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Poemele-tăceri

Această antologie născută din viaţa noastră cea adevărată a pornit la drum cu
un principiu: să ocolească îndoctrinarea. Political Bullying este condamnabil.
Titlul, luat din poemul Anei Blandiana, este uşor de înţeles: rănile, trupurile,
drama umană—sunt mute. În paginile care urmează, cu adevărat vii sunt poemeletăceri.
Majoritatea textelor sunt proză lirică, deşi aparent sunt în versuri. Versul este
un subterfugiu: el ascunde exacerbarea suferinţei în spatele cortinei frumosului. Am
acceptat şi câteva texte luminoase, care uită de realul imediat. Am făcut acest lucru
pentru tandreţea lor irezistibilă, pentru dragostea de viaţă—care este, la urma urmei,
tema esenţială pentru noi toţi.
Cartea aceasta începe cu „ Nu avem destulă imaginaţie / să vedem rănile lor /
pe trupul nostru” (Ana Blandiana), şi se încheie cu „ Dacă va fi război, / (...) poate că
voi muri fericit / şi cineva va scrie o poezie despre asta” (Péter Demény). Oricât aş
căuta, nu am o explicaţie mai bună pentru acest volum.
Lidia Vianu
9 mai 2022
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Ana Blandiana
n. 25 martie 1942

Nu avem destulă imaginaţie
să vedem rănile lor
pe trupul nostru,
nici lacrimile lor
curgându-ne pe obraji.
Nu suntem destul de puternici
să ne închipuim cum ar fi
să ne părăsim viaţa
cu o geantă pe umăr
şi să nu mai găsim
printre dărâmături
cuvântul ACASĂ
Doar spaima reuşeşte
să ne lege în aceeaşi
cămaşă de forţă,
croită din harta Europei,
îndoită mereu pe aceleaşi linii
şi gata-gata să se rupă,
dar rezistând.
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Mariana Al-Saleh
n. 22 august 1957
Cântec pentru mama
La marginea războiului
N-am mai vorbit de mult cu tine, mamă.
Era o toamnă frumoasă când ai plecat,
aurie şi caldă, cum îţi plăcea,
dar te-ai temut de sfârşitul ei.
Târziu am înţeles de ce te grăbeai.
N-am mai avut toamne frumoase de-atunci.
Nici primăveri.
Iernile-au fost tot mai urâte şi grele.
Şi-au plecat o mulţime de oameni de-aici,
la tine, între stele.
Acum e din nou primăvară.
Cu soare, cu vânt — cum ştii — cu câţiva fulgi
de zăpadă ori ploaie.
Au răsărit zambilele la noi în grădină,
dar e un martie trist.
Suna alarma. Mama striga. Fugise pisica.
Şi tu, disperată s-o prinzi.
Dispăruse casa vecinilor. Şi leagănul lor.
Şi cireşul din curte.
Mai ştii?
Povesteai din război încercând să ascunzi
O lacrimă-n gene...
Pentru noi erau nişte scene şi-atât.
Mamă, a venit războiul aici, lângă noi,

Antologie editată de Lidia Vianu
9

şi nu mai putem să zicem că nu e.
Se face noapte. Ştirile curg violent pe ecran
cu imagini de viaţă şi moarte într-un nesfârşit
amalgam.
Nici azi n-am să dorm.
Afară, o lună mare şi tulbure pluteşte pe cer,
prin norii curgând destrămaţi.
Mi-e dor de grădina noastră, mamă,
de parfumul tău, adiere de vânt pe obraz.
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Luminiţa Aldea
n. 14 iunie 1969
***
Cum este să fii omul ce a ucis liniştea lumii!?
Mă tot întreb cum poate să existe un astfel de om!? Ce monstru îl locuieşte!? Ce
inimă îi bate în piept!?
Copiii ucişi... copiii răniţi... copiii ce de-abia au respirat viaţa şi sunt obligaţi să
înveţe moartea...
Omul ce seamănă moartea e şi el tată, şi-a ţinut copiii în braţe şi i-a legănat sau
le-a spus poveşti. Ce le spune el copiilor lui!? Cum îi priveşte în ochi!? Cum le explică
faptele lui!?
E şi bunic. Îşi poate ţine seara nepoţii pe genunchi, fără a auzi bocetul mamelor,
ai căror copii au fost ucişi!? Dar cum întinde mâinile pătate de sânge spre a-şi mângâia
nepoţii după ce a furat viaţa nepoţilor altor bunici!?
Părinţi, bunici ucişi sau îngropaţi sub dărâmături de la bombardamente...
Cineva l-o fi ţinut pe genunchi, când era copil, pe omul ce acum ucide liniştea
lumii!?
***
Îmi imaginez că le spune copiilor şi nepoţilor că şi-a dorit o ţară. Şi-a dorit-o
mai mult ca să se simtă puternic şi important. A vrut să o aibă în trei zile. Nu a reuşit.
Ţara pe care el o dorea nu l-a vrut. Pentru că nu a putut-o avea, o distruge. E ca
psihopaţii ce pretind că iubesc o femeie, dar o violează sau o ucid. Aşa e pentru ei
iubirea.
***
Citesc că un soldat rus făcut prizonier de ucraineni a spus că ofiţerii ruşi îi
împuşcă pe răniţi şi nicio rudă nu este anunţată de moartea acestora şi îmi este tot mai
clar că omul ce a ucis liniştea lumii, înainte de a distruge Ucraina, distruge Rusia! Îşi
distruge propria ţară. E pe un drum fără întoarcere.
***
Oricât m-aş întreba nu pot găsi răspuns la întrebarea: Cum este să fii omul ce a
ucis liniştea lumii!?
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Ioan Avram
n. 28 iunie 1953
Primăvara în Ucraina
Primăvara, în Ucraina, poposi ca altădată
Dar găsi mai multă jale, inima înnourată,
Câmpurile sfârtecate fără zâmbete pe chip,
Câte-un ciot dintr-o livadă, dintr-o casă mai nimic.
Păsările, puse pe fugă, au venit plângând la noi,
Că n-au linişte-n ogradă, că e zgomot în zăvoi,
Ele ştiu că-i primăvară dar li-e cuibul ocupat
Şi-au plecat în lumea mare cu sufletul ne-mpăcat.
Nu-nţeleg de ce e zarvă, ce e cu acest război,
De mulţi ani şi-au făcut cuibul chiar aicea lângă noi,
Au avut tihnă acasă fără frică de-mpărat
Dar acum fără speranţă şi-au luat zborul sacadat.
Şi-au prins puii sub aripă, pe un drum necunoscut,
Când din cer mai cădeau stele şi căderea le-a durut,
Când se clătina nădejdea viselor născute-n doi
Şi-au lăsat a lor pereche în mulţimea de eroi.
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Liliana Badea-Cârstea
n. 1959
Se-ntoarce, iar, materia în ea...
Se-ntoarce iar materia în ea,
Se-amestecă din nou atomii.
Experienţa noastră eşuată
A câta oară-i, iarăşi, terminată?
Se-ncrâncenează forţele naturii
Să ne păstreze, să ne ocrotească?
Sau iar, să slobozească furii
Ce-a noastră slăbiciune să ne dovedească?
Cu zgomote care ucid tăcerea
Şi zarea sfâşiată de scântei,
Noi răspândim în suflet doar durerea
Şi lacrima ce vine-n urma ei.
În graba noastră de-a ne dovedi puterea,
Ne amăgim în aer şi în valuri.
Privim un punct, dar trecem cu vederea
Că ne lovim cu ură, de aceleaşi maluri.
O vom lua iarăşi, împreună, de la capăt?
A câta oară şi pentru cât timp?
N-am înţeles că în al nostru treacăt
N-avem mai mult de-un singur anotimp...
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Nely Bădică
n. 28 ianuarie 1967
Fără hotar!
Moartea îşi face cuib între ţărmuri
Zăpada cuprinde în palme doar sânge!
Ca o căprioară luată-n vizor
Cu gust de ţărână în gură,
Încălţat cu durerea, un copil face doi paşi
Cu toată greutatea lumii pe umeri
— O cruce prea grea pentru umerii lui firavi —
Viaţa nu mai are răbdare cu el
Mâna ce-l mângâia se pierde-n neant.
Visul firav se disipează-n explozii de bombe.
Înainte — nimic
Înapoi — doar moarte şi sânge!
Oameni mari, oameni buni,
Vine primăvara
Nu puneţi hotar zborului de fluturi!
(21 martie 2022)
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Gabriela Ana Bălan
n. 19 septembrie 1968
Pandemie şi război
nu te teme tată, nu sunt morţi
în oraş oameni grăbiţi
îşi văd de viaţa lor, au toate părţile trupului
aşezate corect, nu o mână lângă ureche
sau un picior lipit de obraz aşa cum ai putea crede
dacă ai citit cumva ziarele de azi
nu, tată, nu sunt morţi în oraş
bântuie o altfel de ciumă acum
mor sălile de teatru şi de cinema
moare librăria în care zace necitită cartea mea şi
noi vorbim despre aceeaşi primăvară
doar că a ta plouă cu sânge
a mea cu materie cenuşie
respiri un cer întreg, eu doar aerul de sub mască
nici mama nu ar putea să mă recunoască
nu te teme, scrie-mi mesaj, nimeni
nu îţi stoarce de sete cuvintele
morţii sunt încă vii în oraş
eu sunt doar o poetă care plânge
sub focuri copiii defilează cu cârpe albe
rupte din halatul cu care au fugit din spital
prin norul de fum infernal
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Ramona Băluţescu
n. 23 aprilie 1973
De ne-murire
Uneori e bine să ştii
Despre adevărul lucrurilor,
Despre aceste raze care ţâşnesc din răspântiile
Care le încheagă.
În jur se moare,
Trece coasa, luând la întrebare tot,
De fapt şi nouă ni s-a îngustat,
Cu mare primejdie,
Timpul,
Apucă-te, repede,
Să înglobezi în fiinţa ta acest adevăr —
Poate e unicul lucru ce ne mai poate face uşori,
Poate aşa vom rămâne, încă o vreme, nemuritori.
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Anca-Iulia Beidac
n. 18 iunie 1975
post (s.)
îţi scriu de pe frontul de est
câmp nesfârşit al luptelor noastre cumplite
de-atâţia ani
lucrurile s-au liniştit acum
apele s-au separat
iar tu
ai rămas o iluzie cu final neaşteptat
îţi scriu de pe frontul din est
al fostelor noastre războaie
aici răsar flori acum
în inimă îmi creşte un copac
al vieţii mele noi
îţi scriu de pe frontul din est
e linişte şi cald
e bine
e totul gata acum s. totul gata
să fii fericit
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Laurenţiu Belizan
n. 28 iunie 1963
bindi
te visez aşa cum un soldat adormit în tranşee
sub ploaia de gloanţe
vede cerul deasupra casei lui
aici ţărâna ţine de cald
ghirlandele sunt de sârmă ghimpată
oamenii înjunghie orele în jurul meu
soarele — o gură de tun
în apă cenuşa devine coral
mă apropii
mă micşorez până devin
o pată roşie pe fruntea ta
pe marginea ei o mulţime de curioşi
se uită în jos ca într-o fântână
un copil aruncă o piatră
o prind adânc în tine
afară s-a făcut linişte
din circul de la marginea oraşului
a rămas doar cupola
suspendată pe coloane de fum
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Cristina Botîlcă
n. 1997
Mărgăritar
armele nu se înfăşoară în steaguri şi uniforme militare
se îngroapă
adânc
în pământul cătunelor din care au fugit nume neştiute
noaptea
se astupă cu ciment şi pietre de moară
ca să nu le mai ridice nici Moartea de acolo
gloanţele se aruncă în hăurile gurilor căscate
guri de copii fără niciun crod de pâine
guri de mame lăuze şi fără bărbaţi
tancurile să devină sere
universuri întregi care să ţină dorurile mamelor
rămase ne-mame
să le umple copiii cu mărgăritar
şi să joace baba-oarba în ele
bombele se sting cu soda caustică
din gura celui care şi-a trimis fiii şi fiicele la moarte
războiul nu se iartă
războiul se uită
sau se repetă
abia atunci înfăşori armele în steaguri şi uniforme militare
şi le dezgropi
atunci îţi aduni gloanţele şi tancurile şi bombele
şi-nghiţi în sec soda caustică din gură
şi omori copiii care-s la poarta ta
cu braţe de mărgăritar
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Ecaterina Bucovanu
n. 25 iunie 1999
Sânge
Azi actele toți le semnează cu sânge,
Şi mâinile-și strâng tot pline de sânge,
Şi cât de senin n-ar părea, pe cer se prelinge
Tot sânge, mult sânge, mult sânge.
Sânge-i în fulgul de nea care ninge,
Şi-n lacrima nou-născutului care plânge,
Sânge îneacă inima bătrânului ce se stinge,
Sânge ne-neacă, ne-nghite, ne-nfrânge;
Peste tot numai sânge și focul se-ncinge,
Şi arde mai tare cu flacără-naltă, n-o stinge
Nimeni, și sângele curge, atinge
Tot râul, tot omul, și iar se prelinge...
Sânge,
Un vin roșu sacru pe toți laolaltă ne strânge,
Prin venele-ramuri același viu sânge,
Prin tine, prin mine, prin el, ea, noi, curge,
Şi cum pot fi mințile noastre atât de nătânge
Să nu înțeleagă – vărsarea de sânge-i păcat!
Şi cine alege prin el să trăiască,
În al lumii apus stropit tot cu sânge,
În vecii vecilor amar va plânge
Cu lacrimi de sânge.
Sânge
ne-neacă, ne-nghite, ne-nfrânge...
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Florica Bud
n. 21 martie 1957
Poem columbidaean
pleacă din europa şi din universul nostru încă viu!
mă adresez neîntrebată, abia scuturată de gânduri,
unui spirit războinic, ce clocoteşte lavic plin de ură,
astăzi la fel ca ieri, agitat, blasfemic şi fără motive.
aşteptăm răspunsurile la întrebări ce nu au linişte,
rătăcinde prin cancelarii pline de hârtii şi de ceară.
nu voi face afirmaţii în locul vostru, nici despre voi,
cât despre mine în veac, am coordonatele unui copil,
trist şi neîntrebat ce număr mai poartă la pantofiori.
o, timpule, vlăguit şi inodor, aştept calmic curgerea,
preparând un festin alb invitaţilor la o cină de taină,
poate unu, precisamente, doi plus trei copaci indecişi;
nişte căprioare fugare, râşi, urşi, vulpi, lei, şapte lupi
potriviţi pentru un summit floro-flu-floral pădurian
în care vieţuitoarele cer pacea să fie purtată pe aripi
fâlfâinde, conforme legilor nescrise de columbiformes.
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Ionuţ Calotă
n. 1964
Între dragoste şi război
Femeile acestui oraş au ochii plânşi
şi rochii negre tot mai lungi
cu care îşi leagă strâns obiectele casnice de ele
Bărbaţii lor au braţele pline
de tot mai multe caserole de tablă
ca nişte mici sicrie cu lut
Imaginile groazei atârnă din ei
ca nişte puşti
iar câmpurile sunt pline
de toate numele nerostite
Totul părea înainte atât de firesc
fiecare stradă avea un poet imaginar
furtunile erau calme
Copiii/soldaţi supravieţuiau atâtor respiraţii
până când murmurul a fost acoperit
de avioanele în picaj
şi acum ei privesc uimiţi cum
fumul se înalţă
de pe fiecare loc
de unde cineva pleacă
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Ruxandra Cesereanu
n. 1963
Troienele (ucrainence)
Poate că în curând nu vor mai fi cuvinte
ca să vorbim şi să scriem despre acest război,
aşa încât iată rostirile care prind viaţă acum,
la răsărit şi la apus totodată:
nimeni nu ştie dacă mai există lucrări ale zeilor,
dacă mai poate cineva înălţa ori prăbuşi destine
când ceea ce se zăreşte şi se miroase este doar pustiirea.
Hecuba, Casandra, Andromaca, troiene fugărite din Ucraina,
părul vostru e înnegrit de la amurg ori mieriu de la explozii,
nu mai aveţi torţe de profetese, nu sunteţi împodobite cu dafin,
dar pieptul vi-l loviţi în ritm de vâslă,
podoabe regale nu mai purtaţi între sâni decât o cruciuliţă de aur
ori un medalion argintat cu Virgo Maria.
Mângâiaţi ţărâna cu unghiile,
bocind şi strigând răguşit adio.
Mame, fecioare, fiice, surori, mătuşi, nepoate, bunici, văduve,
nu ştiu ce se va întâmpla, dar încă nimic nu se va încheia,
mai este mult de distrus şi murit.
Ego tali animatus confidentia,
ad te, Virgo Virginum, Mater, curro,
ad te venio, coram te gemens peccator assisto.
Noli, Mater Verbi,
verba mea despicere;
sed audi propitia et exaudi.
Poate că în curând nu vor mai fi cuvinte
ca să vorbim şi să scriem despre acest război.
Amen.
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Rodica Ceterchi
ninge peste
ninge peste greșelile noastre de ieri
peste sângele crimelor de la știrile de aseară
peste fumul galben înțepător al bombelor căzute în Ucraina
peste fețele murdare ale copiilor înfometați
peste rănile fără glas ale pământului
peste brazde cuminți și peste râpe cu deșeuri industriale
peste ape murdare și peste cioturi de copaci
peste mieii blânzi și peste vacile nebune
peste acoperișuri și peste ruine fără acoperiș
peste prostia strigată la colțuri de stradă și peste cea tăcută ascunsă sub plăpumi
peste povești
peste cărți fără nume
peste zăpezile de altădată
și poate
peste greșelile noastre de mâine
(februarie 2022)
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Nicolae Coande
n. 1962
VorbaIago
Trezeşte-te, ultima bătălie dintre uriaşi se dă în pântecele Rusiei,
în necenzurata durere a inimii unui copil adus în cioc
de rândunica nopţii şi lăsat în prag sărmanului pescar —
când te iubeşte Dumnezeu îţi dă o gură-n plus şi-ţi rupe undiţa,
ai grijă, uterul bătrânei Asii scuipă guzganul cu cap de om,
singur cerşetorul de pâine l-a văzut când îşi aruncă maţele
ca un năvod în valea unde spumegă taimenul,
pe Obi, la ostrovul pe care omul a mâncat inimă de om
şi a trăit în zemlianka şobolanului cu steaua roşie-n coada grasă,
