de moarte...”
Dar oamenii se ascundeau în lăcaşurile lor
şi nimeni nu îndrăznea să ridice glasul
şi să înfrunte morţii, eu însă
am încercat să deschid buzele ca să-i înfrunt,
dar limba mi se lipise de cerul gurii,
astfel că nu am putut vorbi decît în gînd
şi în gînd le-am zis: „Vin eu în locul vostru
ca să vă umplu cu golul meu eternitatea, iar voi
ridicaţi-vă şi veniţi în locul meu,
agăţîndu-vă lespezile grele de aceste cabluri!”
Şi morţii pare-se că mi-au ascultat glasul,
căci am auzit ridicîndu-se de pretutindeni un murmur greu,
apoi murmurul crescu, transformîndu-se într-un val de tunete.
Şi eu am auzit un glas de foc, rostit de mai multe guri,
împletite într-o frînghie de flăcări: „Dacă ne chemi,
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o să venim!” Şi veniră asemenea unui stol de corbi
aşezîndu-se de o parte şi de alta a braţelor mele,
astfel încît la asfinţit m-am văzut înconjurat de morminte
şi am auzit răsunînd în afara mea
un glas asemenea unei limbi de foc dansînd pe cabluri şi zicînd:
„Noi am venit, acum vino tu şi te aşază în locul nostru...”
În timp ce ascultam, am văzut fiecare mormînt
desfăcîndu-şi lespezile
ca un sipet şi am auzit sufletele morţilor
tînguindu-se în beznă şi m-am văzut şi pe mine
întins în locul lor înfăşurat în beznă ca într-un scutec
şi m-am trezit din reverie şi am strigat:
„Morţii cu morţii şi vii cu vii...”
...Şi atunci am ridicat ochii din pămînt
şi am văzut stîlpii de înaltă tensiune
clătinîndu-se în stînga şi în dreapta mea
îmbrăcaţi în odăjdii şi prapuri,
cădelniţînd lumină şi mi-am zis: „Stăpîne, scoate
vidul din mine şi umple-mi sufletul din nou de lumină...”
Iar prietenii care mă înveliseră într-o prelată
şi mă duceau la vărsătoarea oraşului au murmurat:
„Dacă omul nu e stăpîn pe sufletul său,
atunci cum l-ar putea ajuta Domnul?!”
Au rîs şi au adăugat: „E vînăt...”
„Ba nu, e negru...” „Negru ca tăciunele.”
„Din pricina golului, din pricina vidului ce şi-a găsit
sălaş înlăuntru său...” Şi zicînd asta,
au golit o stilcă de vin, trecînd-o dintr-o mînă în alta,
după care au spus din nou: „Cui pe cui se scoate,
şi vidul cu vid...” Au făcut cerc
în jurul meu şi au început să danseze şi să cînte cîntece deocheate.
Dansînd, m-au desfăşurat din prelată
şi m-au îngropat pînă la brîu în talaş umed, amestecat cu nisip.
În timp ce mă îngropau, au murmurat din nou:
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„E negru. Negru ca tăciunele, negru ca smoala...”
„Să scoatem negreala din el,
căci împărăţia lui Dumnezeu e aproape!”
Şi, bînd, au început să se învîrtească,
momind vidul să iasă din mine.
Au adus cîrnăciori şi mici,
au aprins focul din gunoaie
şi au prăjit carne învîrtind-o pe ţepuşe,
astfel că fumul înecăcios ce se ridica din vărsătoare
se amestecă cu un altul, dulce, ispititor.
Am simţit că mîiinile mele începură să se dezmorţească,
iar limba se mişcă lovindu-se de cerul gurii.
Înghiţeam în gol, salivam de durere, iar ei,
privindu-mă, au zis: „Iată, se mişcă
golul din el. Se mişcă vidul din interiorul lui.
Îl vom scoate afară şi-l vom face să cînte cum vrem noi...”
Şi atunci unul din ei apucă mîna mea
care ţinea vioara şi începu s-o ciupească de corzi,
iar alţii cîntau scîrţîind din arcuş. Între timp vidul din mine
răbufnea afară pe nări şi pe ochi,
şi pe toate deschizăturile
întinzîndu-se peste grămezile de cîrpe fumegînde din vărsătoare...
„Cui pe cui se scoate”, au repetat ei,
şi apoi au lălăit: „Gol iese omul din pîntecele mamei lui,
iar golul se cuibăreşte înlăuntrul lui
şi nu-l părăseşte pîn’ la moarte... „Ba îl părăseşte, au adăugat,
îmbrăcat în costum de mire,
cu hîrţoagele raţiunii pure îndesate în buzunar,
şi cutia de vioară sub braţ...”
...I-am zărit apoi răscolind de zor prin gunoaie,
scoţînd tot felul de sfori, de cabluri şi baterii
pe care le-au adus şi le-au pus grămadă în faţa mea...
„Cui pe cui se scoate, au repetat”,
apoi au făcut o coroană de sîrmă şi mi-au pus-o pe frunte,
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au prins-o de cabluri şi m-au conectat la baterii...
Şi am văzut atunci din nou vidul adunîndu-se în jurul meu
şi luînd forma unei haite de cîini luminoase...
„Cîntă!”, mi-au poruncit, răsucind comutatorul.
Am simţit cum pătrunde din nou întunericul în mine
şi am început să-mi mişc ca un manechin braţele
şi să cînt cîntecul acela pe care-l cîntasem
cu o zi mai înainte, pe strada Fulger,
colţ în colţ cu Trompetelor,
la nunta de cîini...
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