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1
Arthur îmi descoperă
niște răni în gură1

Mulțimea se-mpingea printr-un tunel până la lift. Cobor și eu cu ei. Când ne dăm jos, 
ajungem într-o cavernă în care pâlpâie lumina.

N-a fost greu de făcut subsolul,2  doar nişte țevi, şi nişte oase  trase din criptă 
– oasele noastre,  acum, le-nlocuiesc plutind  alene prin piscină, dorm 
  învelite-n carne peste golul  luminos  şi  plin, şi-nghit  tot ce 
se varsă de la bar  şi din TV – fără ochi, fără guri,  primesc ce se dă; şi vor 
da în primire.

2
(iaca maică-mea
își scarpină-ncheietura
cu un cuțit):

Am înțepenit de durere. Stau nemișcată în timp ce ceilalți trec înghiontindu-mă, și-apoi o 
iau încet după ei, auzindu-i ghidului vocea prin zeci de-ncăperi răsunând. Stalactite și 
stalagmite albe și roz.

Urcând încet din aburi, pe trepte,  ca nişte balauri ne-nvârt două rânduri 
 de scări prin fostul naos; tabor  al bisericii: loc de cazări. . . Cărăm 
 un adevăr şi multiplu şi fragmentar –  vrem bolul de calamar dar şi 
 lipsa dorului de dureri întinzând  rețeaua de nervi spre noi mâncări 
 şi cântări, helmsman, netsman, retiarius,  arhitecturi de măscări peste-
altar  repictat în digi-culori, asamblat  perpetuu-n computer prin M-grafieri

3
Nici nu-mi amintesc
când ne-am sărutat ultima oară.

Lumina și întunericul de pe un platou de filmare. Nimic nu pare să fie adevărat. Chiar și 
podețul peste lac parcă-i făcut din papier maché. Scrutez apa de dedesubt. Simt cum 
balustrada se lasă puțin sub greutatea mea. Pești incolori și insecte incolore se ridică la 
suprafață, apoi se scufundă.

Pe zid s-au pus îngeri pe îngeri,  imagini noi peste i-magi  ni n-vizibile în stat 
 istici, estice-n cer-  e-rea e-pieței, unde-n res  t totu-i de vest, 
cu non-lucruri  mereu cerute de-un public frec  vent inventat, beat, cum bate 
 fictiv constant vântul vânzării      sorbindu-ne în iconul con  spirat, plimbați 

1  În acest „threesome” sunt implicați trei „M”: două Marilyn – Marilyn Monroe din „Method Acting” (Anyone Can See I Love You) și Marilyn 
din „Gruta de las Maravillas” (When I Am Dead and My Heart Is Weighed), tot de Marilyn Bowering – și... MARGENTO. Fiecare secțiune a poemului 
prezintă vocile în ordinea: Marilyn Monroe, Marilyn Bowering și MARGENTO.

2  Partitura MARGENTO e inspirată de o vizită la un château devenit hotel după ce fusese, la început, biserică siriacă și apoi centru cultural 
belgian; undeva într-o zonă subarctică.
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c-un mouse, trans  parenți peste părinți pictați pe per  ete: eretici, ne-
ncadrăm,  şi-n naosul-dining sărutăm ce mâncăm 

4
Încerc să-mi găsesc propria artă,
propria magie,
propria oglindă.

Se-aude acel sunet necontenit ca de plâns, de apă condensându-se și picurând. Sunt 
rotocoale de gheață, jeleuri colorate de pământ și stâncă, de lumini și umbre. Mă-ntorc 
și văd pe cineva venind astfel că vom da față-n față pe micul pod de piatră. Nu-i chip să 
scap. 

Doar din moarte se naşte frumusețea,  în moarte, arte? – plăcerea fecioarei 
 ce-apare peste tot fără prunc,  tocmai acum, când locaşu-i trans 
 format într-un local de lux   şi tu uimită zici amin iar min  unea 
ce-unea aluminiul din blender,  străveziu, cu noua capelă sixtină      făcută s-arate 
veche sub becuri,  se-ntâmplă din nou, aici, când mira  colu-i ocolul 
călătoriei –  Fellini şi Mastroiani,  Naipaul la naiba-n praznic spaniol 
 şi Sebald găsind pe țărm un monstru  cu două capete (şi două spinări?!) 
 Azrael, Batman, Arnaudo,  un Captain Cook descoperindu-şi 
 trupul gătit de Simon Cooke,  (avocado-n ulei de măsline cu Red Cap, 
 capere-n feta pe busuioc pesto) –  când totul sclipeşte de-ți vezi, ca-n 
oglindă,  plimbându-se chipul oriunde te uiți,   şi n-ai cum să te fereşti, chiar 
acum,  când m-agăț muribund de coapsa-ți arzând?