nu adormi, prin somn îţi intră-n casă VorbaIago, te cară
pe spinarea ceţii în porturi de strigoi, îţi fură fierea
din care face cvas pentru Narodnyi Komissariat Vnutrennikh Del
să meargă înainte molohul spre cincinalul ultim,
acolo unde ne aşteaptă sitele ce vor alege grâul de neghină,
mirosul de bătrâni coboară din copaci cu paşi de vită
dusă în abatoarele unde un patefon huruie muzică de asalt,
hingherii cu ciocane înroşite în sângele viţeilor abia născuţi,
nu te speria, la ultima-nfruntare frunza toamnei ne va-ntâmpina
în linie cu bătaia de morse a inimii unui copilaş: de ce?
Şi timpul s-ar putea opri. Trezeşte-te. La uşa ta e VorbaIago.
[din vol. "Nu m-au lăsat să conduc lumea", Casa de editură Max Blecher, 2015]
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Mariana Codruţ
n. 1956
asasinul şi ţara asediată
moartea trece podul, huruie, scrâşneşte.
femei şi bărbaţi din ţara asediată
fac zid neclintit în faţa ei cu copiii în braţe.
tanchistul abia ieşit din copilărie
pricepe dintr-odată
că el e semănătorul morţii, el e moartea,
nu eliberatorul aşteptat cu flori.
moartea trimisă de marele asasin
are chipuri crunte mii şi mii.
dar cel capturat de ţara asediată
de groază e galben. cu lacrimi în ochi,
imploră la telefon:
mamă, vino să mă iei de-aici, e cumplit!
în acest timp, moartea trece şi trece
şi trece podul, huruie, scrâşneşte.
(Martie, 2022)
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Marina Costa
n. 1968
Război
Războiul nu a fost inventat de oameni. Şi animalele se luptă pentru teritorii,
pentru resurse, pentru parteneri cu care să perpetueze specia.
Există insecte care adună armate cu care năvălesc asupra termitelor,
ucigându-le, gonindu-le şi preluându-le muşuroaiele. Unele furnici atacă specii
diferite, emană un parfum care imită mirosul de alarmă al inamicului, făcându-şi
victimele să fugă, apoi le fură larvele, care vor creşte ca sclavi, pentru a munci în
favoarea cuceritorilor.
Grupuri de cimpanzei întreprind raiduri împotriva comunităţilor vecine, în
vederea anexării teritoriilor acestora. Un studiu asupra cimpanzeilor dintr-o zonă din
Uganda a constatat că, în zece ani, optsprezece au fost ucişi sau răniţi în astfel de
războaie, teritoriile lor fiind preluate de cuceritori.
Dar nicio altă fiinţă în afară de om nu formează armate care se confruntă, să
lupte până la victoria uneia. Numai comunităţile umane se aliază pentru a învinge un
duşman comun.
Şi dacă primul război al oamenilor s-a purtat cu pietre, acum există arme
sofisticate, inclusiv nucleare. Ştiinţa a evoluat, şi în loc să fie pusă în slujba păcii, a fost
pusă în slujba războiului.
Mai tragic este că istoria se repetă. Conflictele militare sunt ciclice. Omul,
singura fiinţă dotată cu inteligenţă superioară, ar fi trebuit să înveţe lecţiile trecutului
şi să nu mai bată aceleaşi poteci, acum, când se presupune că a evoluat.
Nu toate războaiele din prezent au caracter oficial, dat de declaraţii de război
între combatanţi, şi nu toate conflictele armate în curs sunt clasificate ca războaie, pe
baza unor definiţii înguste. Şi totuşi, în anul de graţie 2022 sunt douăzeci şi două de
războaie în lume. De multe ori ţările vecine celor în conflict sunt prinse în acelaşi
tăvălug al violenţei.
Ţările şi oamenii înfloresc în timp de pace. De ce două conflagraţii mondiale nu
ne-au învăţat cum să evităm conflictele armate?
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Issabela Cotelin
n. 27 aprilie 1968
Rondelul aşteptării...
E iarnă-n lume şi-i război,
Pe unde umbli, primăvară,
Cu firul tău de sfânt trifoi,
Ce ne renaşte iar şi iară.
Păsări iau drumul înapoi,
Când armele în aer zboară,
E iarnă-n lume şi-i război,
Pe unde umbli, primăvară.
Perechi s-au împărţit la doi,
Copiii nu mai zburd-afară,
Pe verde câmp adorm eroi
Şi roşu-i totul înspre seară.
E iarnă-n lume şi-i război...
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Nicolae Crepcia
n. 16 februarie 1952
se aude numai ţipătul unui vis
din ce în ce mai înfricoşătoare nopţile
din ce în ce mai aproape
râgâitul obuzelor
trilul privighetorii nu se aude
poezia nu se mai aude
se aude numai ţipătul unui vis
strivit de şenile
privighetoarea s-a pitit în adăpostul ei
sub aripa lui Dumnezeu
poezia umblă pe străzile pustii
şi strigă şi plânge
şi neauzită este
din ce în ce mai înfricoşătoare nopţile
din ce în ce mai înspăimântate zorile
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Angi Melania Cristea
n. 25 decembrie 1976
Război şi alte fleacuri
nu mai am timp să iubesc bărbaţii cu maieuri colorate
bărbaţii care mânuiesc stângaci patul armei
pierduţi în banalităţi şi cafele
(poate tu tragi de timp până la Romană)
istoria noastră comună este despre pterodactili
despre mimoze şi alte fleacuri
nu vrei să ştii ce stupid se moare
cum nişte neica-nimeni trag pe front de pe toate flancurile
parcările sunt pline de locuri nesecurizate
de flori de câmp şi odorizant de wc-uri
poezia aceasta se joacă virtual (nu ai har//nu am har)
la asasinatul nopţilor epicureice participă
orice doză orice carambol
pe paturi de spital nebunii bolnavi împuşcă
luna rotundă despicată în 3 ochii gigantului care alunecă
spre ţara cu o mie de mame
(nu ai nicio logică totul la tine e un eufemism)
plec în călătoria cu sărbători şi fără farisei
este atât de mare inima războiului
atât de rece spumoasă
nu ne trece de dor lângă pomii înmuguriţi
nu ne trece de case de şcoli de viaţă
aşa că înfigem propria coastă în lanurile
pline de guri de eroi
de picioarele lor tâmpe şi stingem luminile
(parcă s-a făcut de un basm rusesc de matrioska)
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începe războiul pe flancul estic este prea tare votca ludmila
Last day
Sângele meu slav îmi spune să nu uiţi că războiul migrează.
Ţine minte, Vania, poţi fi soldatul universal, RoboCap, dar sufletul mamei Rusii
stă strâns în chinga războiului. Pleacă la război, Vania, şi nu folosi acel AK47! Trec
tancurile spre Kiev... Oare Nikolai are vestă anti-glonţ? Nikolai a terminat
Universitatea la Moscova. Studentul ucrainean are o soră, Sonia. Ea i-a spus că ruşii
sunt cei mai prietenoşi la un pahar de votcă şi tot ea i-a trimis o poză cu mama dinainte
de război.
—Nikolai, tu nu uita, pleci cu Slavomir. El este fratele mai mare, va avea grijă
de tine. O să vă întoarceţi amândoi din război, îl linişti Sonia.
Nikolai nu are copii, nu s-a însurat; are două pisici şi un câine, pe care Sonia
l-a luat cu ea când a trecut graniţa la români. De treabă şi românii ăştia! Mama a rămas
la Odessa. A obosit să trăiască printre dărâmături şi explozii.
Lacrimile mamei curg pe obrajii lui Nikolai; este preferatul ei dintre cei trei
copii. Slavomir însă a căzut la Mariupol. Ochii lui deschişi sprijină cerul Ucrainei.
Vania simte gustul sângelui curgând prin artere... sânge de tânăr rus...
Ar mai trăi o viaţă, alta decât cea reală, dacă nu ar trebui să urce în tanc şi să
atace obiectivul.
—Mamă, când mă întorc din această operaţiune specială, mă însor. O să am
cinci copii, mamă, o să joc şi o să mă îmbăt până dimineaţa! rosti Vania cu voce
sugrumată.
Toţi suntem acum nişte obiective, nişte instantanee. La masa tăcerii eroii strigă
„Prezent!”.
Peste Ucraina flutură drapelul... dincolo se aude la radio un imn rusesc. Europa
se dezmorţeşte... mor scriitori... artişti... balerini... mor oameni... mor sentimente.
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Diana-Maria Croitoru
n. 10 ianuarie 1998
Lacrimi negre
Lacrimi negre seceră cerul senin
şi asfaltul încă rece se sfărâmă sub tălpile trecătorilor.
Ţipetele copiilor alcătuiesc noul imn naţional
pe ale cărui note armate nevinovate mărşăluiesc
către libertate.
Oamenii se varsă, se revarsă — valuri — peste graniţe
şi se sparg în grupuri răsfirate — înstrăinate —
departe de mirosul negru de fum.
Peste podul pavat cu jucării, ochi pierduţi privesc
către râul de lacrimi de sub ei.
Lumea întreagă se adună zid — mână de mână —
şi învăluie cu pături de speranţă sufletele zdrobite.
Strigătele copiilor devin peste noapte
firul ce coase la loc ceea ce moartea a semănat în urma ei
şi lumea devine încet-încet un loc mai bun.
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Dan Dănilă
n. 1954
război
înainte! pe aici nu se trece.
la luptă băieţi. n-aveţi teamă.
ia şi tu o gamelă cu zeamă.
pe noi moartea ne lasă rece.
acesta este ultimul cartuş?
nu-i nimic. vor veni ajutoare.
ţineţi pieptul la trecătoare
în ardeni carpaţi hinducuş.
patria va fi recunoscătoare.
o votcă pentru cel curajos
o decoraţie celui ce moare.
pacea e lucrul cel mai frumos.
acum la arme. sus inima. atac.
direcţia vest. spre lanul de mac.
(Martie 2022)
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Virgil Diaconu
n. 28 noiembrie 1948
Reciclarea visurilor
Noul guvern nu mai îngăduie nimic.
Până şi visurile au fost acuzate că strică liniştea publică,
somnul public. Şi ordinea stabilită de înalţii funcţionari.
De aceea, visurile au fost date în urmărire generală.
Ele vor fi prinse unul câte unul şi vor fi reciclate.
Mai întâi, visurile vor fi spălate cu noua ideologie,
ca să iasă din ele toate culorile. Tot curcubeul!
Tot verdele, — frunză cu frunză.
Şi tot albastrul, — val cu val...
Da, visurile sunt spălate ca să iasă din ele curcubeul,
care îi orbeşte pe înalţii demnitari.
O gălăgie de culori, care asurzeşte Guvernul.
Visurile vor fi spălate cu noua ideologie,
ca să iasă din ele toate florile de cireş.
Şi toate vrăbiile, cu cuib cu tot, cu ciripit cu tot.
Şi toate mângâierile mamei.
Chiar şi Domnul va trebui să plece din visurile noastre,
chiar şi el. Pentru a face loc noilor locatari:
costumelor Armani cu trandafirul în piept.
Visurile mele sunt urmărite îndeaproape,
pentru ca nu cumva Revolta să iasă iarăşi pe străzi
şi să aprindă mulţimile.
Şi cărţile mele sunt arse filă cu filă.
Filă cu filă, până la ziua dintâi:
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până la Duhul Domnului plutind peste ape.
Desigur, visurile mele vor fi reciclate.
Din ele, experţii guvernamentali
vor obţine visuri legate la ochi şi cusute la gură.
Din ediţia princeps a visurilor mele
se vor face visuri oficiale.
Se vor face visuri care râd în hohote,
când abia mi-am îngropat prietenii.
Vezi, Fabrica de visuri oficiale
deja a scos pe piaţă primii roboţi sociali;
primii roboţi visători.
De-acum, vom visa organizat, în pluton,
iar nu de capul nostru, ca în decembrie,
când ne-am lăsat striviţi de şenilele tancurilor
pentru prosperitatea guvizilor guvernamentali,
a costumelor Armani şi a patricienilor petrolului.
De-acum, vom visa organizat,
noua serie de roboţi sociali
iese chiar acum pe poarta fabricii.
Aşa că băutorii de sânge şi traficanţii de organe
vor dormi liniştiţi de-acum înainte.
În peisajul cazon ce ar mai putea să se întâmple?
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Cristian Ovidiu Dinică
n. 1963
Pasărea
L-au fript tălpile să urce pe bloc, era mai mult decât o curiozitate, un impuls
juvenil ce-l scosese din casă şi-l pusese să escaladeze etajele, unul câte unul, până la
ultimul. Sus, un chepeng greu de fier bloca intrarea pe terasa blocului. Odată trecut
de el, întreg spaţiul exterior era al său. De aici libertatea sa de imaginaţie prindea aripi.
Putea să observe lumea cu alţi ochi, iar aceasta avea doar conturul unor puncte ce
alergau dezordonat. Era mai simplu pentru el să o observe, pe mulţi nu-i cunoştea,
însă toţi îi erau indiferenţi. Inocenţa sa era fantastică. Ignora ploaia, vântul, găsise
liniştea ce te cucereşte pas cu pas.
De pe bloc poţi privi cerul în plenitudinea sa, stelele sunt flori pentru spirit. În
lumina lor prind contur cele mai îndrăzneţe idei. Puştiul înaripat de vise se vedea un
mare explorator. Ce stupid explora capete de conducte de aerisire şi antene de
televiziune. Pe terasă paşii i se opreau în smocuri de smoală încleiată.
Visele sale erau frumos colorate, însă nu aveau consistenţă şi niciun cadru
propice înfloririi lor. Putea să facă salturi mortale, dar imaginaţia sa devenea uneori
periculos de bolnavă. Atunci vedea păsări mari albe ce-l înconjurau fără să-i facă
vreun rău, şi cădea pradă temerilor. Nu se temea de căderi, chiar dacă încă nu evoluase
complet pentru a lua decizii importante. Pentru a-şi înfrâna slăbiciunile urcase pe
terasă. Dacă ar fi reuşit să treacă peste noapte aşteptând să apară singura mare pasăre
albă în faţa căreia să se ridice în picioare, să-şi strige dorinţele, s-ar fi putut vindeca de
frică.
Blocul făcea parte dintr-un cartier tânăr, unde oamenii îşi văd de existenţă în
linişte. Nu au speranţe, îşi ştiu capacităţile şi perseverează în existenţa lor modestă. În
cartier blocurile erau aranjate dar nu într-atât să poţi să le treci de la unul la altul cu
pasul.
Pasărea veni pe blocul vecin. Acum Puştiul trebuia să-şi înfrângă teama. Atunci
când îi dai voie, frica sapă adânc în tine şi îşi face cuib din care nu mai pleacă. Nu-i
păsa de imbecilitate şi de privirile publicului isterizat. Dacă l-ar fi luat în seamă,
publicul ar fi putut să-i transmită propriile temeri. Orice succes al Puştiului însă ar fi
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fost demn de invidiat şi ar fi aparţinut mulţimii avide să găsească în el un erou. Totul
era un spectacol al curajului nebun, el avea nevoie să ignore pericolul.
Între cele două blocuri cineva lăsase ca punte o scândură. Pasărea aştepta în
linişte. Era pasărea jocul imaginaţiei sale?
Cu paşi mici şi precaut începu traversarea. Vântul venea din faţă, simţi o uşoară
briză cum îl atinse. Gândul său era întruchiparea voinţei care îi coordona mişcările.
Fiecare pas era atât obligaţia de a continua, cât şi dorinţă. Nu pregeta, nu avea voie să
se îndoiască, privea doar în faţă. Cu fiecare secundă, cumula experienţă, iar picioarele
se mişcau lejer. Era surprins de îndemânarea sa şi nicio clipă nu se îndoia că nu va
reuşi.
Pasărea părea că aşteaptă, îşi rotea aripile ca şi când l-ar fi susţinut şi l-ar fi
chemat. Era conştient că de el şi de încrederea sa depinde traversarea.
La mijloc avu o tentativă să privească în urmă, dar auzi cum în lemnul
scândurii se produce o fisură ca un fâsâit uşor. Se grăbi să parcurgă ultimul metru.
Fiecare subunitate a acestuia era ca o imensă sforţare, nu teamă, ci mai degrabă o
senzaţie de accelerare a sentimentului de siguranţă. O uşurare venită din sinele său
sub privirea zburătoarei îl pândea, un contur frumos în orizontul de care se apropia
tot mai mult.
Ultima sforţare şi a ajuns pe celălalt bloc. Acum un sentiment curat îi stăpânea
întreaga făptură. Era sigur pe el, convins că nu fusese doar o întâmplare, ci voinţa sa
de a percepe lucid realitatea.
Deşi traversarea i se păruse o veşnicie, timpul trecuse repede. În aerul văduvit
de sunete, curgerea amiezii era de la sine. Soarele se uita cum umbrele tindeau să
ocupe oraşul. Peste liniştea aşezată, doar bătăile inimii Puştiului se auzeau.
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Ion Dogioiu
n. 23 ianuarie 1961
Îngerul ploii
Plouă peste târg,
prevestind un al doilea potop.
Îngerul ploii
calcă gânditor peste acoperişuri.
Ploaia trezeşte în ierburile uscate
sunetul uitat al coasei.
Mi-e dor de zâmbetul tău,
trecând prin casa ca un templu
pe care zeii l-au părăsit.
Mă opresc pe peronul gării,
aşteptându-te cu luminile aprinse.
Vis
Îmi căzuse pleoapa de somn —
frunză întunecată şi grea.
Ştiam că trebuie să fii pe undeva.
În visul meu se rostogoleau
bancuri rotunde de peşti.
Ca o floare de mac
din sângele meu începuseşi să creşti.
Pe îngerul de pe umărul drept
îl rugam să-mi dea cuvinte
să pot să te chem.
Marea tremura cu valuri albe,
cuprinsă de frig.
Îngerul a tăcut
şi n-am ştiut cum să te strig.

