Poezie
GABRIEL DALIȘ

Telegramă din Cernăuţi
lagărul morții
: mi-e foame și mă aud ca picătura pe tablă.
ademenesc fumul, foamea cu pușca pe umăr,
un soldat dezertat,
o amuletă cu botul peștelui în două direcții.
(dacă ar fi fost un copil, l-ar tot șterge.)
hornul ține un dulap de cârlige,
degetele schiloade par un grătar pe care-i ars samuel.
în debara împing frigiderul cu mortăciuni.
voi aprinde aici o veioză într-un sicriu,
vor smulge din oase un lift spre patiserie.
mă vând în castron, în cană,
în mizeria care ne-a făcut patul.
lumina a fost reținută de gardieni.

mușcătura acelorași
: beți se vor întinde în sinagogă,
vor împleti părul inocentei cu un pistol.
te cos, te fac ramă de pat,
îți tai gâtul să te scuip în cap.

*
am rămas cu semne
într-un camion care a lovit cerbi.
prizonierul te ascultă la difuzor,
eu mă ascult cu urechea.

tatăl
: din cărnuri întindeau perdele
peste cernăuţi,
băutură de cârpele din pahar.
un dinte se rupe,
fata va rămâne fără o şuviţă întinsă.
în sirena ghetoului sunetul
te-a văzut singură şi te numără.
vecina își plimbă câinele la șapte fix,
camionul pocnește.
ne bate. în pătrate bate. 
în romburi bate.
scuipase înăuntrul urechilor,
găleata din atelier cu rugăciuni.
o strânge de gât că e pernă,
o suflă pe jos că-i petală.
întoarce cățăratul de subțiori.
ne-ar fi atins o armă cu nările.
pune piedică aerul.
asemeni hingherului orbeşte și vietatea
cu o lanternă.
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scântei galbene
: acopăr un măr cu o cască.
astup camera umedă cu o cască.
îi iau casei măsură.
strada-i umbrită.
limba mea are o cască strânsă,
un secret pentru amenințările lor.
închid strada în pivniță.
pivniței îi leg sub bărbie o cască.
orice soldat poartă casca
prinsă cu două curelușe.
război.

sinagoga distrusă
: încerc să mă imaginez la un an.
nepriceput ca un pește scos din apă și pus în picioare.
mama apără latura patului,
deasupra blocului, dedesubtul tavanului,
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o câmpie de flori
pe care o miros și adorm.
opt aniversări mai târziu am fugit –
spaima te face om –
bărbații își pierd la o vârstă credința.
ani întregi am visat că plutesc pe o pernă
într-un bazin sufragerie.

sfârtecare

pe o masă de operaţie, deasupra cantinei,
din sânii mamei mele am supt sânge,
iar după mine
vreo cincizeci de câini prin zăpadă
precum trenuleţele.
să ştii – orice om singur e mai aproape de o fereastră
decât orice alt om împreună cu cineva.
însă ninsoarea de 24 de ore
aducea moartea în 24 de ore,
de scris cu mâini legate de alarmă,
peste acoperiş.

: dormi în ghiozdanul din care verși
murdăria cazanelor.

primul război

înnegrită și palidă
ca pâinea împinsă din prăjitoare.

: foametea s-a măritat cu un sat de copii

în fugă să te întinzi.
am o hartă. am hanoracul cu un trăgaci și animale
de partea noastră.
sus, paie așezate să ne găsească.
mai bine aș fi mers într-un supermarket
să mă aşez într-un cărucior să aștept ora închiderii.

ziarul a scuipat în sicrie
sânii rivcăi (porci într-o troacă)
mai clipesc și-s ca lucrurile.
ne călărește un hoit
spumegă bufniți pe-o parte –
unde fluieră kafka estetica?

becul din mijloc
: mila domnului s-a făcut praf.
rivka ajunge un pian,
țeasta lui ițak – o veioză,
partitură părul lui aaron smuls.
prin capătul buzunarului, un holbat.
printr-un hublou, o carne trucată.
crapă la râsete becul din mijloc.
soldatul în sufertaș are o idee.
scrie la săptămână trimite acasă
cu viermele pe vârfuri și-n genunchi
scuipă. dacă bate, cunoaște,
se urcă pe tocuri și-și rupe picioarele,
cu gura peste cap ne-a învelit.

ne-a tâmpit războiul cu taximetre
cu behăit înnegrit și turbat.

picioarele patului
: pantofii noștri scurmau alarme.
alarma n-a avut difuzor.
lui șlomo îi ieșeau dinții,
lui șlomo i-au scos primii dinți.
rezervorului i-au făcut plinul.
ușile cetății se sparg,
ucigașii ne cară în spate.

steaua albastră
: dintr-odată toate poemele
s-au dat la o parte
şi mă muşc de cap de atunci singur.

aniversare
: cu ghearele întinse
prin soba de gaz trecuse înăbușită. n-a scăpat.
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osul din fața câinelui s-a împuțit,
în somn sperietura unui copil i-a adus bomboane
de plastic.
dispariții la primele două etaje.
mângâieri negre ca pălăriile evreilor –
femeia trece strada fără să judece
antilopă urmărită într-o câmpie de cineva.
s-au auzit mașinile iarăși.
(sforăitul morții trântește uși sfinte.)