5
N-am nicio ieșire.

Îmi pune mâna pe ceafă și mă trage cu gura spre gura lui.

Nu spun nimic. Mâinile mi-au ajuns sub haina lui, sub cămașă.

Să scapi nicicum n-ai cum de-atins3  de-artist turist com puterist   
 ce-ncepi de pe ecran să-i pipăi  rețelei non-nod Bouchardon  de-
aştept să-ngâni ’n oSIris web  cam multi-non-climax, când spulberi  un vers 
ningând randomizat  trup vag să-ți simt actant în circ  uit unde-s, tremuri, şi-s 
aici  prin gest liber la macro-control  din atomi ficşi, aleator  eroto 
clit-click pe-un termen-traseu  cum din program exciți o mână  translând un 
duh-poem pe ochi

6
Ia această inimă
și uită-te la ea cum bate,
adevărată.

Îmi mușcă buzele, apoi își lasă amprenta pe sânul meu.  Îmi vâră mâinile căuș sub 
coapse și ridică.

3  Jucând pe calculator http://www.to-touch.com/, fiecare membru al trupei MARGENTO a contribuit pe rând cu câte un vers inspirat de site-ul 
citat și îndeplinind trei condiții – să se refere în mod sensibil la jocul respectiv, să vină ca o continuare a versurilor precedente, dar și să poată fi 
apoi reașezat oriunde în poem. 
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O să te-ating acum c-un trup  o să mă vezi din nou cu-alți ochi  suntem aproape 
când departe  totuna cu ecranul între  şi fața ta pe fața mea  chipu-
mpreună ne desparte  mereu ce trebuie-n mijloc  un scop nu scuză e-n 
mijloace  un maedium aedu-ți intră în loc  ce are loc loc ține a face 
 un trup făr’ trup pătrund mereu  alt trup sunt eu unde ți-e re  tina, 
unde ține, ’nde-i rut  tina, în tine, ’n tin, ’n

7
E vie?
E moartă?
Este momentul dintre
imortalizat pe film?

– Zi-mi, la ce te gândești? întrebă el,
– ...acum, i-am răspuns. Mă gândesc la ce-i acum.

Ajunşi pe turla fostei biserici,  gâfâind de pe scări, ghiftuiți, chirăind   pe 
rând, rătăciți cu ochii în tablete  în aerul dimineții a trebuit să ne luăm  privirea 
de pe ecrane – lumina  făcea trepat să nu se mai vadă  nimic; am rămas 
uitându-ne-n gol. . .   Nu-i nimeni să ne ochească,  doar miile de scântei 
dinspre port. . .   Aşa că iată-ne într-o clipă  încleştați unu-ntr-altu-
aşteptând,   fără să mişcăm, să vină orgasmul;    când 
ne-am fixat unul pe altu’, ’n sfârşit  am fost orbiți de soare pe loc

Symposion @ E-maus

De al mării mare hău4 
Voi, cei puțini și neajutorați din țară,

și-al portului plictis 
 rămășiță căzută-n robie!
ca și de faruri ghidând rău  
    Cu prima geană de lumină – așa  
salvat fiind, ades 
   
pot spune, ’n numele Tău 
 Artiști sfărâmați de zidul patriei,
c-atât de multe rele 
   
am suferit, și-atâta chin… 

Duși, rătăciți prin orășele,
dar Domnul dându-mi să revin   încep să mă trezesc în casa rece
   
cu drag în inim’, în Lemozin   

din surghiun cu durere,     
 Suspectați, vorbiți de rău, de-o mie de ani, petrecuți în livadă... nu soa
pentru onor și toate cele  
    rele aduce ziua, ci un măr
îi mulțumesc celui Divin.