Antologie editată de Lidia Vianu
38

Ring de dans
În întunericul din ring
braţele par stalactite,
dintr-o peşteră preistorică.
Nu-mi mai rămâne
decât să descopăr
bizonii defilând spre neştiute păşuni.
Ar trebui să rămân aici
stăpân peste antilope şi pantere,
în timp ce şamanul purtând coarne de cerb
se întoarce pe ringul de dans,
într-un simulacru de vânătoare.
Muzica străpunge oasele
cu sunete ascuţite.
Bica
Matei se întorsese răvăşit din oraş. Intrase în curte şi o observase imediat pe
bătrâna proprietăreasă (toată lumea îi spunea Bica, fără să ştie de unde venea numele
acesta), o mică celebritate a străzii pe care locuia.
Bica se aşezase în bătaia soarelui pe un scaun vechi, tapisat cu o pânză de un
roşu aprins, lat şi înalt, semănând cu tronul unei regine. Scaunul acesta, de care Bica
era mândră şi pe care îşi făcuse siesta până la sosirea lui, era adus de cine ştie unde,
cel mai probabil din vreo instituţie care fusese desfiinţată şi bunurile din interior
fuseseră împrăştiate prin tot oraşul.
Când Matei intrase în curte, Bica se aşezase şi mai comod pe tronul ei de regină,
mijind ochii în lumina puternică a soarelui.
—Tu eşti, Mateiule, maică? întrebase ea, mai mult ca să se asigure că nu greşeşte
şi nu pentru că nu l-ar fi văzut.
—Eu sunt, tanti Bica! Săru’ mâna.
Doru încercase să evite o eventuală continuare a discuţiei, grăbind paşii către
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camera unde locuia cu chirie.
—Da’ unde fugi aşa, Mateiule, maică! Că doar nu dau tătarii! Ia vino încoace,
să-mi mai spui şi mie ce mai e prin oraş!
Şi Bica împinsese către Matei un scăunel pe care de obicei, atunci când stătea
pe scaunul cel mare, îşi sprijinea picioarele, considerând că aşa îşi îmbunătăţeşte
circulaţia.
Bica era bătrână. Avea aproape 80 de ani, dar se ţinea de bine. Era oacheşă, cu
faţa rotundă şi un zâmbet fin, abia perceptibil, înflorindu-i viclean pe buzele subţiri.
Durerile de genunchi o obligau să se mişte greu, ajutându-se de un baston din lemn
de cireş, frumos împodobit cu floricele mărunte, sculptate în partea de sus, aproape
de mâner.
Matei se aşezase fără pic de chef pe scăunel în faţa femeii şi începuse să
povestească despre ce văzuse prin oraş. Atunci când ajunsese cu povestirea la
întâmplarea cu omul cu minţile tulburate, Bica devenise dintr-odată mai atentă.
—Stai, stai niţel! îl oprise Bica de teamă să nu-şi încheie prea repede povestea.
Omul ăsta despre care îmi povesteşti era cumva unul bărbos, cu un semn mare
deasupra sprâncenei drepte?
După ce se gândise o clipă, Matei îşi adusese aminte că da, aşa era, deşi atunci
când vorbise cu el, abia dacă observase semnul despre care vorbise Bica.
—Ehei, maică! Ce mai poveste are omul ăsta, nu ţi-ar veni să crezi. E un roman
întreg. Îl cheamă Iancu. Era oleacă mai mare decât mine, cu vreo doi-trei ani. Am
învăţat la aceeaşi şcoală. Numai că eu m-am oprit după şapte clase, că aşa erau
vremurile atunci: după ce le terminai, gata, la măritiş. El a mers mai departe la liceu şi
apoi la facultate. A făcut Facultatea de Drept. Cine era pe atunci! Judecător, înţelegi,
judecător a ajuns aci în oraş! Era un om bun, blând şi credincios. S-a însurat târziu de
tot, pentru vremurile alea, pe la vreo 30 de ani. Nevastă-sa era o fată delicată ca o
floricică de mac, gata să-şi piardă petalele la cea mai mică adiere de vânt.
—Era cumva blondă? o întrerupse Matei, încercând să întregească imaginea
femeii din fotografia pe care o văzuse prinsă de crucea cu care umbla Iancu.
—Da, da! De unde ştii? A, ai văzut-o pe crucea cu care umblă nebunu’ şi
binecuvântează sau ameninţă oamenii. Stai să-ţi spui mai departe! Fata asta cu care
s-a însurat, era dintr-o familie la fel de bogată ca a lui şi la fel de câinoasă, de
necruţătoare. Nici unii, nici alţii nu ar fi trecut cu vederea nimic din ceea ce i-ar fi
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nemulţumit. Răzbunători! Răzbunători rău de tot! A fost nuntă mare, cum nu am mai
văzut de atunci încoace. După un timp, nevastă-sa s-a îmbolnăvit de oftică. S-au mutat
într-o vilă construită special pentru ea, dincolo de râu, lângă pădure, unde era aerul
mai curat şi o ajuta să se simtă mai bine. Nu s-a putut face însă nimic pentru ea şi a
murit după mai bine de un an de când se mutaseră în casă nouă. A fost pomană mare
la vilă! Au venit mulţime de domni din tot judeţul, prefectul, primari, poliţişti, ce
să-ţi mai spun, care de care mai mari. Pe vremea aia, trăia nu departe de vilă, într-o
cocioabă dărăpănată, gata să cadă pe ea, o femeie, săracă, săracă! Locuia pe cealaltă
parte a râului. Aşa că a trecut puntea către vilă şi a cerut ceva de mâncare. Era aproape
moartă de foame! Nu au repezit-o, dar nici nu i-au dat nimic, trimiţând-o la biserică,
unde urma să se împartă pentru toţi cei care participaseră la înmormântare, mâncare
şi haine, aşa cum era obiceiul. Când a încercat să treacă puntea înapoi, femeia a murit,
chiar acolo, pe la mijlocul punţii.
Iancu a considerat că întâmplarea asta e un blestem căzut asupra lor. A
înmormântat-o pe femeie pe banii lui şi le-a dat şi o grămadă de bani băiatului şi fetei,
care trăiau alături de ea.
Se pare că Iancu a avut dreptate în legătură cu blestemul. În curând au început
certurile între cele două familii. Familia fetei le cerea zestrea înapoi, iar părinţii lui
Iancu nici nu voiau să audă. El le-ar fi dat totul înapoi, dar nu avea cum. Tot ceea ce
însemnase zestre şi bani fuseseră discutate înainte de căsătorie, între părinţi, fără ca
tinerii să ştie. Iancu a ajuns să fie la mijloc în certurile lor. Peste toate astea, nu putuse
niciodată să se împace cu moartea soţiei. Într-o noapte, a luat arma de vânătoare, s-a
dus în cimitir şi s-a împuşcat în cap pe mormântul ei. Glonţul, Dumnezeu ştie cum, a
lunecat de-a lungul osului, pe deasupra sprâncenei drepte, i-a spintecat pielea şi a ieşit
afară. A rămas inconştient, sângerând pe mormânt, că-l lovise totuşi glonţul ăla ca un
ciocan în cap. L-au găsit a doua zi pe la prânz şi l-au dus la spital. Rana s-a vindecat
destul de repede, dar mintea lui o luase razna cu totul. În spital era un doctor care
făcea tot felul de experienţe pe bolnavi. Nici ăsta nu era chiar întreg la minte, dar îi
mersese vestea că vindecă aproape orice boală de cap. Tatăl lui Iancu îl plătise regeşte,
doar ca să-l vindece cumva. Îl pusese pe bietul Iancu la curent, uite aşa cică sărea
carnea pe el şi striga de durere şi se zbătea, dar nimic. Nebunul de doctor îi tot dădea
înainte cu tratamentul lui. În cele din urmă a trebuit să recunoască faptul că nu poate
să facă nimic pentru el.
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Iancu a venit acasă, după aproape un an de stat în spital şi s-a apucat să citească
temeinic Biblia. Nu mai ieşea din casă săptămâni întregi. Trebuiau să-l scoată cu forţa.
Aproape că ştia toată Biblia pe de rost. Unii ajunseseră să creadă că are puteri dincolo
de fire.
Bica se oprise din povestit epuizată. Trăsese un gât bun de vin dintr-o sticlă
verde, îmbrăcată într-o muşama de aceeaşi culoare. Îi făcuse apoi un semn lui Matei,
din care se înţelegea că o să reia povestea imediat ce o să-şi recapete suflarea.
—Ca să-ţi spui drept, odată m-a atins şi pe mine cu crucea. Până atunci
suferisem de nişte dureri de cap groaznice, de niciun doctor nu ştia cum să mi le aline.
După ce m-a atins cu crucea, durerile mi-au dispărut fără urmă. Acuma, ce să zic, nu
ştiu dacă a fost crucea sau doar o întâmplare că durerile s-au dus cu totul şi nu s-au
mai întors niciodată!
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Elsa Dorval Tofan
n. 1964
Copiii de la metrou
aceşti copii se recunosc între ei după brăţările pe care
mamele lor le-au pus la mâini, nume, prenume, grupa
sangvină, după mirosul din staţia de metrou, devenită
casă. vorbesc aceeaşi limbă când îşi vorbesc, în şoaptă,
sunt copii mari şi cuminţi, în vreme de război plânsul
ajută inamicul, pe cel cu inimă de sârmă, ştiu să îndure
foamea, să-şi potolească setea cu o picătură de apă, ştiu
să închidă ochii şi să vadă, dacă nu mâine, poimâine cei
mari au învins, cei morţi nu mai suferă, oraşul e distrus,
dar este al lor, prin asfaltul crăpat vegetaţia îşi face loc
copiii de la metrou sunt deja oameni mari, transportă
şi păstrează stocul de arme, nu din plastic şi tablă, din
cele adevărate, ştiu să le încarce şi ştiu să aibă grijă de
noii născuţi, să-i încălzească, să-i aline, niciun adult oricât
de obosit, de speriat nu poate să renunţe. când copiii tac,
adulţii înţeleg că nu viaţa lor, ci viaţa de mâine contează
căutătorii de eroi sunt pe un drum greşit, copiii ascunşi la
metrou se joacă de-a speranţa, aşteaptă momentul oportun
telejurnalul începe cu publicitate, apoi, se transmit ştirile
despre conflict, asigurări, restricţii sanitare (care nu prea mai
sunt, dar unii le văd peste tot, habar nu au că e război), câteva
evenimente din trafic şi reclamele, între altele la un nou tip de
sandvici, gros de 10 centimetri, ca să-l mănânci trebuie să ştii
să muşti cu strategie, altfel conţinutul va fi pierdut şi, în sfârşit,
emisiunea preferată de toţi: visuri. la cheie. zona de confort
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noi, aici, în casele noastre, ne plângem de plictis, emitem opinii
citim horoscopul zilnic, copiii de la metrou, citesc... fuga de moarte.
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Cornelius Ioan Drăgan
n. 1 septembrie 1981
Motto: „Cântă, zeiţă, mânia ce-aprinse pe-Ahil Peleianul,
Patima crudă ce-Aheilor mii de amaruri aduse;
Suflete multe viteze trimise pe lumea cealaltă”
Homer, Iliada
Trece timpul
Trece timpul
Iar tu devii o păpuşă cu lacrimi
Care suferă după trupul din copilărie
De fapt eşti
Un fals
Un mic poem stricat la masa bogaţilor
Nu ai cuvinte de spus
Nu exişti decât pentru a executa
Ordinile şi fricile altora
Cum să vezi rotundul din lume
Cum să gândeşti
Cum să respiri aer curat
Te uiţi la oameni şi spui
Uite sunt ei supravieţuitorii
Cei mai mulţi dintre voi nu o să prindeţi 60 de ani
Nu o să vă creşteţi nepoţii
Nu veţi duce mâna la tâmplă să
Filosofaţi cu firele albe
Voi supravieţuitorii de azi
Muritorii de mâine
Nu veţi mai fi actuali pe facebook
Nu veţi mai cunoaşte bolile dramele
Ţării
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Nu veţi mai simţi nimic
Veţi sta cuminţi frumos îmbrăcaţi
În sacouri de satin
Şi veţi ignora viaţa
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Giulia Dragomir
n. 14 octombrie 2001
Războiul
Cu multe ocazii am putut privi înapoi în istorie pentru a vedea că aceasta este,
în natura sa, ciclică; cu alte cuvinte, se repetă. Putem privi această tematică a
războiului printr-o metaforă, anume cerul senin.
Un cer senin aduce liniştea de care toţi avem nevoie, armonia care aduce un
zâmbet pe buze şi mai presus de toate, fericirea care uşurează patimile inimii. Aşa
cum prea bine se ştie, aceste momente nu durează o eternitate. Drept urmare, se pot
observa nori ameninţători la orizont. Un cuvânt spus nelalocul lui, o idee, o
convingere, o nemulţumire, orice poate reprezenta norul încărcat de tunete şi fulgere.
Odată stârnită furtuna, aceasta cu greu poate fi oprită. Privind înapoi, durata oricărei
furtuni depinde de puterea ei, cu cât este mai puternică, cu atât va ţine mai mult:
Primul Război Mondial, cel de-al Doilea şi multe altele, s-au încheiat când şi-au
pierdut puterea. Cuvintele cheie sunt „se va termina”. Orice furtună trece. Dezlănţuirea
şi consecinţele pe care le are sunt motivul de îngrijorare pentru orice om. Faptul că a
început un război nu ne îngrijorează foarte tare pentru că nu a depins de noi, nu a fost
o alegere făcută de noi. Ceea ce ne îngrijorează cel mai mult este durata şi urmările
sale. Distrugere, panică, speranţe deşarte. Cu toate acestea, există o luminiţă la capătul
tunelului, supravieţuirea. Furtuna s-a încheiat şi am reuşit să supravieţuim, dar greul
încă nu a trecut.
Ultimul război al omenirii nu există deoarece pot trece ani, generaţii, secole,
dar vântul războiului va bate din nou. La început se vor simţi brize uşoare,
înfiorătoare; aceste brize apoi vor deveni tot mai puternice, hrănind astfel bestia
devoratoare de suflete, numită război.
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Nicholas du Mithry
n. 1953
La Cotul Donului
Cocorii zboară spre zenit
Şi-n urma lor o fată plânge...
E roşie apa de sânge
La Cot, pe Donul liniştit!
Un cer de roşie văpaie
Stă peste stepele kalmuce
Şi puf de păpădie duce
Un vânticel ce se înfoaie.
***
Acelaşi Cot, dar un alt sânge
Curge pe Donul liniştit...
Şi mor românii-n asfinţit
Dar nicio fată nu-i mai plânge!
(12 martie 2022)
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Ştefan Dumitrescu
n. 24 aprilie 1950
Rugăciune pentru ultimul război din istorie
Vedeţi oasele acelea galbene
înnegrite de ploi şi de vânturi
aruncate pe ţărmuri?
şi ficaţii oamenilor aruncaţi pe
acoperişurile ruginite ale oraşelor pustii?
şi creierii lor ca nişte muşuroaie de
cârtiţă în pustiu şi plămânii zdrenţuiţi
fluturând în văzduh
purtaţi încolo şi încoace
de vânt şi ochii copiilor mari şi albi larg deschişi
privindu-ne cu groază din mărăcini
şi braţele femeii odată nespus de frumoase
zdrobite întinse pe arătură
şi intestinele oamenilor încolăcite ca o plasă
printre crengile pădurilor şi sufletul
omului ca o spânzurătoare
de uraniu pe vârful muntelui?
Oh, acesta este portretul războiului!
Cel care aprinde focul războiului are
în loc de inimă un mormânt pe
masa văduvei se lasă în fiecare seară
corbii ea vine şi le pune pâine pe masă
să aibă ce să ciugulească toată Istoria
Vai nouă, ce mândri merg războinicii pe lume cu feţele
mânjite cu sânge urmaţi
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de turme de cruci!
Ascultaţi, ascultaţi îngroziţi ţipetele
copiilor din toate războaiele mondiale
şi jeletele mamelor din
toate războaiele din istorie
şi bubuitul asurzitor al tunurilor şi
urletele lupilor din întunecoasele păduri
din noi şi vuietul asurzitor al
avioanelor care bombardează!
Ai, ai, acesta este cântecul războiului care se
înalţă din codul genetic al speciei umane
şi din subconştientul întunecos al popoarelor!
Blestemaţi să fie toţi acei care fac războaiele
numai hoituri să mănânce pe lumea ailaltă,
oh, şi numai sângele negru borât al
celor ucişi să-l bea toată veşnicia în iad!
De ce dormiţi popoare ca
nişte turme de oi nu vedeţi lupii
cu cuţitele la beregăţile voastre?
Îndură-te, Doamne Dumnezeule, de toţi copiii
şi de toate mamele lumii, ia în palmele Tale
inimile tuturor copiilor,
Şi fă ca războiul acesta
să fie ultimul război din istorie!
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Carmen Duvalma
n. 19 mai 1958
Poteca îngerilor
Norii se ridică şi se dau la o parte făcând o spărtură pe cer
un loc luminos în care se simte privirea lui Dumnezeu
ca o potecă a îngerilor sub soare.
Mă retrag din toate mizeriile vieţii cotidiene
aşa cum marea îşi retrage meduzele în larg
la ceas de asfinţit.
Nu doresc decât să ascult tăcerea îngerilor
la fel ca în copilărie.
Printre mobilele negre ale memoriei
nu dispare războiul din lume
şi nici din amintirile mele...
—Pământul e sfânt, îmi şopteşte bunica
din lumea de dincolo...
Când eram copil şi mergeam în urma ei,
priveam cum mângâia fiecare fir de iarbă
care se înălţa nemuritor pe urmele noastre.
Gura sângerândă a macilor
se întinde peste întreaga lume
prevestind lacrimile lui Dumnezeu...
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Gela Enea
n. 1960
bea ilioşca
să te prăbuşeşti în tine cum te-ai prăbuşi
de la etajul 10 al unui bloc
tocmai când moare imnul în fluierul poliţistului de cartier
ia-ţi capul şi aşază-l pe masă
aşază-l şi pe masa cealaltă
ilioşca
pune pe toate mesele capul tău
se va umple cârciuma de prieteni
închină un pahar cu ei
înverziţi ca nişte lăstari de plop
prin zgura trotuarului
dacă-ţi alunecă umbra pe podea
nu te-apleca s-o culegi
îmbrăcată-n rochie albă
cu mănuşi de belle époque
ea
o să treacă printre mese
îţi va poposi în rama ochilor, îţi va unge privirea
cu bronz
şi te va tulbura
ai cea mai puternică dantură/ilioşca
muşcă din întunericul ei ca din plăcintă
oricum va şterge podeaua cu poalele rochiei
îţi va purta umbra peste graniţe
acolo unde sunt numai valeţi dintr-aceia
care beau apă chioară
de li se face sângele sloi
ilioşca
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a trecut dumnezeu pe la noi
a lăsat vorbă
să-ţi aduni capul de pe mese
că la el nu vine nimeni fără cap
să-l pui într-un sac
aşa cum se pun puii de pisici
când rămân pentru vecie cu ochii-nchişi
bea ilioşca
sunt aburi pe chipul acestei nopţi
fă-ţi sufletul ştergătoare
înghesuită-n gâtul sticlei
zarea se scurge cleioasă
pe jos
o vei lua pe tălpi cum se ia noroiul
ai să bei de unul singur
zaţul ei
dar atunci
ilioşca
nu vei mai simţi ce gust are
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Victoria Fătu Nalaţiu
n. 8 august 1941
Viitorul amintirilor
Visele cu frica războiului în sânge sunt grele, neliniştitoare, halucinante. Vin
gândurile de la finalul vieţii, care alungă mintea străvăzătoare...
Într-un astfel de vis, pe Facebook , mă contactează un înger:
—Mă bucur să te cunosc... Ai apărut pe lista mea de prieteni sugeraţi...
—Cu ce drept nişte oameni iau vieţile altor oameni???
—Gânduri, pământene!... Ei bine, am venit să-ţi re-înviezi energia, în vederea
unei călătorii cosmice!
—Războiul mă împiedică. E prea strâmtă viaţa mea spirituală!
—De ce-ţi zdrobeşti posibilităţile?
—Iubesc viitorul amintirilor, dar războiul mă...
—Prietene, prea multă populaţie este azi la voi. Am primit notificări, sunt
multe spaţii libere în Univers...
—A sosit timpul! Apare un nor negru ucigător, lăsat de războiul care continuă!
—Dacă pot să te întreb, ce-ai făcut tu, pentru a trăi?
—Lucram în domeniul artei. Scriam şi pictam... Mă lăsam prinsă în acest joc!
—Wow... Mă bucur, putem continua conversaţia în altă aplicaţie, dacă nu te
superi?
—Mor şi copiii???
—Trezeşte-te „Sunteţi în pragul a ceea ce ar putea să fie ultimul război al
omenirii”!
—Care este mecanismul, minţilor superinteligente???
—Gândul aduce viaţă, gândul aduce moarte. Omenirea trebuie să înveţe să-şi
planteze simţurile vii, pentru a înţelege raţiunea cosmică, fenomenele relevante, pe
care tu ai încercat să le visezi prin arte.
—Mă împiedicam, nu cunosc scurtăturile, nici puterile superluminii?
—Calea se găseşte pe o planetă extrasolară, care este aproape de tine.
—Unde???
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—Foloseşte-ţi „Talanţii”, Universul este larg. Organizează-ţi energia negativă...
Alegeţi steaua şi armelor divine...
—Nu ştiu de unde să încep?
—Rupe spuma cuantică, proiectează cu sufletul o pânză tridimensională.
Umbrele neputinţei vor dispărea. Prin artă, vei putea crea armonia unei călătorii
cosmice!...
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Gabriela Feceoru
n. 3 mai 1993
rozarii şi gloanţe
ne-au mutilat şi au scris pe spatele copiilor noştri
adresele noastre ca să-i putem recupera dintre dărâmături
dar înainte de a-i recupera ne-au zdrelit cu gloanţe
ca să nu ne mai putem mişca
ca să nu mai putem vedea
ca să nu mai putem riposta
am fi vrut să vorbim dar nu e uşor
să vorbeşti când ai gura plină de sânge
când ai mâinile legate
când te-au aruncat în canal
când ţi-au bombardat ţara
capii ţărilor se ameninţă între ei cu bombe nucleare
ca şi cum ţările nu i-ar conţine şi pe fiii lor
ca şi cum mamele lor nu ar muri arse
ca şi cum soţiile lor n-ar deveni lavă
înghiţim iod respirăm moarte
sunt în Lviv, văd părţi din oameni
zburând înaintea ochilor mei
sunt în Lviv, oraşul poemelor şi
florile cad una după alta la fel şi
rozariile din cârligele catedralei
unde-mi plăcea când aveam o bucurie
să mă duc să mă rog
dar azi ne-au îngropat bucuria în gropi comune.
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Carmen Firan
n. 29 noiembrie 1958
Îmbătrânesc visele
Sunt aici, sunt aici
Mai obosită decât ieri
Nerăbdătoare să văd
Ce-a mai rămas din lumea asta.
Pe un ecran tot mai mare pus la zid
De cei şi mai nerăbdători să-i grăbească sfârşitul
Casa îşi mişcă pragul cu uşile la perete
În ritmul cuvintelor mele stâlcite, şuierate,
Şoptite în urechea vecinilor orbi şi surzi
La inflexiunile disperate.
Ei îşi taie gazonul mai departe.
Din ecran vocea comandorului
Culcă iarba la pământ
Înainte ca firul de iarbă să plesnească tânăr
Şi promite viaţă fără viaţă
În timp ce nouă ne îmbătrânesc visele
Pe caldarâm
Sunt aici
Sfântă ironie a sorţii
Să retrăiesc toate cele de care odată am fugit
Să acopăr în oglindă chipul diavolului primenit.
(Martie, 2022, New York)
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Elena Florea
n. 11 ianuarie 1981
poem pentru mâine
mâine,
cei mari se vor trezi și vor pune ordine în toate:
copiii- napoi în camerele lor, dragonii, cu flăcări cu tot,
în jocul video din care-au fugit,
primăvara în parcuri.
tații vor monta ferestre către zări noi, vor repara biciclete
și vor instala vecini
în foste camere de oaspeți.
negreșit, mamele vor avea mai mult de lucru
vor lucra însă și schimburi de noapte o vreme
și va fi bine.
mâine,
vom zâmbi în ramele foto abia cumpărate.
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Angela Furtună
n. 1957
Mărţişoare şi gloanţe
ştii că trebuie să aştepţi un semn
o radiaţie
un sunet pulsatil
un grad de anxietate în plus —
peste cele deja atinse de iminenţa dezastrului —
o formă de ataşament
o rarefiere ce îţi umflă plămânii
o întunecare a culorilor
o altă hartă a trupului şi a pământului
când ceea ce este miez va deveni
scoarţă
iar crustele şi oasele vor fi râu de lavă
în alveole tinere
ştii că va fi un fel anume de a privi realitatea
printr-un cod absolut nou
care te va activa
pentru un alt nivel
ştii că trebuie să aştepţi
un cuvânt ce conectează brusc
mintea şi inima unui suflet înhăţat
prin hipnoză
ducându-le în alt sistem de referinţă
pe o altă spirală
timpul cel mai bun pentru tine
e acela în care nimeni nu moare

