Poezie

Poeţi din Banatul sârbesc
Pavel Gătăianţu

Computerul jucăuş
a devenit un bebeluş
Computerul meu personal

Dimineaţa îmi face cu ochiul,
Când plec la serviciu.

Când vin acasă după amiază

Iarăşi îmi face cu ochiul şi mă

Asexual pentru că nimeni nu ştie ce se
Ascunde în pantalonii săi

De parcă ar fi o păpuşă împăiată

Care poate servi şi ca sperietoare

Rugaţi-vă la el să dispară de pe ecran
În caz contrar mister Muscolo
Vă va termina definitiv.

Îndeamnă să stau pe scaun,
Îmi arată care este meniul
Pentru ziua respectivă.

Abatoarele

Vreo gagică pe ecran.

Abatoarele se aprovizionează

Dacă sunt trist îmi serveşte
Are deschizătură specială
Unde cad mesajele şterse
Într-o punguliţă.

I-am făcut rotile şi seara mă
Plimb cu el printre câinii

Blocului, printre spaţiile verzi
Socializându-l zi de zi
Ca pe un bebeluş.

Din propria producţie de carne

Şi produc diferite produse alimentare

Acesta este un lucru foarte important
Pentru economia regiunii noastre
Şi viitorul apropiat.

De fapt pe cine mai interesează

Că eu la radio respir cu ajutorul
Aerului condiţionat

Că afară sunt patruzeci de grade

Îngerul televizat
Mister Muscolo ne invadează

În fiecare seară de pe ecranul tv

Seamănă cu o sperietoare împăiată

E caniculă şi se dilată sistemul vascular
Pensiile nu mai sosesc şi că eu

Aş ciocăni o gagică la întâmplare

Indiferent de noua ordine mondială
Şi oxigenul poluat.

Nimeni nu ştie ce ascunde sub pantaloni
Acest înger bisexual

Ne maltratează în fiecare seară

Cu perfecţiunea curăţeniei perverse.
Aştept pozele sale scandaloase în
Revista Playboy

Autoban
Pe braţul de nord al coridorului 20
Prin ţara noastră

Pe porţiunea A-B în curs sunt

Îngeraşul ii
În fiecare zi zboară din ecranul televizorului
Un îngeraş, e mister Proper întotdeauna
Cu zâmbet pe buze
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Lucrări intense

Pe care le efectuează consorţiul
Florilor şi al egalităţii sexelor

Şi anume melc, melc, cotobelc
Şi întreprinzătorul Libelula

Prezent pe drumurile patriei.

Poeţi din Banatul sârbesc
Vremea rea din ultimele luni
A influenţat nefavorabil

Asupra intensităţii lucrărilor
A subliniat directorul tehnic

Al şantierului din Europa de est.
La radio urmează reclame.

Ecologică
Nu poţi să te mai mişti

Să nu întâlneşti francmasoni, poliţişti
Îmbrăcaţi civil, camere secrete video
Trandafiri de la Moldova
Mirosuri grele de smog

Poezie
Noi nu ne mai putem salva de noi
Şi atunci pe Domnul în genunchi
Îl rugăm să ne ocrotească.
Eu nu sunt soldatul niciunei patrii.

O sută de trompete
Câteodată îmi pare acest instrument
O trompă de elefant, un falus elastic
Sau un sex de femeie tânără, o mlădiţă.
Cânţi la trompetă sau faci dragoste
În peisaje largi de stepă cu batalioane

Şi resturi de mancare şi maculatură,

Ce se strecoară printre sânii şi pădurile

Tranşate cu precizie perversă

Cadenţate de kazaciok – sitan jeb

În tomberoane.

De la goran bregovici până la toţi ţiganii

Nu poţi să te mai mişti

Nişte sisifi ce nu reuşesc nici în ruptul

Şi tipi suspecţi la colţuri de stradă

Din metal sau carne cu orizonturi mici

Schelete omeneşti

Din Carpaţi pe alocurea în ritmuri

Şi aruncate la voia întâmplării

Zic sârbii, sau o isterie de trompete

Să nu întâlneşti pedofili
Ce pişă berea ieftină

Pe propriea lor identitate.

De la periferie care suflă în sex sau trompete
Capului să sastisfacă cerinţele tuburilor
Şi caraghioase ce pot fi văzute
Din aceste instrumente ce zac
Pe mesele săracilor din lume.

Eu nu sunt soldatul patriei
Eu nu sunt soldatul patriei

Care, atunci când are nevoie
Mă asmuţă ca pe un câine

Sau aşteaptă să stau pe labe

Şi să-i ling praful de pe stema ţării.
La noi boierii dorm de-o veşnicie

Poştaşul ştie totul
Poştaşul de cartier sau din sat
Ştie unde poate obţine un pahar de ţuică
Unde locuiesc văduvele, văduvii
Şi curvele satului,
Care sunt bogaţii şi săracii, boemii

Şi de secole îi rugăm

Unde latră câinii periculoşi.

iar ceilalţi dorm în mahmureală

Şi intenţionat uită să mai ducă pensia

Să se deştepte

În timp de război el ştie unde se ascund

chimirul tricolor.

Ocoliţi discret factorii poştali.

prin colinde să se trezească

Poştaşul primul citeşte telegramele

Şi îi invităm solemn prin imn

Defunctului la domiciliu.

ca apoi să-şi lege atent

Dezertorii şi feciorii apţi de militărie.
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