4  În acest poem sunt prezente trei voci: pe prima coloană, Gaucelm Faidit din „Del gran golfe de mar”, pe a doua coloană Ezra Pound din 
„The Rest”, iar pe a treia, MARGENTO din „O noapte de cidru normand”.
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Îi mulțumesc lui Dumnezeu 

că zdravăn și nestins     

mă-ntorc acum la neamul meu: 
 Iubitori de frumos, flămânzind,
mai bine-n curte-ncins  lucind pe vâna crengii în cerul vânăt.

decât printre străini, pe șleu, 

chiar și-n belșuguri grele…  
 Copleșiți de sisteme, Şi eu sunt tot de piatră şi apăs

Iar bunvenitul cel mai plin  
   
e gestul nobil și cuvântul fin 

al Doamnei noastre, darul lin 

al amoroaselor bezele  

și farmecele, dulcele 
 Neajutorați în fața puterii;
ce fac cât tot rodul străin… pământul jilav, hrănit mereu, fără milă.
   

Acum pot zice cântul meu 
   
cu bucurie, a dichis 
 Voi ce n-aveți cum vă epuiza
de curtoazie, ’n simpozeu, 

Perseverând în succese,
cum vă e vrerea-n adins!  

Fântâni și limpedele râu  Ce fruct vom creşte împreună, sat de ceață? 
 Voi ce n-aveți decât cuvântul,
voioase-s inimii mele,  

poieni, livezi – desfăt deplin… 

De mare, vânt, doruri nu-mi vin – 
    Aburul mării intră şi în ierbi
ponent, mistral sau brusc garbin –  

nici să mă hâțân pe sub vele… 

și duse-s fricile acele de  cide aici... Ce mi-ai făcut azi-noapte,   
 
 
lungi galere sau pirați vecini.
 Ce nu vă puteți fura căciula repetându-vă;
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Cel care pentru Dumnezeu 
    m-ai lins prin somn cu frunzele tale amare,
așa probe-a ales  
 Voi cu simțul cel fin,
de-a-și mântui sufletul său 
 Zdrobiți de zidul falsei cunoașteri,
în rost e, nu-n eres!  m-ai muşcat, m-ai stors în brațe ca-ntr-un teasc?
   
Dar cel ce jaf vrea, cu desfrâu 
 Voi ce cunoașteți la prima mână,
făcându-și planuri rele,  

pe mare numai rele-i vin, 
   
și-așa se-ntâmplă chiar frecvent  
 Detestați, ostracizați, suspectați:
să zică „’s sus!”, ’n adânc căzând, 
 Luați aminte:
ce luat de groază și de silă 

Eu am răzbit prin vitregii, 
    Credeam că ăsta-i gustul dat de moar
toate le lasă, toate-și ’zvârle,  
 Eu am învins exilul. . . 
și trup și suflet, și aur și argint. te-n locul tău. Dar chiar mă vrei. Şi-s viu.

 

e mâna ce-absolvă pe Maria
Magdalena mângâind-o
pe creștet, creierul meu fierbând, însă,
ți-e tot mulat setos pe șolduri

și-ți unduie în urmă când o cotești
pe Rue Royale. . . Te-a izbit obeliscul?
Risipită dintr-odată prin piața imensă,
ai fost săgetată în sfârșit de-aceeași

obsesie? Hieroglifele-n piatră
frig cum frige carnea acolo
de unde oare când o să muști? . . .
De unde să mă știi, mă scurg

dintr-o privire într-alta prin
mulțimea pe care-o năucești
nepăsătoare, până mă vărs
în țărâna din Tuileries; dar nu pot

să mor, fac spume, doar, ca o of
randă oțetită; țigle, da, țigle
se făceau aici – de unde, numele.
Doar numele; ’n rest, nici acoperiș, nici trup.
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Spre Concorde, condus de fesele magnetice

Nu cidru-mi sfârâie azi în vene
deși privirea-i mai tulbure 
ca traditionnel-ul, nu, nu-s natur
elle ment trouble, doar gândul ca vântul

stârnit de bulevardul nesf
fârșit mă șfichiuie în stinghe,
și-așa vă holbați pe rând câte-o clipă
prin mine ca printr-un prohab descheiat –

pe retină nu-mi mai încape nimic
de când ți-ai lipit pe ea genunchiul,
piciorul, da, așa-i zicea
străzii cândva, picior de forti

ficații, pe unde-s scuipat înafara
cetății, țigan cântând pe-o singură
coardă cu nume cuminte, Capu-
cines, între timp; la templu, de piatră