Antologie editată de Lidia Vianu
59

deşi singurul timp ce ți s-a dat
e cel în care toţi au murit déjà,
lăsând în urma lor psalmii
din care vor fi scrise noile coduri
cine le va citi?
cine le va rosti?
cine le va mirosi şi gusta?
şi pentru cine?
ştii că ai venit singur pentru a fi
tămăduitorul ce vindecă
simţurile tocite ale supravieţuitorilor —
ştii că merită să aştepţi
încă o călăuză
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Geo Galetaru
n. 8 septembrie 1947
Aşa am ajutat noi istoria
Ne prefacem că auzim
ne prefacem că înţelegem
dar empatia noastră este pur şi simplu de circumstanţă
aceleaşi cicatrici pe chipuri
pe trupuri
pe dealurile crăpate de soare
păstraţi distanţa
durerea poate contamina pentru totdeauna
şi noi
vrem să rămânem imaculaţi
departe de sunetul sirenelor
de şuieratul bombelor căzând dintr-un cer al nimănui
Ne prefacem că înţelegem
metaforizăm în camerele noastre aseptice
burduşite cu cărţi şi principii utile
dar
aici se termină toate poveştile
din care vor ciuguli în zori promotorii dezastrului
Aşa am ajutat noi istoria
să creadă în ritmurile ei terifiante
să sufoce natura şi respiraţia oamenilor
aşa am ajutat noi istoria
să ne gonească pe maidanele morţii
cu un simplu pocnet din degete
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Mihail Gălăţanu
n. 1963
război cu troia
(fragment)
1.
batem război cu troia. am venit
de demult
pe aceste meleaguri,
am venit
cu corăbiile noastre,
cu pânze groase, ca de sac,
ca de cort,
cu
pânze subţiri de alcool. şi parcă
descriem un film
un film sau o piesă de teatru
între care se ţese poemul. batem război
cu troia
şi, poate, noi înşine suntem troia
noi înşine cu siguranţă suntem troia
şi tot ce se ascunde între zidurile sale
şi troia! strigăm troia!
asta ca să putem învălui mai bine
asta ca să putem da târcoale
misterios
sau, cine ştie, poate batem război cu troia
poate chiar noi suntem troia
şi batem război cu malta
dar malta încă nu există
malta încă nu s-a fost inventat
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troia e parte de femeie,
sparta, parte de bărbat
2.
poate că noi suntem priam
şi batem război
cu agamemnon
şi mnemosyne
poate că ahile nici nu a venit
pe aici
şi colindă cârciumile
pe şapte cărări
călare
pe cei şapte centauri ai vinurilor roşii
şi albe, roze
batem război cu troia. şi oştile noastre
au înnegrit
orizontul
au împânzit
şi au sufocat marea
au luat de la noi
vieţi
şi au dat vieţi
au dat vieţi tinere înapoi
fără s-o ştim
în urma noastră
troia! cum este troia?
sub zidurile ei parcă
se ascunsese lumea
întreaga lume
şi noi eram
altceva

Antologie editată de Lidia Vianu
63

decât oameni
între troieni şi oameni
se purta bătălia noastră
troia anteportas/
o cetate unde ahile n-are să intre niciodată
nikagda, nikagda
fata aceea
care cânta
3.
troia era o cetate smălţuită
de lapte, ou şi turtă dulce
ca mucenicii
cu turta cu nucă, mărunţită şi cu sirop mult şi tandru.
anaxagoras şi amanximandru.
am zis.
4.
troia a stat, în faţa noastră, tot timpul. zidurile ei
au părut a se înălţa
uriaşe,
până la cer, de n-am ştiut
niciodată
dacă mai e
dincolo de ele
ceva
sau, dacă, pur şi simplu,
se termină Pământul.
uneori, am avut impresia
că e doar un
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decor de carton.
şi că nimic, absolut nimicul
ori chiar nimicul
se află dincolo.
şi dincolo
nu era deloc
un loc care să semene
cu dincoace. dincolo. dincoace. vai, câte lucruri
fără de sens!
lumea de dincolo a fost,
dintotdeauna,
lumea de-aici.
ce dincolo? ce aici?
toate lucrurile
au paserile lor,
privighetorile lor. toate lumile
au
ferestruici
5.
războiul cu troia se face o singură dată în viaţă.
este un război
personal.
de fapt
se începe o singură dată în viaţă.
troia ar putea să cadă-ntr-o joi. dar de ce
să nu fie
marţi?
şi de ar fi tocmai
marţi? de ce tocmai
marţi la urma urmei adevărul e
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că nici nu ştiu
când începe
războiul cu troia.
probabil
că el a început
mult mai devreme, din
vremurile
pe care nici
nu ni le mai aducem aminte.
Pesemne că el începuse
înainte de a ne fi născut noi
şi pe urmă
el a continuat
în timp ce noi tot ospeţeam
şi ospeţeam
şi beam
şi ne iubeam femeile noastre
şi ale altora
pe toate
le atingeam
într-un fel anume
pe care unii îl numesc dragoste.
era o atingere, spun unii,
care
încă îşi mai amintesc despre asta,
plină de tandreţe.
6.
troia a fost
visul vieţii noastre: să cucerim troia.
să trecem acele ziduri.

Antologie editată de Lidia Vianu
66

Carmen Gheorghe
n. 21 noiembrie 1961
Şi dacă facem prea puţin?
Ei cer să se închidă cerul
Şi în a 27-a zi
Se aud doar sirenele otrăvind subcerescul.
Ei cer papuci mai mici şi ciorbă
Plus cuvinte în limba ucraineană.
Ei cer pe tata la telefon
iar mama lor cară încă trei copii după ea —
— e regina kieveană din patrimoniul Unesco.
Noi cerem o limbă fără plural
Pentru rachete, mine, subsoluri, bombe.
Marile mame ruse sunt mute,
Ele suspină doar după naşii rebeata.
Cu sacul în cap oamenii
dispar din redacţii, primării, proteste
dizolvaţi în crematoriile portabile.
Noi cerem ca la fiecare mic dejun
oamenii să primească o lingură mare
cu ulei de iubit
cu ulei de înţeles
cu ulei de simţit
Şi un mare gogoşar roşu
murat în butoiul omenirii
care a uitat de 77 de ori.
Iar cerul,
Cerul rămâne deschis.
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Adrian Grauenfels
n. 1946
Janus, monument pentru un soldat aproape mort
Am nevoie să ştiu gustul laptelui tău
cum ţâşneşte el din rănile unui soldat
cum se prelinge glorios peste morminte
Cum trec anii în reducerea lor la neant
cum creşte spicul înalt peste ogoare
cum se iţeşte floarea din bocancul ars de război
cum dă vântul castanele jos,
furtună.
cum gem ele ancorele,
vela, farul, oasele prizonierului,
casa, patul, mansarda,
desenele făcute după Breughel
toate regretele tinereţii mele
Cum picură ceaţa peste umerii poetului
căzuţi şi ei de atât zadar de vreme
privind în gol paharul cu lapte
şi călimara lui, de mult secată.
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Daniela-Andreea Gugescu
n. 12 decembrie 1999
Păsări călătoare
Roşu
în aer şi în cer,
pe lespezi,
pe poteci.
Cu imnul în spinare,
aşterni drum de „acasă”
pe ţărmuri străine.
Nici vorba nu-ţi mai ştii,
a pierit cu un strigăt
„Libertate!”
în braţe la tătucu’ adormită.
Şi astăzi, ieri şi mâine
se topesc într-un mare dor
şi dor chipurile toate
rămase-n poze, în gând,
în somn.
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Cristian Harnău
n. 24 martie 1960
Ultimul război al oamenilor
Din timpuri imemoriale, Noi, Oamenii,
de pe această Planetă Albastră,
am crezut şi sperat
că Adevărul, Iubirea, Speranţa,
Blândeţea şi Pacea
vor învinge Minciuna, Ura, Crimele,
Războaiele, Răul,
pe care le-am provocat şi suportat,
dar, aşa cum vedem Astăzi,
acest lucru nu s-a întâmplat!
Din timpuri imemoriale, Noi, Oamenii,
de pe această Planetă Albastră,
am crezut şi sperat
că toate aceste nenumărate Războaie,
Văzute şi Nevăzute,
care sub Ochii sau în afara Ochilor Noştri
s-au desfăşurat,
vor înceta
dar Ele n-au încetat!
În aceste condiţii precare
nu mai avem decât
o singură Soluţie de Salvare:
să declanşăm în Interiorul
Fiecăruia dintre Noi,
împotriva Naturii Noastre
Distrugătoare şi Întunecate,
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Războaie nimicitoare!
Numai atunci când vom distruge
Natura Noastră Distrugătoare şi Întunecată
şi vom salva,
dar nu prin Coridoare Umanitare,
Adevărul, Iubirea, Speranţa,
Blândeţea şi Pacea,
doar atunci Războaiele din Afară,
Războaiele din Prezent şi Viitor,
se vor sfârşi, fără-ndoială,
iar această Lume va deveni
o Lume Umană!
Iaşi, Judeţul Iaşi, România, Uniunea Europeană
18 Martie 2022 – 5 Aprilie 2022
A 23-a Zi a Războiului din Ucraina — A 41-a Zi a Războiului din Ucraina
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Cătălina Haşotti
n. 23 aprilie 1960
Ultima sintagmă
Nu te mai întreba de unde ai atâtea zgârieturi
sunt atâţia oameni cu răni în lumea asta
însă doar mamele lor se îngrijorează de ele
trebuie să fie vina cuiva
de vreme ce toţi nou-născuţii plâng la naştere
îi doare cu siguranţă ceva
frica îi doare
şi când mai cresc se pun pe râs
şi vorbesc despre fericire
vor să fie simplu să iubească
însă de multe ori suferă când iubesc
dar şi atunci când nu mai iubesc suferă
până când vine un bărbat cu un miel în braţe
şi îţi dai seama că nu ai avut prea multe necazuri
de vreme ce nu s-au scos fragmente de glonţ
ori schije din tine
iar tu stai lângă mine ca întotdeauna
şi îmi spui că am aripi
că mai am vreme până să o cotesc
atât timp cât copacul meu de la fereastră aşteaptă să înflorească
pe când eu văd cum tăietorii de copaci
i-au prins deja grumazul de deasupra rădăcinii
în timp ce un cal alb legat de funia groasă
îl trage din răsputeri
el ştie că şi copacii mor zâmbind
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Vasile Igna
n. 4 martie 1944
Mausoleu
Le-au bătut cuie în ochi
ei sunt acum inimile
din care s-a scurs tot sângele
un corp nou pe care l-au
primit în schimbul unei nopţi
din veacul trecut.
Al unei nopţi-anotimp
ce ajunge la ei abia către zori
ridicând pleoapa
virginală a morţii.
Şi viii sunt vii şi morţii sunt vii
trupul lor cheamă alt trup
ce poartă sub scut
puiul de vulpe al zilei de mâine
febrele verzi ale primăverii.
Doar umbra se depărtează de umbră
precum ideogramele nevinovaţilor
de pulberea nehotărâtă a stelelor.
(26 martie 2022)
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Roxana Ilie
n. 19 octombrie 1990
nimic aici
închegarea spaţiului gol deasupra capului este un
gang subteran
în care petele gri fără contur
ţi se îngrămădesc în ureche cu ochii lipiţi de sticlă
din presarea fructelor de portocal
nu se naşte căldură
iar frigul un şarpe cu solzii concentrici
se lipeşte de oase
de urmele de paşi din palmă
de culoarea metalizată a gândurilor
răspund greu
cu părul încurcat într-o pată gri fără contur
o spărtură în orbirea temporară
stăm la etajul al şaptelea al spitalului
unde zăpada se depune pe dos în crăpăturile din piele
şi cămaşa îngheţată plesneşte de căldură
aerul din cameră e greu ca o cămaşă udă
pe care o întinzi de frica morţii pe prag
cu genunchii lipiţi de rădăcini
de cuvinte
de ierburi aromate
renunţ de cele mai multe ori
la legăturile cu sfera de lumină din tavan
la resturile de tencuială de sub unghii
stau pe scaun între două foi negre de hârtie
închisă între două ferestre
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rămâne loc să nu mai treci pe aici
răspund greu
de mâine
cu părul uscat ca o umbră
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Vasilică Ilie
n. 2 aprilie 1953
Şotronul vieţii
Când trăieşti între două secole
te întrebi dacă nu cumva eşti un superman
că poţi sări de la o epocă la alta
jucând şotronul vieţii...
*
Ce să le povestim nepoţilor
decât că am purtat pe umeri durerea
unui sfârşit de secol, ca nişte eroi,
că am trecut prin furtunile vieţii:
cutremure, frig, cozi, frică
şi de fiecare dată am fost în picioare
ca soldaţii, întotdeauna la datorie?
Că într-o epocă am proiectat cu răbdare
vise în fiecare căsuţă a şotronului,
am construit iluzii cu fiecare piatră aruncată,
mergeam sâmbetele şi duminicile la serviciu
să înfăptuim socialismul şi planurile cincinale,
dar cel puţin fluturam batiste albe de la ferestrele trenurilor
în hei-rupul cântecelor ce ne însoţeau în vacanţe.
*
Aşa au trecut anii şi epoca s-a terminat
într-o iarnă în care am văzut cum ninge cu sânge
izvorând parcă din chemarea străbunilor...
Şi când am zis că trăim mai bine şi suntem liberi
într-o altă epocă nouă, cu alte vise, alte iluzii,
au venit alţii şi au demolat căsuţele şotronului...
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Am devenit tot mai însinguraţi,
rănile au început să se deschidă, să supureze,
parcă pietrele şotronului din secolul trecut s-au răzbunat pe noi,
ne izbeau ca o ploaie de lovituri, parcă toate aveau un nume:
trădare, umilinţă, ipocrizie, falsitate,
dar unii dintre noi nu am vrut să ne învăţăm cu toate acestea
şi ne-am construit câte un scut între noi şi mizeria din jur,
deşi vedem tot mai multe batiste negre la ferestrele trenurilor...
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Marius Ionescu
n. 1988
Luni şi sori
Luni şi sori
Îşi dau mâna
Pentru o nouă misiune
Deasupra oraşului cel
Mare, tăcut şi adormit
Dar ce să ştie ei
De prietenia ce stă
Şi jeleşte
Învelită în ziare
De scandal şi mizerie
Şi ce să le pese
De adevărul care
Cerşeşte dreptate
Şi iertare
Trecătorilor cu lentile
De contact de cal
Şi timpane de tablă
Luni şi sori
Şi-au dat mâna
Dar dacă ne-am da-o şi noi...
Ah, ce mai lumină!...
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Ionuţa-Natalia Iorga
n. 2 mai 1986
îl trag pe Dumnezeu de picior
de câte ori mă doare vreo bucată din trupul acesta firav
astăzi, l-am căutat pe Dumnezeu şi i-am zis:
Doamne, astăzi am văzut ieşind dintr-o movilă
mâna unei femei bătrâne
era ucraineancă, Doamne!
Şi Doamne,
toţi bocancii rămaşi în urma copiilor morţi,
sunt încă şi mai dureros de grei...
căci eu sunt mamă, Doamne...
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Adriana Lăpădătescu
n. 11 septembrie 1974
Mai era nevoie...
de încă un Tărâm pustiit
care să ne trezească din somnul cel de moarte,
de ruga lui Sterian
ce răsună de dincolo de moarte
mai asurzitor ca niciodată —
Doamne!... Vino Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni...
ca strigătul arghezian să se întoarcă
fără ecou... STRIVIT,
ca pâinea sfântă să nu aducă tihna noastră
cea de toate zilele,
ca mii de braţe albe, delicate... venusiene
să cadă... împietrite de durere
fără a mai putea fi vreodată închise... ca într-o rugăciune
pentru a ţine strâns la piept copilul...
Mai era nevoie...
să plouă cu bombe
pentru ca oraşele îngropate de-acum în ruine
să nu mai rodească iubire,
de o altă tehnică de picurare... rusească
pentru ca alţi ochi în căldură să zacă încâlciţi... pe pământ,
neîngrădiţi de nicio ramă celebră atârnând într-un muzeu... oricare!
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ca menghina ce cândva, în spatele gardurilor ghimpate
a zdrobit suflete nevinovate
să triumfe din nou,
să apună surâsul îmbujorat al copilului
pentru ca faţa hidoasă a războiului să răsară dogoritor... arzând,
ca zâmbetul bătrânului, deşi adânc semănat în colţul buzelor
să fie smuls atât de uşor... dezrădăcinat şi dus într-o altă ţară... străină
lăsând în loc mii de grimase mai tinere
îngheţate sub ploaia rece de gloanţe,
Mai era nevoie...
ca razele soarelui să îmbrace zale de plumb
pentru a simţi apăsarea grea a războiului,
ca luna să nu mai poată veghea bolta cerească
înecată în fumul dens, otrăvitor al exploziilor
iar porţile iadului să se deschidă larg,
ca stelele nopţii înstelate
să cadă secerate...
iar cerul clocotitor al lui Van Gogh
să se prăbuşească... răscolind pământul,
ca simfonia păsărilor să amuţească
pentru ca zgomotul nevăzut al rachetelor
să răsune fals şi strident...
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Ella Leynard
n. 26 decembrie 1967
miercuri, 23 martie 2022
Dragii mei oameni din viitor
Lucrul sacru în viaţă este iubirea.
Înainte de intrarea în lume a virusului numit covid-19,
având intuiţia apropierii lui, mi-am înfrânt impulsul de a-i telefona bărbatului
pe care l-am iubit să îi spun că îl iubesc şi nu ar fi trebuit să plec niciodată de lângă el,
ar fi trebuit să facem copii pe care să îi creştem împreună,
să îi spun că acesta a fost sensul vieţii mele, iar eu am trecut pe lângă el,
dar i-am scris un mesaj: „Am ceva să-ţi spun când ne vom vedea.”
Munca zilnică să fie acel lucru vital care trebuie făcut în acea clipă
şi de buna lui realizare depinde binele planetei.
Într-un cuvânt, nu trişaţi niciodată, greşiţi cinstit, dacă nu se poate altfel.
Rădăcinile sunt pietrele de rezistenţă ale vieţii, zilnic aduceţi apă şi udaţi-le.
Casa gândului bun are câţiva stâlpi pe care se sprijină:
munca făcută cu plăcere, singura aducătoare de rod bun, aruncând ancore în viitor,
părinţii care au avut grijă să avem sufletul sănătos şi să putem rezista,
copiii, care ne fac să credem că timpul care creşte în urma noastră este generos,
omul iubit, pentru el să îi mulţumim lui Dumnezeu în fiecare zi că l-am întâlnit,
să vă puneţi din când când întrebarea cum ar fi fost viaţa voastră dacă nu l-aţi fi
întâlnit,
dacă aţi rămas sau nu împreună este altceva,
întâlnirea care a dus la propria voastră devenire a fost esenţială.
Nu amânaţi nimic niciodată.
Au trecut doi ani şi treisprezece zile,
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am aşteptat să plece din lume virusul covid-19, dar nu a plecat.
Acum douăzeci şi opt de zile pe lume a început războiul
şi am amânat să îi trimit mesaj omului iubit
că am ceva să-i spun când ne vom vedea.
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LiterAnART
n. 26 septembrie 1984
Ultima redută
Ceru-i ascuns în fum roşu
Curge râu de sânge
Prin norii crăpaţi de proiectile
Ploaia e acidă
Nu mai spală nimic din păcatele noastre
Am infiltrat broboane de vină
Până sus, pe ţeava lui Dumnezeu
Iar acum... acum ploaia
Pătează în mod sinistru
Feţele triste ale trecătorilor
Şi solul arid... uscat pe gâtlejul adânc,
Descendent,
Paralizat de frică...
Dram cu dram de sânge veşted
Creează iar şi iar
O dramă colectivă: un urban profanat
Până-n viscere tăiat
De frontul de brigadă...
Bombardierul nu mai conteneşte
A ne lovi existenţele şi aşa zbuciumate
De condiţia noastră de pământeni...
Un om devenit fiara sălbatică fărădelegi
Evadată, dezertoare
Din placenta divină.
Curge cu bombe la ceas de seară
Plâng păsările...
Li s-a zguduit văzduhul
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Casa le e asediată
Din temeliile invizibilului
E ultima redută
Ultimul război cu arme de foc fatal
Cel puţin aşa vrem noi să credem...
E ultima redută
Ultimul ceas ca să demonstrăm
Că nu ne-am pierdut definitiv simţul umanului
E ultima redută
Ultimul prag...
Să-l trecem cu pacea în minţi
Cu înţelegerea profundă
A unei traume colective:
Viscerele violate de tun...
E ultima redută
Ultimul ceas din clepsidră
Ultimul minut de evadare
De dezertare de pe frontul
Unei iluzii a păcii prin luptă
Ultima şansă la viaţă...
Opriţi frontul la ceas de apus
Lăsaţi cerul să doarmă
Soarele să se retragă liniştit
În cochilia-i de foc
Lăsaţi luna să-şi contemple grădina de stele
Lăsaţi văzduhul să-şi spele existenţele karmice
Mlăştinoase, putrede...
Atâtea erori adunate-n condica divinului...
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Le-am semnat pe toate la ieşirea din tură
Până când să mai vărsăm sânge
Din condeiele păcatelor?
Până când să mai dăm cu subsemnatul
Şi cu prezenţa
La ceasul unei ere decadente?
(18 martie 2022)

