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limite și ficțiuni  

 

evenimentele trecute din viața mea există. inerte.  

depozitate precum semințele într-un măr putred.  

m-am străduit să nu le mai privesc atât de vii.  

 

de asta v-am spus vouă (cum și altora): am trecut peste.  

parcă nimic nu mai e demolator. dacă sunt întrebat:   

desigur, orice fapt trecut e o carne în congelator  

neatinsă, una importantă (în special pentru răni  

care dor, nu cele persistente în chin, rămase deschise). 

 

pentru mine dinamica a însemnat trecerea podului  

cel mare de piatră care s-a dărâmat - apoi au venit  

alții cu unul mai trainic și mai frumos, creat  

pe mal, undeva jos, în nepăsare. atunci s-a mișcat  

 

ceva în mine. ți-ai adus aminte de după-amiaza  

inflexibilă, care n-a ținut cont de vorbele  

mele: n-am depășit niciun moment,  

 

viața mea lucrează febril ca mâinile mamei în aluat. acolo,  

la dospit, se maturizează interpretările. se pot găsi o mulțime.  

n-am introdus nimic verosimil în procesul realității.  

 

(totuși) câteodată, nu găsesc un capăt al minciunii: mă pot  

exprima cu precizia unui strop de ploaie – și cu blândețea  

lui scursă pe asfalt – în privința lucrurilor inevitabile –  

cu o sinceră încercare de a nu fi persuasiv.  

 

înțelegi? ceva m-a reținut (ca o entitate mistică din jocuri).  

și îți spun acum (dacă n-am făcut-o atunci): mă limitez  



doar la cele de bază. în rest e numai un meci mai prost –  

ceva trecut cu mult de 90 de minute. nimic favorabil.  

jucăm (cu drag?) întâmplările pentru a ne inflama.  

 

am încercat să mă trezesc ușor și treptat la realitatea  

pernelor umplute (nu știam că m-aș putea trezi  

într-un loc greșit) ca într-acele dăți când noaptea   

păstrezi minimul spațiu între perdele -  

 

e vorba de briză. devine observabil: soarele, dimineața,  

e conștient de forța sa torționară. poate fi însă păcălit  

(deși mai greu decât un stat guvernator).  

 

uite: pentru mine ce e depozitat – adică ce n-a plecat  

de bunăvoie – sunt țipete pierdute mai departe de cibin,  

poate chiar după munții și alunecările astea de teren vizibile de la geam.  

 

așadar, să ne spunem nouă – cei care trăim pentru ceva  

în ciuda ipostazelor și absențelor – despre cum s-au subînțeles  

evenimente diverse și să știm doar atât:  

 

încă se află acolo. n-am uitat nimic. încă afectează și,  

totuși, reușesc să supraviețuiesc deteriorării.  

 

dacă n-aș fi reușit, n-ar mai fi existat afirmația   

actuală – care, de altfel, capturează un asentiment –  

 

certitudinea asta, simt eu, e numai o stare confuză –  

păstrată la granița bunului simț față de ficțiune:  

un loc care-și ține strâns răsuflarea în preajma ta.  

 

(și ce mai e real în mintea noastră atunci  

când privim spre ceva ce nu mai e?) 