pot eu să adorm, dar singurătatea m-a mâncat
ca pe un animal m-a scuipat pe fereastră.
nu ştiusem de sânge.
mă pândea însă o carne cu mâini,
o lovitură din acoperiș.
am văzut un oraș pentru întâia oară
şi m-am furişat mult.

teritoriu
nivelul dispariţiei
: le-am spus să mă înlăture.
în casă – tatăl acela.
sfârșitul lumii e terminat,
lupul, terminat depășind haita –
pastila își face efectul a doua oară.
lângă uşiţe
o cataramă şi-o cârpă.
şchioapătă

telegramă
: mi-e milă de tot ce ating.
alergam alteori prin iarba înaltă,
astăzi dau cu picioarele în căni de tablă.
mușcat de un şobolan rece,
dat dispărut ca un săculeț
rămas din amestecare.
clatină rama de pat,
prosoapele unui mort, colorate. clang! clong!
capătul scândurii dintr-o găleată.
simt nevoia de a răpi,
de a lovi din ascunziș cu o elice.

regret că nu
: n-am putut dormi m-am legat
de tavan cu o funie.
crezusem că numai cu capul
în jos
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: nu mă trezi un minut peste.
dă-mi să mănânc să beau înainte.
pot să mănânc şi să beau înainte.
mi-am înghiţit tălpile să nu-mi îngheţe tălpile.
încalţă-mă şi descalţă-mă tu.
culcă-mă iar tot tu.
nu te întinde.
într-o haină de om potrivește-mă.

alunecare
: lădița abia dacă
se închide.
picătura nu și nu.
căutasem cu bicicleta bazinul gol,
podeaua aceluiași sac,
jucăriile – animale tranșate –
am ucis pentru un joc de plastic.
dar eu scriu pentru că am mănuși din germania.

distrugerea
: şi am
și oase
şi ele într-o parte
şi eu în altă parte
şi degete lipite unele de altele
şi mănânc cu palma.
și mă micşorez din ce în ce mai uşor
și uneori chiar dispar
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și zile întregi nu-mi simte lipsa nimeni.
și-s amestecat fără tine
și plâng în castroane adânci.
și m-am obișnuit (să spun ori tu ori eu
şi să apăr ori tu ori eu
și să apar ori tu ori eu)
și sting tot.
și chiar ascult cum se împinge cuţitul.

sub ciubere ne ling animale –
acoperișuri cu bot.
îţi scriu cum arăt.
îţi scriu – recunoaşte-mă.
ne-au bătut să râdem și am râs.
căluți albi am scuipat prin ochi.

trecerea dimineții

ze kashe

: o dropie dezlegată se reazemă de o dropie prinsă.
femeia a părăsit muzica
înfricoșată de o altă femeie ca lopata
care acoperă.
huruit și boțire,
scoaba în formă de șobolan meșterită degeaba.
nu mă bate și nu mă iubi.

: frigul și o mașină ne tund.
te-aș fi legat cu batiste.
m-am îndoit de credință
și las apa fierbinte în pace.
mâncasem din același om
când m-am întins în pat lângă el.

poem
: în fiecare an
mă trezesc într-un singur loc.
ies.
din prima jumătate,
apoi din câte un sfert,
în mijlocul unei camere.
mă încalț
dacă mă gândesc să mă încalț,
de mâine încolo gândesc.

elementele pâinii
: pentru o femeie năpădită de boli
care a început să mănânce,
caii pe hipodrom sunt desenați cu vopsea.
i-au luat cerceii, i-au agățat
călcâiele de urechi,
se îngrașă pe farfurie.
(plescăie netezimea,
butoniera ruptă descheie haina,
o încăpere de vară cu întrerupătorul.)

telegramă
: ne-au cântărit cu un sac de plastic –
te văd printr-o folie.

poem
: se închide în cameră,
dacă rămâne copilul
cel mai mic,
jucăriile
devin galbene,
iar singurătatea, două piciorușe
împinse prin acoperiș –
se plictisesc ursuleții și adorm
unul după altul, pe spate,
după îmbrățișări care îi blochează –
mamă stop.
tată stop.

convertire
: o mașină pândește
cu farurile stinse
cu vocea mamei
cu violența tatălui vitreg
cu scârba unui deținut când adoarme.
un depozit ascunde mașina.
un loc pe umeri e o parcare.
ne va lua ca din oală
ne va închide ca apa la duș.
ține limba pe un pătuț desfățat,
are botul pătrat zici că-i scaun.
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apele pe câmpii

pe o plăcuţă de abur?

: au trecut toți anii.
într-o după-amiază,
s-a prăbușit ce am rezemat.
să ies din cameră

într-un borcan a curs toată lumea
cu spânzurații şi apele de pe câmpii.

(Din volumul în pregătire, Telegramă din Cernăuți)
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