Antologie editată de Lidia Vianu
86

Bogdan Macarie
n. 2001
bunicul a venit pe jos de la Stalingrad
eu nu mă văd decât apărând o scară micuţă de bloc
unde miroase a câine ud unde
un vecin abia învaţă să-şi încarce pistolul
şi o bătrână cu psoriazis ne toarnă în ceşti cafeaua fierbinte
rămaşi pe întuneric doar noaptea
am putea să ne strecurăm după pâine şi lapte
cu singura grijă că o să găsim rafturile goale
şi consolarea că de la mers
o să ne încălzim picioarele degerate
o să găsim ţigări la kilometri distanţă
în subsolul unei patiserii dezafectate
în timp ce în parcul de lângă
soldaţii se paraşutează pe un lac îngheţat
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Lilioara Macovei
n. 15 ianuarie 1956
Încetaţi cu prăpădirea lumii...
— Mamă, de ce este asta la noi? De ce şcoala mea s-a dărâmat, mamă? De ce
s-a dus tata la război?
—Copilul meu drag, cum să-ţi răspund când îmi înghit vorbele,
asfixiindu-mă? Şi ce frig îndură copacii iar eu, lângă ei despic răspunsuri fără
întrebări! Otravă-i peste câmpuri şi peste omenire. Mi-e tot mai ceţoasă privirea când
cioplitul chip în grabă se-nfurie pe lume şi-l scutură demonii. Doamne, fă-l statuie şi
rânjetul lui să îngheţe!
— Copile, mă taie uimirea ta, mă-nfioară cerul plin de ciori, le miroase a hrană
îndestulătoare! Plâng jucăriile în cor. Şi azi sunt încâlcite ştirile, sunt învolburate
gândurile şi crâncene lupte se dau pe un pământ întors cu susul în jos. Şi azi plâng
inimi a moarte, plâng mame pentru fiii deveniţi eroi, copii plâng taţii neputincioşi,
înnăduşindu-şi suspinele în pumnişorii mici şi prea strânşi. Pământul acolo e o rană
şi tot mai bolnavă este lumea lui.
Doamne, ia-le gândurile astea, dezgheaţă-le minţile şi inimile! Pot distruge
omenirea, vor foc şi fum, mult foc, mult zgomot, mult suspin, durere infinită. De ce,
oare?
Doamne, nu îngădui!
Plâng lumânările şi seacă suflete!
Peste lume se dărâmă cuvintele. De ce, oare?
Sunt criminali care trebuie închişi. Lumea nu are nevoie de război.
Există flori şi cântec în lume, oamenii ştiu să vorbească şi cu luna şi cu
pământul, cu izvoarele şi cu soarele. Oamenii ştiu să cânte, să mângâie, să-L iubească
pe Dumnezeu, ştiu să se iubească.
Oamenii trebuie să fie fericiţi.
Fericirea se naşte din iubire, oameni buni, iar iubirea se naşte chiar din inima
omului.
Viaţa fără dragoste este ca un copac fără flori sau roade.
De ce să nu mai fie viaţă pe acest pământ? De ce?
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Închideţi robinetul urii, al lăcomiei! Se distruge lumea, încetaţi cu prăpădirea
ei!
Stop dezastrului!
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Ştefan Manasia
n. 1977
Şalamov
Întinderea mongolă nu se-ncălzeşte, de fapt, niciodată.
Fiinţe lichide şi reci supravieţuiesc chiar acum
Sub licheni, într-un fel de sclavie mentală.
Cortex de permafrost/buncăr hitech antimandelştam.
Femei şi masculi, albi ca pe burtă la peşti,
Adoră gulagul şi priveghiul interminabil,
Ghioceii de Baikal, ţânţărimea,
Adoră cnutul
Şi turbanele aşezate pe frunţile lui Vasile Blajenîi,
Ceaiul radioactiv,
Adoră violatorii masivi,
Lesbienele mute,
Adolescenţii bully,
Cohorte de terorişti şi măcelari detoxifianţi,
Iahturi sălbăticite pe Tireniană, soarele răsărit
Ca un creier bolnav peste grecii, armenii, evreii, românii,
Khazarii, tătarii, cerchezii, cecenii, ucrainenii masacraţi
Şi uitaţi, spintecaţi, spânzuraţi, carbonizaţi.
D.E.P.O.R.T.A.Ţ.I. Sub creierul tău
Bolnav, soare rău, sub cordul tău nefolosit, nou,
Fiinţe lichide şi reci acuplează-n cavou
Sub licheni, într-o adictivă sclavie mentală.
Stepa rusnacă nu se dezgheaţă de fapt niciodată.
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Marian Mihai
n. 17 martie 1975
Antitanc
luptele pentru supravieţuire sunt în plină desfăşurare afirmă printre altele un sociolog
american
se dau lupte crâncene cum sunt cele dintre
partizan belgrad şi steaua roşie
luptele dintre muhammad ali şi joe fraser
dintre anticorpii monoclonali şi virusul ebola
de fiecare dată când se vorbeşte
despre astfel de lucruri
despre faptul că problemele umanităţii
provin din incapacitatea omului
de a sta în linişte într-o cameră singur
mă îmbolnăvesc grav
zac zile întregi
în timp ce Dumnezeu
un tip de gaşcă haios
miştocar desăvârşit
gângăveşte amorf
semiarticulat
zac şi mă gândesc la apocalipsă
la pulpele lumii care par să se strângă
tot mai aproape una lângă alta
fără ca nimeni să mai poată acţiona
semnalul de alarmă
acel şarpe pestriţ
alcătuit din sute de fire electrice
prins sub trupul care-şi pierde căldura
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aştept o nouă evoluţie genetică
care să ne înşface de umeri
să ne scuture ca pe-o bască scăpată pe jos
şi să ne aşeze apoi pe toţi
cu tandreţe
cu încredere
la masa infimă a raţiunii
cu aceeaşi încredere pe care timp
de cincizeci de ani părinţii americani
au avut-o în razele x cu ajutorul cărora
găseau mărimea potrivită
pentru pantofii odraslelor
şi acolo
pe una dintre laturile mesei
cu fosfor alb în plămâni
conexiune wireless în piele şi păr
să discutăm
despre refugiaţi de toate vârstele şi culorile
despre cum fiecare monument al civilizaţiei
este şi un moment al barbariei
despre mamele celor dispăruţi
despre miezul fierbinte al minelor antitanc
despre posibilitatea de-a mai găsi vreo legătură
între acel părinte agonizând numit viitor
şi noi
fiii săi autişti
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Victoria Milescu
n. 1952
Copiii se joacă...
Copiii se joacă de-a războiul printre blocuri
ochesc, trag cu puşti de lemn, cu pistoale cu apă
gloanţele sunt zarzărele micuţe
ori corcoduşele zburând de pe ram
deodată se aude o explozie
copiii se joacă în continuare, incitaţi
apoi vin nişte soldaţi
şi ei se joacă de-a războiul
au arme zdravene, trag cu gloanţe adevărate
copiii ţipă, nimeni nu-i aude în vacarm
părinţii sunt înrolaţi în război
lumea e un joc de-a războiul adevărat
salve de tun, rachete orbitoare
copiii fug, se ascund, flăcări, fum
cad sub gloanţe, sub resturile clădirilor bombardate
strigătele lor sunt astupate de alte strigăte
de gemetele trupurilor zăcând în stradă
în gropile comune tresărind încă
războiul adevărat înghite războiul de jucărie
războiul adevărat vrea sânge real
de copil, de femeie, de bărbat
tancuri uriaşe, soldaţi străini
de unde au venit în jocul nostru
nimeni nu i-a chemat, de ce ne ucid
păsările au dispărut, cerul este pătat de sânge
câinii nu mai latră, nu mai există
un mormânt s-a ivit lângă un bloc
un bătrân pe targă cere puşca să lupte
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copiii s-au dus în biserică
în locul sunetului de clopot un sunet de voci cristaline
ale copiilor care se jucau odată printre blocuri, ca toţi copiii.
Prea mulţi...
Moartea e pretutindeni
lunetistul ocheşte şi trage, cad
un om, un câine, o pasăre
neştiind de unde vine moartea
cum arată cel care o ţine pe umăr, în raniţă
pericolul e în aer, pe câmp, în subsol
alarma are un glonţ în ceafă
aerul otrăvit de explozii întreabă de ce
trupul zvârcolindu-se întreabă cine
moartea se simte în largul ei, face ce vrea
n-a chemat-o nimeni, se oferă benevol
la banchetul de carne şi sânge
dărâmă, incendiază, măcelăreşte
plouă cu proiectile, eu scriu poezii
la ce bun, la ce bun
mă întreabă mama din mormânt
tot aici ai să fii în curând
linia frontului se apropie de linia vieţii
peste oameni cad bombe, deşi sunt departe
le aud vaierul, ferestrele cad rănite
ei sunt eu, ei sunt
literele însângerate ale poemelor mele
pe acelaşi pământ, peste care moartea priveşte
la un moment dat îngrozită şi ea: e mult, e prea mult
sunt prea mulţi, printre ei şi poeţi...
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Ioana Morpurgo
n. 1980
Într-un pian de concert din Odesa
mâinile tale fac acum pânze de camuflaj
o-ntreagă simfonie de păduri, alge şi lumină
împleteşti în frică fugi
cantate înecate-n cortisol.
Învelește cu cântecul ăsta — cel mai trist de pe lume
umeri de soldați
— vor deveni invizibili pentru toţi
în afară de păsări.
Iei de mână războiul de parcă ar fi un orfan
aruncat în oraşul tău
cu degete degerate şi singur
cu excepția unui ursuleţ de pluş anti-glonţ.
Războiul te urmăreşte acasă
şi se târăşte înăutrul pianului din sala de concert a orașului.
îi spui ‘de ce eşti aici ?’
Împătureşte albastrul Mării Negre în atâtea pleoape
închise peste ochi azi pentru totdeauna
şi sapă o groapă printre planctoni
să-ţi îngropi muzica şi copilul-fantomă.
‘Sunt pierdut’, răspunde războiul
ghemuit printre corzile de Steinway
‘Şi-acum cântă!’
(24 martie, 2022, Bridport-UK)
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Marin Moscu
n. 26 martie 1948
În braţele Domnului
Nu ştiu cum să împart răpuşii:
Pe zile, pe ore, pe clipe.
Răniţii aşteaptă la rând
Rânjetul morţii.
Nu ştiu limpede semnele cerului
Şi nici ale pământului,
Nu ştiu deosebirea dintre
Rachetă şi obuz,
Dintre Centralele Atomice şi Bombele Atomice,
Nu ştiu cum un popor
La semnul unui Senil
Atacă alt popor
Încercând să-i fure fiinţa naţională
Prin nonşalanţa abuzului sălbatec.
Nu ştiu cum
Plutoane de tineri
Trag în leaturile lor ce-şi
Apără glia şi sângele de neam,
Tradiţia şi libertatea gândirii.
Nu ştiu cum oraşe întregi
Sunt făcute mormane de beton,
Cum frigul şi vântul devin locuibile
Precum mormintele ce nu se mai deschid
Pentru noii adormiţi.
Nu ştiu cum să mă împart
Între mine şi tine,
Eul meu vine ca un porumbel peste
Suferinţa copiilor
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Deocheaţi de oboseala prezentului.
Vino la mine,
Îmi pasă de suferinţa ta lacrimă
Crudă de om cu vocea pierdută
În universul al naibii de nimic.
Şoaptele, tunetele, pârjolul
Vor fi amintire
Când fantezia războiului
Va fi, Doamne, va fi
Un dosar la Curtea Internaţională a Justiţiei...
Va fi pedepsit un Paranoia,
Un popor va fi pus la Zidul Durerii
De Lumea Întreagă...
Ce folos?
Istoria scrie în prezent cu sânge
Pe cupola înălţătoare
A păcii, a liniştii,
A înţelegerii...
Oare când va trece?
Când vom uita?
Da. Trebuie să treacă,
Trebuie să uităm.
Trebuie să învăţăm din nou
Cum să ajungem în braţele Domnului
Intrând pe porţile Raiului.
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George Nicoară
n. 11 martie 1988
haide să ne cunoaştem mai bine
Vino în acelaşi loc în care ne-am întâlnit ultima oară.
Vino să ne privim numai cu ochii.
Vino fără cuvinte, fără veşminte, fără siguranţe, fără lucruri dinainte făcute.
Vino fără gânduri.
Vino fără pregătire.
Să ne construim din temelii
să ne punem piatra de temelie
să punem cu sudoarea frunţii fiecare cărămidă
fiecare fereastră prin care să privim steaua noastră preferată
bolta, ah, bolta casei noastre şi piatra din capul unghiului
sunt locurile în care devenim una. Una cu noi.
Vino să devenim doar doi paşi prin zăpezile Siberiei.
Mi-e dor să îmi vorbeşti despre zăpezile Siberiei.
Să te înveleşti cu un val de omăt,
să ne ascundem amândoi sub zăpezi,
cum ai vrut dintotdeauna.
Va fi cald. Ne vom topi în zăpezile Siberiei. Le vom topi.
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Cristian Felix Ofiţeru
n. 19 ianuarie 2000
Şarpocalipsa
Iubesc trenurile
destinul acesta de metal
şarpele inventat care ne poartă
din viaţă în viaţă
vreau să fie ploaie
şi frig şi ninsoare
şi ceaţă
să norvegieze peste lume
ca-ntr-o ciornă de apocalipsă
şi eu să privesc printre solzii destinului meu
cum se schimbă paradigma
şi cum suflă nişte fachiri luminaţi cu un alb orbitor
în realitate ca s-o remodeleze
nişte sticlari acrobaţi şi cu experienţă
Doamne
În momentul ăsta în care scriu
Dunărea e ceţoasă
ceaţa flotantă a fiinţei sale multiple
cum atât de pe sufletul şi
undele mele
a formulat-o SP
Aş vrea acum să fiu
într-o ţară muntoasă
rănită ca într-un mit grecesc
de un şarpe inventat
un tren care să urce
precum scara lui Iacob
până la izvorul ploii
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acel Ararat deasupra oglinzii prin care suntem priviţi
Doamne
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Elena Olariu
n. 9 mai 1957
Dimineţi obosite
Obosită de atâtea lovituri de baltag,
Unei sălcii cu tulpina sângerândă,
Îi veni sorocul plecării — fireşti, de altfel;
Pe drumul altădată umbros trecătorului,
Vocea, de dincolo de zări, îl cheamă...
Ploaia de frunze săgetează pământul şi
Îmbrăţişează florile din câmpie
În sărut de adio...
Inima, mai obosită ca oricând, vrea să
Cuprindă tăcuta zare — după atâte eresuri
Pierdute,
După atâta ceaţă în lume...
Distrusă, în agonie, inima, bătrâna —
Oblojitoarea stăpână a vieţii,
Nu vrea să mai lupte...
Nu vrea să mai plângă.
Mustindu-i viaţa prin vene,
Omenoasa artistă, azi tristă, mâine chicotind
Sau iubind tainic,
Lâncezeşte cu un ochi muribund;
Braţele lasă goliciunea
Cărnii lemnoase să curgă...
O blândă vrăbiuţă îşi găsise sălaş,
Curăţind-o de viermele gripei —
Pandemia veacului acesta;
Îi răcoreşte rănile nicicând vindecate,
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Pregătindu-i calea de trecere...
Într-o sfântă zvâcnire, inima varsă
Lacrimi roşii, galbene muribunde;
Doctorul e în concediu fără plată —
Întinzându-i braţele, gerul o cuprinde,
Întinzându-i braţele, cerul o cuprinde,
Întinzându-i braţele, somnul — celălalt,
O cuprinde...
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Virginia Olaru
n. 1969
Martie atipic
Dincolo de ecranul de pânză transparentă
lumea
continuă
să existe
aşezată
în straturi
ca un castel ridicat cu privirea
în casa cu pereţi de sticlă spaimele se rotesc
desenează umbre pe geamuri
de la mansardă
se vede oraşul jefuit de răscrucile istoriei
vântul caută frunze să umple golul
când pământul se împarte în fâşii
şi moartea umblă în rochie elegantă
în ziua cu însemnul lui Marte
luna zâmbeşte dintr-un gol
prin care aerul trece neobservat.
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Maria Pal
n. 16 noiembrie 1948
Cel mai preţios dar
în multe vieţi nimeni nu mai locuieşte
zâmbetele din fotografii pribegesc prin limbi străine
strigătele se răsucesc pe trupuri până la sânge
închipuie drumuri în care să dispară tenebrele
de sub şenile sar aşchii de soare sfărâmat
se transformă în aripi îmbrăţişând pacea
în degete febrile să-nece plânsul în râuri
aştern linişti profunde unde bombele să se scufunde
adună petele fricii de pe umbre de pe retină
din nopţile ameninţătoare ce depăşesc orice coşmar
când revine pacea drapată în aura-i miraculoasă
iubirea mângâie zidurile răguşite de spaimă
visurile prind rădăcini sub tălpile casei sub benefice ploi
prin buzunarele doldora de poveşti de poeme
ochii vorbitori sar într-un picior cu inimi de zbor
vieţile strălucesc prinse-n buchet de minuni
neobosite trăirile culeg suflarea luminii
strigătele din veselia copiilor umplu văzduhul cu albi porumbei
şi nimeni nu bate cu pumni de uragane-n speranţă
o, Doamne, presară mereu pace-ntre noi şi uită definitiv de război
(5 martie 2022)
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Felicia Pană
n. 9 mai 1980
Pacea care va veni
Durerea lor, durerea noastră, a mea,
Mă doare pântecul de atâta vrajbă,
Mă dor şi oasele şi trupul,
Dar cel mai mult sufletul.
Când tot acest război se va opri
Din cenuşa aşezată pe asfalt vor răsări flori,
Niciodată nu va mai fi război
Însuşi acest cuvânt va dispărea.
O lume nouă se va naşte
Vor reclădi dărâmături,
Durerea se va risipi,
Ce miracol....viaţa,
Pacea care va veni.
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Irina-Maria Petrariu
n. 3 august 1999
Ultimul război
„Kievul se jeleşte în fumuri şi-n ruină,
La poarta Europei se roagă ca de-un zeu,
Iar ea-i zâmbeşte blândă, cu dragoste deplină...”
Şi plasma îşi urmează ştiutul expozeu.
În jur se-aprind discuţii, cresc voci defăimătoare,
Bravura cea smintită ar arunca-o-n hău...
„Se cade ca să-nfrunte abruptă disperare,
Un sapiens modernus, pe-atât, pe un hârtău?”
Modernii nu socot că-i noimă în rezistenţă,
Se-ncruntă-n telefoane, zâmbesc pieziş spre cer:
În tihnă şi-n tangibil găsesc ei consistenţă,
Mai bine-n pribegie decât stins cavaler!
Nu arde acum firescul, mocneşte numa-n noi,
Stând gaj sigur c-acesta e ultimul război.
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Cezar Pârlog
n. 23 februarie 1970
Psihedelic
La uşa cabinetului lume multă, prost îmbrăcată, banderole galbene, tărăboi,
transpiraţie acră. Iese una cu coc şi spune că programul s-a terminat. Rumoare,
proteste, gălăgie. Şi că-i mai primeşte doar pe cei cu trimitere. Vreo zece se strecoară
în grabă pe lângă ea, cei mai în vârstă se mişcă mai greu şi formează în dreptul uşii un
şir indian foarte ordonat. Milităreşte. Da, teama de aia cu coc plus exerciţiul disciplinei
din perioada în care erau activi, pe vremea lui Gorby şi a Marii Uniuni. Cotrobăi prin
buzunarul din dreapta al pantalonilor, găsesc ce caut, mă întorc cu spatele şi rup o
foaie din carneţelul meu de scriitor. Rahat, e prea mică, nu merge! Dau şi peste ceva
împăturit, desfac, e o ciornă, notiţe pentru vreun articol, cam şifonată, o arăt discret,
desfăcută conspirativ doar pe jumătate, cerberul pare convins, îmi face un semn cu
capul şi intru în grabă, printre ultimii. Înăuntru se lucrează pe mai multe paturi. Prind
un scaun, cel care era înaintea mea şi avea o poziţie mai bună, dormea-n pantofi, i-am
luat-o cu juma’ de pas înainte, numai primul loc se premiază!, şi mă aşez cu un zâmbet
superior. Chiar în faţa mea, era legat de pat unu’, un inamic, care stătea pe-o saltea de
cuie, numai că alea erau din plastic. Mari şi verzi. Cine ştie ce inovaţie o mai fi şi asta?!
Sau poate că îl torturează, omul chiar şi-o merită! Părea inconştient; Sigur l-au adormit
pentru operaţie, oare îi iau organele? Imaginea nu-mi place, am oroare de sânge şi de
bolnavi, mă ridic şi îi las ăluia scaunul, rămăsese alături, în picioare, ca un milog. Îmi
zâmbeşte prieteneşte şi cu doi dinţi din faţă lipsă. Pe peretele opus, prinsă de perete,
o paraşută deschisă. Sub ea e agăţat un soldat. Pare tot un duşman. Roşu închis spre
vişiniu din cap până-n picioare. Bleah!, sânge închegat din belşug. Sprijinit de perete, stă
în fund pe podea cu picioarele desfăcute. Arma o are alături. Lovesc uşor în bocancul
lui stâng. Se zgâlţâie cu totul. Mda, e un manechin. L-o fi adus de la vreo expoziţie, vreun
Expomil, ceva. I-a plăcut patronului, a scos banu’, şi după terminare, când au strâns standul,
i l-au lăsat şi a plecat cu el. Toată lumea mulţumită, mai puţine de adunat, împachetat şi de
încărcat în tir. Cam aşa se întâmplă, şi eu am mai luat lucruri faine de la târguri în ultima zi,
după ce s-au închis. Treaba mea de la deget nu e atât de urgentă, salut, deschid uşa şi
ies. Chiar dacă absolut inexplicabil 45 de milioane de locuitori au avut în trecuta
noapte un vis urât, coşmar de-a binelea, probabil şi luna plină să-şi fi băgat coada, în
Europa Orientală se anunţă o superbă zi de primăvară; bună dimineaţa!
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Daniel Pişcu
n. 1954
Plin de pietre
Sufletul îmi era plin de pietre.
Hamada! Hamada! Hamada!
am strigat. M-am rugat.
M-am liniştit.
Apoi a început să bată vântul.
Pielea îmi era plină de nisip
ca un câmp de dune.
Am îmblânzit vântul.
Ergul! Ergul! Ergul!
Magul...
Magul...
CUVÂNTUL.
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Ana Pop Sîrbu
n. 15 decembrie 1948
Atâtea trasee, atâtea rute prin corpul şi creierul casei
Beau ceaiul de romaniţă.
Ştiu cum se prăbuşeşte ereditatea
în pântece, în omoplaţi,
în lucrurile pierdute,
În Bruxelles-ul
cu instituţiile lui colorate,
în gudroane, în aer.
Criminalii cibernetici
îmi conduc inima
să prindă alt contur.
Ca o forţare subacvatică.
Dar continui să-mi beau ceaiul
de romaniţă din România.
Călătoresc cu el
prin praful galben-auriu,
roşu pântecos al cosmosului
din apropiere.
Atâtea trasee,
atâtea rute prin corpul
şi creierul Europei,
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căci „societatea modernă este pământ plat”,
spunea mai ieri, Thomas L. Friedman
în The New York Times.
Prin ce straturi
se plimbă calea viitorului?
Cei cu capul plecat
sunt turiştii neantului.
Ne protejăm familiile,
firele de electricitate,
zăpada inimii.
Spuneţi-i inimii
să-şi spună chiar inimă,
nu lovituri ritmice
în creierul şi burta spitalelor.
Copiii nenăscuţi caută
placenta rachetelor antitanc,
îşi pun inima pe inima
Crimeii tătare,
caută vata de sticlă
şi nu o găsesc.
E noapte beznă
şi văd lumina de Sus.
Vine întunericul.
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„Zâmbiţi, zâmbiţi vă rog!”
Femeia blondă,
cu rochia albă şi buline negre,
largă, de parcă ar acoperi pământul
zâmbeşte şi mintea lui tace.
E pe-o câmpie depărtată,
deloc calmă.
Clipa sucombă în acest martie
ce ne ţine la suprafaţă,
ne separă, ne apropie,
alunecă din iarnă
şi până-n primăvară,
AMIN!
(Timişoara, 11 martie, 2022)
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Savu Popa
n. 15 februarie 1991
Azi, 24 februarie
Operaţiunea militară specială în Ucraina,
spaţiul aerian al Ucrainei închis,
aeroportul din Kiev între capetele de menghină
ale unui întuneric bombardat,
înaintez, respir încă, îmi trece prin minte
imaginea Kievului, cea a unui corp carbonizat,
îmi privesc palmele, cenuşiul potecii
respiră şi el,
horcăind,
totul s-a petrecut atât de repede,
inima nu a îmbrăcat vesta antiglonţ a resemnării
şi nu o va purta vreodată.
Imagini cu oameni părăsindu-şi locuinţele,
fugind în toate părţile,
proiectaţi pe fundalul unui rânjet spasmatic,
moartea,
urme de gloanţe, fumul răsuflărilor grăbite,
priviri reci, de sticlă ţinută deasupra
feţei unui mort,
în aşteptarea ultimei respiraţii,
înaintez,
dar parcă nu ajung nicăieri,
văd clădirea, aud glasurile
şi totuşi mă-ndepărtez de ea,
azi am cinci ore,
a început războiul,
nu am crezut că voi prinde, că voi fi contemporan, eu sau cei
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din generaţia mea,
cu el,
spaţiul aerian al minţii mele
s-a închis în sine,
dintre crăpăturile drumului de pământ
ies miasmele unui frig
al cărui puls metalic se aude
la sute de kilometri depărtare,
se întâlneşte cu sunetele
bombelor,
se împletesc şi se izbesc de toţi pereţii,
de toate timpanele, trupurile-n fugă,
azi am cinci ore care vor trece
în marş militar spre tenebre,
răsuflările celor care au trecut graniţa la noi
se aud până la mine
sub forma unor clopote incendiate,
s-au deschis răni vechi
şi nu pot rosti niciun cuvânt.
Mă apropii, soneria izbucneşte,
o uşă a fost trântită
într-un buncăr al minţii,
aproapele a devenit
un lăcaş de cult
vandalizat.
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Adrian Popescu
n. 24 mai 1947
Ce nu se mai aude în Ucraina?
Nu mai auzi zumzetul copiilor de la grădiniţe, ieşiţi în recreaţie, un zumzet
vesel. Am ascultat acest zumzet de stup nu de puţine ori la Roma, pe colina Gianicolo,
oaspete al Colegiului pontifical Pio Romeno, unde sunt cazaţi studenţii greco-catolici
români începând cu 1937. Clădirea este vecină cu cea a Institutului greco-catolic
ucrainean. Ori de câte ori aud încântat zumzetul copiilor, oriunde m-aş afla, în ţară,
sau departe de ţară, mă duc, inevitabil, cu gândul la copiii grădiniţei romane. Copiii,
indiferent de locul unde s-au născut, au limbajul lor universal, de o simplitate
uimitoare, alături de gesturi nu doar fireşti, de o generozitate supra sau pre-raţională,
pe care adulţii o ating rar, apelând la amintiri, la educaţie şi la raţiune. Familiaritatea
cu lumea animalelor, lipsa de frică, naturaleţea gesturilor vin la un nevârstnic dintr-o
stare de inocenţă, pe care noi am pierdut-o. Am văzut un băieţel, David,
împărţindu-şi gustarea cu un câine Husky, vârându-şi mâna fără teamă, prin gard,
până la botul deschis al patrupedului, care îl va aştepta, apoi, zilnic.Copiii sunt partea
noastră de glorie nevăzută, nu idealizez, prozatorul francez Michel Tournier face
distincţia dintre puritate şi inocenţă, prima poate deveni dictatorială. Da, există
cruzimea copiilor care chinuiesc vrăbiile şi le scot ochii. Nu despre aceşti copii cu o
copilărie nefericită vorbesc, despre cei care suferă pentru că nu sunt iubiţi, iar mai
târziu se răzbună pe semenii lor. Cei pe care îi ascult în liniştea dimineţilor se scaldă
în lumină, nu se scufundă în întuneric. Scenele de război din Mariupol, oraşul Mariei,
unde au murit mulţi copii, mi s-au părut că le depăşesc în înverşunare pe cele din alte
locuri unde rachetele şi proiectilele au desfigurat oraşele ucrainene. Maria este şi
numele celei care le ceruse celor trei copii de la Fatima ce trebuie făcut, pentru a nu se
dezlănţui urgiile sângeroase. Acum, în sfârşit, i s-a împlinit dorinţa. Să sperăm că nu
e prea târziu.
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Georgeta Popescu
n. 7 martie 1961
Mi-aş dori
Sincer, mi-aş dori să fim în pragul ultimului război al omenirii, în punctul în
care, maturi şi determinaţi, să simţim că e ultimul efort, ultimul sacrificiu pe altarul
dorinţei noastre de pace, demnitate şi libertate de a fi creativi. Privind înapoi, până la
apariţia pandemiei şi acum a războiului din Ucraina, mă întreb ce ne lipsea de eram
atât de porniţi să schimbăm totul — preşedinţi, guverne, parteneri, posesiuni, sisteme
sociale şi de gândire? Nu sărăcia sau neputinţa unora ne deranja, nedreptatea,
războaiele, risipa, mizeria cu care am sufocat natura, nepăsarea cu care am exploatato. Nici vorbă! Noi eram nemulţumiţi că nu avem cât am vrea şi că nu e totul aşa cum
ne-ar plăcea fiecăruia în parte.
Istoria omenirii e plină de sânge şi de lacrimi şi tot nu ne oprim. O luptă oarbă,
cu sloganuri şi lozinci, o idealizare cu rădăcinile în aer. Scindarea ameninţă cetatea şi
nu vedem, îi fisurează temelia şi fiinţa, îi umileşte trecutul şi-i pune sub semnul
întrebării viitorul, dar noi nu reacţionăm. Ce altceva face acest război decât să ne
materializeze atitudinile de neînţeles? Acum plângem învinşi, înstrăinaţi, închişi în
temerile noastre. Ne temem de moarte, fugim în lume, pentru că ne temem să ne
asumăm viaţa. Dacă rolul dezastrelor este să ne conducă spre meditaţie şi reflecţie
asupra omului şi relaţiilor sale cu tot ce-l înconjoară, s-ar părea că mulţi dintre noi nu
l-am înţeles ori nu-l acceptăm.
Ultimul adevărat război al omenirii este cel cu noi înşine, cu lăcomia şi setea
noastră de putere, cu lipsa de empatie şi responsabilitate faţă de planetă şi semenii
noştri, cu neîncrederea în sine şi credulitatea că altcineva ne va aduce raiul în casă, în
ţară şi în suflet. Supravieţuitorii lui — ce suflete frumoase vor avea aceia! E încă război.
Eu rămân însă optimistă.
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Liliana Popescu
n. 20 iulie 1948
Război, sau Pace?...
De mai bine de 2000 de ani Pacea rămâne o aspiraţie pentru o parte dintre
locuitorii acestei planete mult încercate, cu toate că războiul se desfăşoară necontenit
de atunci, sub diferite forme, pe diferite planuri, în diferite ţări, între diferite ţări.
Conducători avizi de putere pornesc războaie motivându-şi acţiunile militare prin
fragile argumente, infirmate în timp, împotriva altor popoare. Într-o formă sau alta,
mai puţin sau mai mult, suferă toate popoarele implicate în astfel de conflicte, se caută
soluţii, timid sau în forţă, dar nu s-a reuşit împiedicarea lor. S-au oprit unele, au fost
îngheţate pentru un timp altele, s-au început războaie noi, de fiecare dată omenirea a
fost insuficient pregătită, ca şi acum, în confruntarea cu cei sau cu ceea ce le generează.
Nu am reuşit să învăţăm din greşelile trecutului şi de aceea le repetăm mereu.
Contribuind la distrugerea nu doar a ceea ce s-a construit fizic cu mari eforturi, dar şi
la pierderea de vieţi omeneşti şi la suferinţa celor rămaşi în viaţă, cei care pornesc şi
cei care îi sprijină pe aceştia se fac vinovaţi în primul rând faţă de propria conştiinţă.
Nu ştim dacă şi cum vor face faţă unui astfel de moment al adevărului...
Este de admirat însă de fiecare dată, atunci când se manifestă, solidaritatea
umană, a organizaţiilor internaţionale, dar şi a oamenilor obişnuiţi, care
conştientizează pericolul acestor distrugeri şi încearcă măcar să facă suportabile
durerile celor rămaşi în viaţă. Să sperăm că nu este prea târziu să învăţăm din tot ce ni
se întâmplă, pentru că efectele războaielor îi afectează direct sau indirect pe toţi cei
care trăiesc pe această planetă. Să încercăm să descoperim cauzele reale ale războiului
pentru a ne putea bucura în mod real de Pace, pe care noi toţi, conştient sau nu, ne-o
dorim!

Antologie editată de Lidia Vianu
116

Simona Popescu
n. 1965
Despre Frumuseţe
Frumuseţea va salva lumea, aşa am citit într-o carte.
Aveam 19 ani şi trăiam într-o lume urâtă,
dar credeam în ceea ce spunea prinţul Mîşkin
prietenul copiilor
şi al meu.
Frumuseţea
împotriva prostiei, ticăloşiei,
împotriva falsei frumuseţi,
mileului cultural, tinichelelor vorbelor de prisos,
vorbelor care întorc adevărul pe dos.
Ce putere are Frumuseţea în vremuri de război?
Ce e Frumuseţea?
Beauty is difficult,
aşa îi spunea un pictor din alt secol
unui poet. Frumuseţea e anevoioasă.
De ce e frumuseţea atât de
anevoioasă?
Frumuseţea este acum
curaj,
demnitate este, generozitate.
Frumuseţea este conştiinţă.
Frumuseţea este o ţară.
O ţară fără graniţe.
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Frumuseţea este acest Împreună.
Şi acest Deodată.
Puterea lui Împreună e mare.
A venit deodată.
Reazem unii altora re-învăţăm să fim.
Frumuseţea e când celălalt devine tu însuţi.
E Binele şi e Adevărul.
Binele e anevoios.
Şi Adevărul e anevoios.
Dar vine vremea când ele sunt, pentru toţi,
vizibile, clare, strălucitoare.
Fără de tăgadă sunt.
Frumuseţea e adăpost.
Frumuseţea va salva lumea.
Frumuseţea oamenilor buni va salva lumea.
Doar ea.
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Maria Postu
n. 27 octombrie 1960
Paşi
Măreţia, strălucirea, disperarea, amurgul...
O cheie care se potriveşte cu greu la o uşă.
O sonerie ruginită. Un sunet pe care nu-l aude nimeni.
O uşă scârţâind îngrozitor şi paşi şovăitori urcând pe treptele fragile de lemn. Două
voci trezind liniştea unor încăperi moarte. O voce subţire a unei femei tinere, o voce
baritonală a unui bărbat, în şoaptă:
—Aţi anunţat că venim?
—Nu e nevoie să vorbiţi încet, nu deranjăm pe nimeni...
—A fost o casă frumoasă... De când nu mai locuieşte nimeni aici?
—Nu ştiu... A fost a bunicilor mei. M-am născut după moartea lor.
—Păcat... O casă aşa de veche, se vede că a fost bine întreţinută! Nu aţi locuit
niciodată aici?
—Nu mă leagă nimic de România!
Aud o uşă împinsă care nu vrea să se deschidă. E ca şi cum ar apăsa în trupul meu
forţându-mă să-mi schimb locul, să eliberez spaţiul, să dispar.
—Uşa asta este blocată!
—Staţi puţin, mai este o intrare.
Se aud paşi grăbiţi pe hol apăsând o altă uşă. Cei doi intră făcându-şi cu greu loc
printre pereţii acoperiţi de cărţi.
—Aveţi grijă, se pot prăbuşi oricând!
—Cărţi! Atât de multe! Ale cui sunt?
—Ale nimănui acum. Au fost ale bunicii mele pe care nu am cunoscut-o.
—Şi ce faceţi cu ele? Nu le sortaţi? Nu le donaţi?
—Nu m-am gândit că sunt atât de multe...
—Chemaţi un anticariat, să le ridice! Cărţile astea sunt o mică avere!
Se aude un hohot de râs ironic. E oare al fetei care nu ne suferă că nu ne-am cunoscut?
—O avere! Cine mai citeşte cărţi pe lumea asta? Scuzaţi-mă, dar credeam că
sunteţi o persoană pragmatică, de aceea v-am ales să mă ajutaţi să scap mai repede de
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relicva asta. Nu vreau decât s-o evaluaţi, să propuneţi un preţ şi apoi s-o scoateţi la
vânzare!
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Alexandru Potcoavă
n. 1980
săpând în ucraina şi mai departe
alege locul cu vârful cazmalei
o apasă cu piciorul să străpungă pământul
care crapă şi se desface de-a latul
întoarce pe dos brazda
cu iarba şi lumea în jos
o împarte în două pe lung cu o tăietură rapidă
de parcă i-ar face şi pune o cruce
în numele sfântului duh şi al tatălui şi al fiului
unde fiul omului e pus ultimul pe post de
carne de cruce
carne de tun
carne de praf
apoi alege următorul loc şi îi dă înainte cu
cazmaua şi căştile în urechi
fără să audă pământul crăpând
pentru că ascultă
nu ştiu ce muzică
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Cristina Prisăcariu-Şoptelea
n. 4 iulie 1966
Casa
Pentru că acolo se auzea un ecou peste toată casa
casa bătrânească vopsită în albastru şters
şi pentru că din curtea cosită scurt nu ieşea nici un zgomot
era peste puterile ei de a înţelege aerul prăfos din jur
atât de uscat încât cămaşa avea culoarea cireşelor amare
şi pete geometrice de transpiraţie
şi mirosul borcanelor uscate la soare
şi respiraţia scurtă urcând şi coborând pieptul ei uscat
ca întunericul la care ne-am întors uimiţi
de îndrăzneala luminii
pentru că targa era uriaşă
şi ea prea mică aşa ca o fetiţă speriată de câinii satului
îmbrăţişând liniile răsturnate ale cerului
şi pentru că n-o putea găsi moartea la casa ei
noi stăm nemişcaţi în faţa porţilor ascultând copacii prinşi în cuie
aceste cuvinte rătăcesc
par a fi frunzele unor plante admirabile
par a fi înţelese mai presus de muzica sirenelor,
mai presus de şarpele încolăcit pe umărul meu
mai presus de muzica secretă a dragostei
mai presus de urletul pereţilor din ospiciul oraşului
mai presus de cântecul de leagăn al pisicilor în călduri.
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Ofelia Prodan
n. 1976
despre războiul din Ucraina
pruncul
păsările de noapte zboară într-un vortex ameninţător.
bombardierele lasă urme de fum întunecat.
huruie cu motoarele turate la maxim.
sirenele vuiesc. oamenii intră în adăposturi subterane.
oamenii se înghesuie unii în alţii, tremură, tac.
mirosurile se amestecă. frica paralizează.
un nou-născut râde. toţi îl privesc, mama lui îl sărută.
să tacă, să tacă! şoptesc unii. copilul dă din picioruşe.
cad bombele, adăpostul se cutremură.
fumul înecăcios se infiltrează. oamenii se privesc îngroziţi.
mama acoperă pruncul cu trupul ei şi plânge înfundat.
sângele meu de preţ
(războiul nu este pentru copii, dar copiii mor în război)
până şi soarele pare un soldat beat rezemat
de zidul cazematei
iar bombardierele sunt din cauciuc
plutesc ca nişte colaci de salvare pe cerul ciuruit de gloanţe
inima mi-a luat-o razna
izbeşte în piept iese din piept şi ţopăie însângerată
căpitanul ne-a dat ordin să-i aducem
tot ce avem mai de preţ
iar eu nu am decât ceasul de la bunicul
care îl avea de la bunicul lui
eu nu dau ceasul meu nimănui poate să fie el şi căpitan
poate să mă şi împuşte în cap
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cu mitraliera lui de lemn
dar căpitanul e nebun şi trebuie să îi dau ceva de preţ
altfel mă îneacă în sângele meu
şi îmi mănâncă inima
am să i-o dau pe sora mea mai mică
e drăguţă are o rochiţă albă cu buline roşii
are şi pantofiori roşii de lac şi pălărioară de soare
ea merge ca şi cum ar fi balerină
dansează pluteşte şi râde întruna mă enervează
nu ştie decât să se uite în oglindă
şi să se joace cu păpuşile
căpitanul sigur se va bucura că are pe cine să bată
dar căpitanul e nebun
eu stau în faţa lui şi tremur ca un câine bătut
căpitanul se uită la sora mea
se uită şi rânjeşte şi se apropie de ea o adulmecă şi rânjeşte
ce soră bună ai ce soră bună am
îngân eu şi căpitanul îi sfâşie rochiţa albă cu buline roşii
da, ce soră bună am şi căpitanul
o loveşte peste trupul mic şi fraged cu mitraliera de lemn
şi loveşte şi loveşte şi loveşte
până când sora mea se îneacă în sânge
doamne, cât sânge şi ce frumos miroase
niciodată nu am ştiut cât de înnebunitor miroase sângele
şi cum îmi inundă creierii şi ţâşneşte pe gură şuvoi
ploaia de foc
plouă cu bombe şi soldăţei de plumb.
şuieră bombele prin acoperişuri.
sirenele mă asurzesc. eu sunt ca o pisică albinoasă
cu 9 vieţi, dar surdă. stau în mijlocul ploii
de bombe şi soldăţei şi mă uit la cerul otrăvit,
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apoi la oamenii care aleargă cu palmele peste urechi.
în goană, băbuţa cu sticle de lapte în cărucior.
o sticlă se rostogoleşte, o prind cu piciorul, o sparg.
lapte cald, ce frumos miroase laptele cald.
eu nu vreau să mai cresc. oamenii mari sunt cretini.
uite ce fac! nu trebuie lăsaţi de capul lor.
la anul ar trebui să fiu om mare, responsabil.
ce responsabilitate? ăştia nu sunt responsabili nici
cât un vierme într-un picior cangrenat
ca al vecinului întors de pe front. i l-au amputat.
acum e mândru de parcă ar fi general.
n-are nici ce pune pe masă şi femeia responsabilă
l-a părăsit, dar el tot mândru e. pun pariu
că n-a omorât niciun duşman, nicio muscă.
nu e în stare. el nu ar trebui să fie om mare, ce căuta pe front?
acum plouă cu foc din cer. e ca în biblie,
cum povestea bunica. pe bunica au deportat-o.
n-a vrut să ia nimic cu ea în afară de biblie.
dacă dumnezeu e tot om mare, îmi dau seama
ce responsabil e. bunica oricum dăduse în mintea copiilor.
bunico, tu cum dormi noaptea? ai cu ce te înveli?
ai pe ce pune capul? mă auzi sau iar te prefaci că eşti moartă?
căpitanul
soarele e orb şi urlă peste dealuri. copiii se joacă de-a războiul.
îşi fac noduri la ghete. unul e căpitanul. căpitanul.
lingeţi, mă! ceilalţi îi ling ghetele de noroi.
mama lui e bună. stăm la coadă să ne dea gogoşi.
cu oglinda pe gheată, ne holbăm sub fustele ei. mamă, ce bună
e mama căpitanului! cazarma e goală. oraşul e gol.
femeile nu sunt bărbaţi, să fie clar!
trageţi în femei la comanda căpitanului, dar iertaţi-o pe mama căpitanului!
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soare orb, murim de foame până duminică. gogoşi. astea-s gogoşi!
mama căpitanului a văzut oglinda.
mama căpitanului e furioasă şi e şi mai bună când furia e gata.
vă jucaţi cu puţa-n ţărână! urlă şi urletul ei e gâjâit de plăcere.
căpitanul taie şi spânzură. taie frunză la câini şi spânzură câini de copaci.
mitraliera lui tata, cea veche. trec tancurile. trec soldaţi adevăraţi.
mama căpitanului dansează printre gloanţe.
e plină de sânge şi căpitanul urlă mamă, nu muri, că îi omor pe toţi!
mama căpitanului dansează printre gloanţe şi cade.
căpitanul taie şi spânzură. taie soldaţi adevăraţi cu cuţitul şi îi spânzură de copaci.
soldaţii spânzuraţi dansează printre copaci.
căpitanul plânge şi dansează printre gloanţe. e plin de sângele mamei lui.
lingeţi, mă! şi noi lingem sângele mamei lui. sânge bun, gust de femeie bună.
căpitanul se taie pe piept, în dreptul inimii şi se spânzură de un copac.
soldaţii trag cu mitraliera lui tata în căpitan.
sângele căpitanului dansează printre gloanţe.
soare orb, ai văzut, ai auzit ceva? şşşt, vin americanii!
războiul ăsta durează cât lumea
şi a fost la începuturi o ploaie de gloanţe şi oamenii
cădeau ca petalele de flori ofilite.
oamenii morţi şi însângeraţi sunt petale de trandafiri
cu miros de cimitir. şi peste oamenii morţi
se ridică un curcubeu, pluteşte un curcubeu şi este duhul lui Dumnezeu,
nu are pace, dar nici cei vii nu au pace.
războiul ăsta ţine cât lumea,
a început odată cu ea, se termină odată cu ea,
de aia trebuie să fim treji,
să veghem, cum scrie în Cartea sfântă.
cartea e hrana mea, din ea mănânc
câte o filă, o mestec până se dizolvă în salivă,
apoi o înghit, foamete mare,
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dar cartea îmi este hrană şi pentru suflet.
acolo scrie tot ce trebuie să ştiu
şi eu chiar nu ştiu nimic. nu ştiu de ce este întruna război.
oare petalele de trandafiri
cu miros de moarte se pot ridica la cer?
oare Dumnezeu le iartă şi le iubeşte?
eu sunt copil mare, sunt bărbatul din casă, eu aduc gloanţe oarbe
şi lumină de la sursă, ştiu exact cum să conectez
firele şi avem lumină gratis.
şi lumina de la Dumnezeu e tot gratis, numai că unii plătesc cu sânge,
ei trebuie îngrijiţi ca bunicul, care zace la pat
şi mama îi schimbă plosca.
îmi place să privesc curcubeul.
uneori îl văd şi într-o băltoacă pe care pluteşte
o pată de motorină. tancurileasteaconsumămult.
aş vrea să am şi eu tancul meu,
să vin acasă cocoţat pe tanc şi mama să fie fericită
că sunt bărbat şi pot merge la război.
nu avem de ales. uite, războiul ne-a ales şi ne-a ales bine,
ne place să murim, să fim petale însângerate
de trandafir care se ridică la cer unde Dumnezeu
ne-a pregătit o grădină şi bunicul povesteşte
că devenim trandafiri vii
ca cei din curtea casei noastre, unde mama stă pe prispă
şi priveşte spre soare cu palma streaşină la ochi
să vadă cu ochii ei cum plouă cu gloanţe
şi cum curcubeul se întinde peste cer ca eşarfa ei de mătase,
cadoul de la tata în ziua în care a plecat la război
şi nu s-a mai întors. mama îl tot aşteaptă
şi sunt sigur că tata se va întoarce teafăr şi încărcat
de decoraţii ca un general
şi noi o să fim atât de mândri şi fericiţi
încât vom sta toţi în jurul mesei
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şi ne vom hrăni cu mâncare adevărată,
gătită de mama din legume şi carne însângerată.
sunt eu, copilul
sunt eu, copilul care se joacă de-a baba oarba prin subsolul unui bloc, în timp ce afară
plouă cu bombe.
sunt eu, copilul care rupe flori din grădina vecinilor şi le oferă femeilor plângând de
groaza războiului.
sunt eu, copilul care vrea să vadă altă lumină decât cea din adăposturi antiaeriene.
sunt eu, copilul care credea că războiul există doar în filme sau jocuri video.
sunt eu, copilul care nu vrea să înţeleagă ce este moartea şi de ce oamenii se tem de
moarte, dar totuşi se duc pe front să moară.
sunt eu, copilul care nu vrea să crească şi să fie om mare, pentru că oamenii mari nu
ştiu să se joace şi distrug oraşul în care eu mă joc de-a baba oarba numai cu alţi copii
care nu vor nici ei să crească şi să fie oameni mari pentru că oamenii mari nu ştiu să
se joace şi fac război.
iarna nucleară
propagandă agresivă, dezinformare. şenilele sparg căştile.
gloanţe explodează în trupuri. schije se înfig în trupuri.
ordin de atac. ordin de retragere, efect întârziat.
oraşul încă rezistă. bază militară se extinde la limită.
dronele gravitează în jurul turnului de emisie.
radiaţii în exces. delir în exces. un pumn în gura liderului.
se propagă unde violente prin atmosfera incendiară.
pumnul izbeşte carcasa etanşă de metal
a reactorului care se sparge în miliarde de particule radioactive.
din pământul pârjolit răsar cyborgi. arme nucleare cu rază
lungă de acţiune implantate în cyborgi kamikaze.
oamenii învaţă noi limbaje de comunicare nonverbală, telepatică.
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undele cerebrale se unifică în scop distructiv.
rasa umană se pregăteşte pentru era neagră a terorii.
fumul radioactiv sufocă planeta.
mesaje disperate transmise în spaţiul extraterestru.
experimentele pe oameni-cobai,
noua tehnologie şi viziunea distopică fac parte din istorie.
celulele nervoase leagă noi conexiuni care predispun
la agresivitate şi suicid. teama, emoţiile, empatia se disipează
într-un vid mental care riscă să devină noul soft al creierului.
oameni-mutanţi ucid ca nişte arme de foc puse pe automat.
supravieţuirea este şansa dată numai de hazardul existenţial.
inima pulsează autonom. mişcările de atac se sincronizează.
planeta fierbe în miezul interior şi vulcanii explodează.
lavă peste oraşele abandonate. zgomote brutale, infernale, urlete.
trecutul a fost doar o etapă eliminată în favoarea
unui prezent în care haosul şi moartea fac legea. akasha înregistrează.
se infiltrează armele, ideile subversive.
planeta e doar o pârghie pentru marile puteri,
bombe termice, bombe cu hidrogen,
aruncate ca într-un joc pentru
oameni infantili şi inconştienţi, sfârtecă trupuri,
spulberă clădiri, oraşe.
măcelul începe şi se termină
în lumina soarelui abandonat pe un cer tulbure.
cresc florile de uraniu direct din venele răniţilor.
lacrimile se solidifică.
alarmele vuiesc. trec bombardiere.
în adăposturile antiaeriene acelaşi aer insalubru.
aceeaşi lumină vagă, sumbră.
urletele sunt simfonia macabră dirijată de un dement.
rănile se deschid ca nişte caverne purulente
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în trupul cangrenat al războiului.
***
suntem maşinării imperfecte de război.
am învăţat să ucidem cu prima respiraţie.
murim ca nişte bravi obedienţi ai puterii totalitare,
în timp ce salutăm liderul.
lui îi dedicăm fiecare victorie efemeră.
ceilalţi lideri vor fi asasinaţi. numai unul e cel adevărat
şi el va rămâne. psihologii zic că e psihopat.
atunci noi toţi suntem psihopaţi
şi vom ucide psihologii inutili şi vicleni ca şerpii.
vom supravieţui într-un deşert nuclear şi vom fi stăpâni.
rezistenţa va fi anihilată. ora zero a atacului.
diversiuni, agresiuni masive.
plusăm într-un joc de poker nuclear.
dacă va exploda planeta, vom ajunge praf de stele.
vom fi decoraţi post-mortem de fantomele
din filmele horror. nu mai simţim durerea, deşi avem
membre amputate. steroizii ne-au înzecit puterea şi furia.
vom anihila rezistenţa. şansa este a noastră.
dacă va exploda planeta, vom fi ploaie de meteoriţi
pe planeta marte unde visam cândva să locuim.
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Livia Roşca
n. 1980
Peste războiul personal
vine cel de la graniţă
şi îţi arată că
deşi ţi-ai construit
cu efort şi
sacrificii
ceva ce credeai că este
siguranţă
de acum se dovedeşte a fi
un fulg din zăpada mieilor
topit
pe obrazul cald al istoriei
şi totuşi
siguranţa
aceea reală
ar trebui să fie deja
regatul unde singură
ţi-ai pus coroana pe cap
ar trebui să fie miezul
care
să te ţină laolaltă
chiar dacă defilezi
în pielea goală
*
Un bebeluş s-a născut
în a doua zi de război
la Kiev,
în staţiile de metrou transformate
în adăpost
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Este fetiţă şi o cheamă Mia
titrează ziarele şi
ţipă reţelele de socializare
care aplaudă naşterea
şi văd în asta
un simbol al speranţei
Despre mama ei
aproape nimic
de parcă Mia
nu s-ar fi născut dintr-o femeie
ci direct din război
Mama Miei
în vârstă de 23 de ani
ai un copil
şi ai totul de pierdut
mama Miei ai 23 de ani
şi n-ai născut carne de tun
Mama Miei care ai visat
9 luni la fiica ta
ţii în braţe un copil
marketat drept miracol al războiului
Cum se va termina, pentru voi două, povestea?
Aş vrea să te văd, Mia la 10, 20, 30 de ani
pe tine, copilul care aduce speranţă
în inima războiului
aş vrea să te văd
marketând pacea
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Adrian Sângeorzan
n. 1 ianuarie 1954
Visul scribului
Uneori visez noaptea că particip la bătălii
Date pe câmpuri de luptă ori în ascunse chilii
Sau care nu s-au purtat niciodată
Bătălii uitate prin cărţi de istorie scrise în grabă
De scribi cărora li se dicta în două-trei limbi deodată.
Scriau după ureche pentru a mulţumi regii de-atunci
Puteau să le taie capul, să le dea porunci
Unde să pună virgule, punct sau semn de exclamare
Ce an trebuie ţinut minte, ce an poţi să arunci
Între două paranteze la gunoi şi uitare.
Există radiere şi pentru piatră şi pentru fier
Ştergi câteva nume şi câteva milioane de morţi
Oricum ajunşi la cer
Apoi iei zarurile şi tragi iar la sorţi
Alte milioane de soldaţi desculţi
Le pui o armă în mână le dai ceva lozinci puţin ideal
Muniţie şi imnuri ce nu-s făcute să le-asculţi
Şi la luptă cu ei, bătălii vor fi destule.
Eroii noi nu-şi au locul în niciun muzeu sau expoziţie
Sunt buni doar de piaţete dosite sau depozite temporare
Plimbaţi dintr-un loc în altul nu pe socluri, ci în cărucioare.
(20 martie, New York)
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Raluca Simion
n. 5 decembrie 1978
Despre urechea dreaptă
Te trezeşti şi citeşti obsesiv ştiri.
Imagini cu maşini de război, fum, foc
Se perindă prin faţa ta.
Războiul e o noţiune atât de abstractă
Până când se întâmplă lângă tine.
Aici, lângă urechea ta dreaptă.
Şi abia acum începi să simţi
Cât de real este tot ce se întâmplă
În spatele cuvântului război
Este durere,
Este frică,
Este moarte.
Pe ecrane firul narativ continuă
Copii cu păr bălai şi maimuţoi de pluş,
Mame cu priviri pierdute.
Te gândeşti că ai putea fi în locul lor
Pentru că se întâmplă
Aici, lângă urechea dreaptă.
Frica te inundă,
Precum un lac de acumulare
La care s-a rupt barajul
Vrei să fugi, doar să fugi,
Acolo unde este cald, bine,
În burta mamei.
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Dar mama ta nu poate
Să te mai primească în burta ei.
Şi ea e cuprinsă de frică,
Precum un incendiu
Care pârjoleşte locurile copilăriei.
Nu mai există pentru voi casă sigură.
Te imaginezi cu o armă în mână
Şi nu înţelegi gestul absurd
De a folosi acel instrument
Pentru a tăia firul de lumină al unui alt om,
Pe care îl denumim convenţional duşman
dar care nici el nu ştie ce vrea cu adevărat acolo,
lângă urechea ta dreaptă.
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Teodor Sinezis
n. 4 ianuarie 1970
praful de puşcă miroase a om transformat
într-o ţeavă
prin care glonţul străpunge îmbolnăvind
omenescul
cu virusul profitului ridicat
la puterea unor din ce în ce mai puţini
şi mai lacomi
război
ce parfum al adâncului
alungat din culoare de otrava
orgoliului orb al căderii
machiate-n dreptate
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Dan Sociu
n. 20 mai 1978
tobele din parc
au răpăit un minut
şi s-a înserat
terenurile
pustii, o minge
abandonată
răgete de leu
după pod, dinspre zoo
regele-i speriat
„bătrânul David
suferea noaptea de frig
cu blănuri pe el”
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Ilinca Stroe
n. 22 iulie 1973
Micul Vova
—Eeeei, pe cine-avem noi aici?
Pumnul de fier îl înşfăcă de guler şi-l trânti de perete. Un cârlig din cuier i se înfipse
în ceafă.
—Să fie Pişuleţ? Strecurându-se ca un şobolan?
Porecla provenea de la prima lor întâlnire. Când Ilia îl înghesuise într-un zid,
pe maidanul din spatele şcolii, şi nu făcuse decât să mârâie ţintuindu-l cu ochii lui mici
de oţel, iar Vova îşi şi udase pantalonii.
—Păi locul şobolanilor e-n lada cu cărbuuuni!
Ilia îl suci pe Vova cu faţa la perete şi-i trase un şut în fund usturător. Apoi
secunzii lui îl târâră la ladă, îl înfundară peste bucăţile negre, colţuroase, trântiră
capacul, traseră zăvorul.
În întuneric, Vova se udă iar. Dacă chiar erau şobolani în ladă? Dacă-l muşcau
de faţă? Ca să nu-i fie frică, recurse la trucul recent descoperit: îşi închipui ce făcea Ilia
când nu îl chinuia pe el. Îl văzu smulgându-i grăsanului Kotia sandvişul cu untură de
sub nas şi înfigându-i, la schimb, un pumn în burtă. Îl văzu smucind-o de codiţe pe
Ninocika aşa cum ai mulge o vacă. Îl văzu chiar urinând pe servieta directorului, cât
acesta ieşise din clasă.
Ilia era puternic. Nu-i era frică de nimic. Cu două capete mai înalt decât Vova,
braţe fibroase şi o pădurice de ţepi deasupra gurii strălucind de cruzime, n-avea egal.
Când îi şuiera ameninţări lui Vova, gura îi mirosea a carne. Totdeauna. Pe Vova îl
înfiora complet şuieratul acela, răutatea din el aproape ardea. Ilia era puternic.
Singur în colosala sală cu finisaje albe de lux, pufni amuzat. Ilia!... Îl dăduse în
gât pe-un secund, i se băgase pe sub piele, îl secondase ca un câine. Şi-apoi ziua când
îi arsese un pumn de muşcase ţărâna! Detronat. Ilia era EL!
Mereu şi azi, 24 februarie 2022.
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Ana-Maria Stuparu
n. 2 februarie 2001
In noctem
Îmi plâng iarăşi noaptea, făptură amară,
Cu mâinile-mi spulber abisul de ceară.
Din ziduri răsare-amintirea plenară,
Mi-e cerul pustiu astă-seară.
Încape în gânduri un tremur domol
Mă mistuie calmul, iar visul e gol;
Din ceasul al doilea aştept tot să mor
Mi-e iarnă în toate, mi-e veştedul dor.
Nădejdea absurdă cumplit mă descântă
Şi aripa-mi cade, plăpândă şi frântă...
E soarta neghioabă, tăcută şi sfântă
Ce-mi macină lacrimi şi visuri la tâmplă.
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Emil-Iulian Sude
n. 1974
Libidoul căpuşelor sau uitarea atomică
Frida, Adelaide, Amber
au primit cadou
băieţelul chelios în pantaloni scurţi
şi cu ochii albaştri căzuţi din orbite
sângele uşor îngroşat a strigat
cancer canceraşul meu
ce mi te-a dat Dumnezeu
eu sunt mic tu fă-mă mare
eu sunt slab tu fă-mă tare
uimite Frida, Adelaide, Amber
s-au mutat pe rănile de război
ale criminalului de război
care împlineşte vârsta de război
lângă nepoţii de război ai viitorului război
Unchiul Sam şi Scufiţa Roşie ne împărtăşesc băieţelul.
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Robert Şerban
n. 1970
21 martie 2022
stau pe un scaun fragil
şi ascult poeţi citind versuri
de Ziua poeziei
în acelaşi timp
privesc prin geam
spre strada Vasile Alecsandri
unde trec muritori mari şi mici
cu mâinile-n buzunare
cu plase
cu ţigarea-n gură
cu telefoanele la urechi
unii-s pe biciclete
alţii pe trotinete
unii cu Tazz în spate
alţii cu Glovo
cămilele oraşului meu occidental
oiţele mieii berbecii
uneori zâmbesc
fie de la ce aud
fie de la ce văd
oameni care scriu cu pi şi pu
oameni care-mi fac semne prin geam
să vin puţin până afară
cu unii să mă bat
cu alţii să mă salut
din restaurantul chinezesc de peste drum
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ies la răstimpuri clienţi
ce se şterg mulţumiţi pe la gură
instinctiv îmi ling buzele
poezia are şi gust de sânge
organizatorii n-au adus niciun strop de apă
poate anul viitor
când va fi
şi mai mult
şi mai mult sânge
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Diana Tătulea
n. 5 aprilie 2002
Omenire,
mă ierţi pentru fiecare colţişor de adevăr pe care ţi l-am ascuns?
mă ierţi pentru îndrăzneala nesuferită de a mă îndoi de tine?
mă ierţi pentru imposibilitatea de a mi te imagina perfectă?
mă ierţi pentru faptul că reuşesc să trasez linii curbe, ci nu drepte, înspre comuniunea
noastră?
mă ierţi azi şi poate şi mâine?
mă ierţi pentru a mă putea în sfârşit elibera?
mă ierţi pentru ceea ce sunt şi nu sunt, în acelaşi timp?
mă ierţi pentru acum, dar şi pentru mai încolo?
mă ierţi iubindu-mă?
mă ierţi odată pentru totdeauna?
Omenire!
Lumea nu ne va aştepta,
Dacă noi nu vom aborda
Mai cu seamă dilema.
Relicva zilei de ieri,
Cât putem fi de efemeri...
Indescifrabili în unele seri.
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Adriana Tomoni
n. 1957
Se tânguie
Vreau să strig durerea mamelor atât de încercate
Şi-a taţilor ce-şi fac din piepturi scut,
Jocul copiilor şi liniştea le sunt furate
Şi viitorul noului născut.
Se tânguie pământul cu lacrimi de sânge
Şi cerul e de focuri spintecat,
Un copil în braţele tatălui plânge,
Curând, în război, tata-i va fi plecat.
,,Nu plânge fiule”, încet îi spune
Şi lacrimile-i curg lin pe obraz,
Plec pentru ziua ta bună, de mâine,
Să creşti puiuţule fără necaz.
.............................................................
Din îmbrăţişarea omului ei drag,
Cu mare tristeţe — parcă se smulge,
Rămâne pustie, cu copilu-n prag
Şi aerul în pieptu-i, nu-i ajunge.
Soţiei îi lasă încrezător averea,
Copilul lor cel mult iubit,
Din radio răsună monstruos iar ştirea,
Că înc-o ţintă au lovit.
Mama îşi ia pruncul în braţe şi fuge,
Rugându-se să i se-arate-n taină calea,

Antologie editată de Lidia Vianu
144

În jurul lor, bombe, ţipete prelunge,
Cu trupu-l ocroteşte şi o pătrunde jalea.
................................................................
În buncăr o mamă plângând alăptează,
Puiuţul de om ce pe lume-a sosit,
Sufletul tânăr în piept îi oftează,
Sunt tristă puiule, dar, ,,Bine ai venit!”.
Nu vreau puiuţule să cunoşti teama,
La sânul meu eşti veşnic ocrotit,
Nu plânge dragule, că eşti cu mama,
De mine nu poţi fi nicicând despărţit.
Din eşarfa-i înflorată-i face scutecel
Şi pulovărul îi e cald aşternut,
Încet, îi murmură, de leagăn cântecel,
Cu sufletul ei tânăr, trist şi durut.
Pentr-o clipă aţipeşte trudită şi ea
Şi visează în juru-i pomii înfloriţi,
Îşi înalţă puiul spre o luminoasă stea
Şi toţi trei se îmbrăţişează fericiţi.
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Eugenia Ţarălungă
n. 1967
Singularitate versus solidaritate
Românii din Ucraina ≠ ucrainenii din România
Atât.
Este această situaţie cu totul nepereche?
Pecetea istoriei pe fruntea
individului
familiei
minorităţii
majorităţii.
Numai pecetea este la vedere.
(20 martie 2022)
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Radu Ulmeanu
n. 1946
Tânguire
Mor oameni pe drumuri
împuşcaţi cu praştia
propriului destin
ca fiarele în pădure de vânători
ca păsările pe firele de telegraf
loviţi cu piatra potrivită
ca ciorile pe garduri
ca peştii prinşi în undiţă
zvârcolindu-se
până să fiu şi eu împuşcat
lovit, prins în undiţă
îmi trăiesc viaţa
cu durerea
de a fi tot mai singur
atâţia prieteni
oameni, păsări,
zvârlugi
în razele soarelui
Triptic ucrainean
***
Noaptea putredă
a trădării de frate
***
Morţi zgribuliţi
pe păşunea
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războiului
***
Când cântă
secerătoarea de vieţi
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Igor Ursenco
n. 9 februarie 1971
Cum să supravieţuieşti
trăitor pe Coordonatele carteziene
Un obiect ideal pe abscisă
e ostaşul luat în cătare:
doar păsări din rai migratoare
el vede, nu gloanţe cu ţintă precisă.
Se grăbesc să răstoarne clepsidra
ce-i conţine suflarea de om
toţi rechinii din Amazon,
toate focile din Antarctida.
Cum dau buzna mistreţi în ocol
—o grădină cu miros de moarte;
Cum sunt gata să zboare pe Marte
toţi urşii polari benevol.
Te întrebi ce te lasă cu zile
cititor de roman flibustier:
„Ar mai fi pete roşii pe cer
de-ar păşi Dumnezeu cu bahile”?
Simţi chirurgul cu tremur uşor
lângă cordu-ţi zvâcnind, ca o schijă,
cum adună într-o sticlă cu grijă
viaţa scursă — ulei de motor.
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Echim Vancea
n. 19 octombrie 1951
cântec de ceară
lui Constantin P. Kavafis
ziua şi-a luat numele străzii
mărginită de puţine cuvinte
îndoiala se apropie luminată de flăcări
peste râul mereu acelaşi
cântecul de ceară stingându-se
s-a prăbuşit în nisipurile umede
«„...însă n-ai înţeles; căci dacă
înţelegeai, nu condamnai”, am răspuns
neîntârziat» — trecând printre degete
nisipul fumegând în întuneric
lumina aceea din depărtare
se apropie de cimitirul fără morminte
cu puţin înaintea zorilor
pentru câteva clipe
uliţa ce duce către cimitir
a fost desemnată
prima pentru un astfel de apus
mulţimea de termeni de laudă
a cedat în faţa hohotelor de râs
ce nu s-a spus niciodată
este ale cui erau hohotele –
fiecare zi se laudă cu o altă lumină nu mai
ştii încotro să o iei nimănui nu-i pasă că moartea
scârbită de atâta aşteptare se scurge printre
degetele ultimului mort care nu a apucat să fie
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împământat în cimitirul abia inaugurat
pământul şi-a delegat laudele mormântului fără
de moarte murmure-mamă umplu mlaştina
ademenind pasărea cu lumina din pietre
pe lama de cuţit se mai văd urmele paşilor
călătorului din vremea căderii păcatul de altădată
s-a angajat să izgonească cioplitorul de pietre
de munte cu numele tău
mâini abia deshumate veghează nupţiala plăcere —
biet paradis incendiat dintr-o gravă trădare.
(20-21 martie 2022)
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Claudia-Alexandra Văcărescu
n. 2 aprilie 1998
apus şi răsărit
Curge o picătură de întuneric
de pe grinda cerului.
Din nimicnicia rămasă
în sufletu-i zbuciumat
de război,
un abis îi acaparează lumea,
dar el merge
şi tot merge.
Va merge până
va ajunge
la apus şi
la răsărit.
Va merge,
strângând în mâini
punga cu toate
amintirile,
cu tot ce a fost
şi ar fi putut fi,
până va trece
graniţa,
dar apusul
şi răsăritul
niciodată
nu vor mai fi la fel.
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Corina Vlădoiu
n. 21 decembrie 1972
***
calc încet prin casă, să nu scârţâie podeaua
să nu-mi sperii umbra întinsă pe un pat de iubiri schilodite
nu ştiu pe unde a umblat deşucheată azi-noapte
ce a visat, pe cine a atins
îmi vine parcă să o îmbrâncesc şi să-i urlu la urechea stângă: trezeşte-te! e război!
de cealaltă parte a patului îmi lungesc trupul gol şi
cu ochii în tavan, cu mâinile sub cap
număr pânzele de păianjen
crescute (ca) nişte frânghii cereşti
îmi şoptesc că aş putea să o aleg pe aia mai lungă
(aş avea ca bonus şi pe fratele păianjen şi el plictisit şi inutil)
înşiraţi la balcoane
oamenii flutură ca nişte cârpe galbene trase la faţă
le clănţăne asurzitor protezele dentare
sub măştile viole(n)te
gata oricând să se ascundă la semnul mareşalului:
marş!
bătând din palme ca un copilaş parşiv
primăvara ne amăgeşte
reducându-ne la adevărata noastră
micime
dacă nu înnebunesc îmi promit cu voce tare: (să fiu mai convingătoare)
de azi
cu ochii injectaţi de frică în mirosul de cloroform
mă aşez pesimistă la coada la lumină ca o păpuşă de porţelan fragil
iar la casa de marcat voi cere o tavă
plină cu zambile (neapărat) albastre
dacă mor să aibă viii (măcar) flori să-mi aşeze pe inimă
să nu put a hoit
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Tudor Voicu
n. 29 aprilie 1988
firul de iarbă din dărâmături
noi suntem cimitirul de semeni şi ziduri
pâinea carbonizată
somnul cu pereţii aprinşi
noi suntem
rotaţia şi revoluţia groazei în jurul lui Dumnezeu
noi suntem
firul de iarbă din dărâmături
noi toţi de aici suntem
frica minciuna şi mila
noi toţi nu însemnăm nimic
atunci când lor li se termină
viaţa pământul copiii părinţii
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Adriana Weimer
n. 13 februarie 1968
Mai iarnă ca oricând
E iarnă-n păduri,
în priviri
şi în suflet,
mai iarnă
ca oricând
pe Pământ!
E iarnă
în gânduri,
în doruri,
în lume
şi-n multele
inimi plângând!
E-o iarnă desculţă,
frunzărită-n cuvinte,
ruginindu-ne
zile,
şi vieţi,
şi cuvânt!
E-o iarnă-ngenuncheată
în timp
şi-n paradoxuri,
în calendare oarbe
şi-n ceasuri ruginind!
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Şi parcă-ar vrea
să strige
să ne oprim o clipă,
să-şi regăsească seva,
al rugăciunii cânt!
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Gina Zaharia
n. 11 octombrie 1963
Ultimul război
Nu, nu voi lăsa lacrimile să devină izvoare,
nici să se pietrifice în ochi secătuiţi de nelinişte,
sunt un bob de neghină în gura unei prăpăstii
dar de unde sunt strig PACE,
pâine + acasă + crez + eliberare.
Zbor în bătaia vântului.
Nu-i uşor. Văd femeile strângându-şi pruncii la piept,
şi mirese cu pieptul rănit,
bătrâni ghemuiţi în istorie şi fiare sfâşiind lumina.
Doamne, nu lăsa ura să facă din sufletul omului mâl,
nuferii nu pot adormi
în sângele proaspăt.
Dă drumul porumbeilor să hrănească necunoscutul de peste drum,
învingători şi învinşi
aşază-i la aceeaşi masă,
lângă ei, hrisoavele vremii ce se vor fi îngălbenit
de neuitare.
Uite cum facem:
Ne despărţim aici, poezie amară,
să nu mai aud rafale de teamă, nu ştiu de ce dar
uneori devin pictor nativ,
singurul şevalet pe care-l port cu mine
e o pânză a timpului,
nu, nu te speria, te voi căuta pe malurile Niprului
sau şi mai departe,
dar lasă-mă să strâng culori cu care să te scriu
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în linişte.
Până atunci,
Tu să nu pici în plasa înrobirii,
Ci să sperăm
Că-i ultimul război al omenirii!
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Mariana Zavatni Gardner
n. 20 ianuarie 1952
Lăcuste
1953 — s-a dus Товарищ/Tovarishch Stalin!
cu toţii suntem prinşi —
de la mansardă
vedem
trenurile Sovrom
trenuri lungi
cu etichete chirilice
înăuntru bogăţii,
trenuri de marfă
cu mesajele prieteniei...
Sovrom lemn,
Sovrom carne,
Sovrom cereale,
Sovrom ciment,
Sovrom ţevi —
cu toţii suntem prinşi —
de la mansardă
auzim
convoaiele Sovrom:
pline până la refuz
Sovrom lemn,
Sovrom ulei,
Sovrom lână,
Sovrom carne,
Sovrom lapte —
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încet, încet,
trenuri pline cu de toate
de la Bucureşti prin Bacău la Moscova —
de la Bucureşti prin Suceava la Leningrad —
trenuri de marfă rapide
absolut goale,
pline cu nimic!
de la Moscova prin Bacău la Bucureşti —
de la Leningrad prin Suceava la Bucureşti —
cu toţii suntem prinşi —
de la mansardă
observăm
pavaje sparte
plopi fără frunze
străzi tăcute
cu şiruri de vile
în descompunere
cu hârtie albastră la ferestre...
de la mansardă
ne aflăm
bătrâni şi tineri
în mers, zgribuliţi...
fantome,
şiruri, şiruri la cozi fără sfârşit
pentru orice... orice...
de la mansardă
înţelegem
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ce-nseamnă foamea!
cu toţii tremurăm la gândul...
cu toţii suntem prinşi —
toţi trebuie să veghem,
să ne păzim
de informatori
toţi formăm o coadă continuă,
ca un şarpe,
în faţa oricărei brutării
nu-i nicio livrare azi
cu toţii suntem prinşi —
gustăm din varza şi ceapa de vânzare
la preţuri maxime
stabilite de poliţia economică
de pe tarabele din piaţă,
legumele sunt măsurate de sus
din panouri gigantice, portrete color:
Marx, Engels, Lenin şi
Товарищ/Tovarishch Stalin
privesc cu gravitate o nemurire impusă
cu toţii suntem prinşi —
în faţa blocului,
silueta cerşetorului străzii
scotoceşte în pubela de gunoi —
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Péter Demény
n. 1972

Circulus vitiosus
Dacă va fi război,
voi strânge la umăr un poem
şi voi împuşca cu versuri,
poate şi poezia va fi bună la ceva,
până acum nu prea mă ajutase,
n-au dispărut aricii din stomac,
nici tramvaiele din cap,
nici puricii din viaţa publică,
dar poate că acum, simt că acum va folosi la ceva,
poate că voi muri fericit
şi cineva va scrie o poezie despre asta.
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Link comun, Metoda Lidia Vianu în 7 volume
https://editura.mttlc.ro/metoda-lidia-vianu-7-volume.html
Volumul 1. Engleza de la 7 la 77 de ani. Partea 1. Întâmplări cu timpuri. Traduceri cu
cheie.
Volumul 2. Engleza de la 7 la 77 de ani. Partea 2. Întâmplări cu timpuri. Traduceri cu
cheie.
Volumul 3. Ora de Engleză. Traduceri şi povestiri. Cu cheie.
Volumul 4. Admiterea la Engleză. Traducere gramaticală. Cu cheie.
Volumul 5. Subiecte date la examenul de admitere 1974-1990. Traduceri cu cheie.
Volumul 6. Student la Engleză. Traducere gramaticală. Cu cheie.
Volumul 7. Examen la gramatica engleză. Traduceri cu cheie.

