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FIICE ȘI TAȚI 

E capăt de linie, aproape noiembrie
şi palinca îşi zornăie armonica
ademenitoare

coşul cu nuci, funia de usturoi,
briceagul de la tata 
toate închipuie o natură moartă
cu toamnă senină
şi cîntec de rămas bun,
cu verbe călătorind în dirijabile.

şi bunicul îşi consultă tacticos ceasul
în timp ce fochistul mai aruncă o lopată
cu cărbuni hrănind armăsarul de fier

şi tatăl Terezei acolo în cețurile nordvestului american
ridică fumul în coşurile caselor de pe strada lui
unii îi spun începătorul focului
pentru câțiva dolari se scoală cu noaptea în cap
şi intră în toate casele vecinilor şi le face focul
ca ei să se trezească fericiți în zori
în dulcea căldură a primei promisiuni a zilei 

„ulysse cel trist” îi spunea tata ceasului
primit de la bunicul
„aşa merită să-i spun fiindcă a văzut atâtea a făcut 

două războaie
şi limbile lui n-au ieşit nicicând
din colivia ceasului”

cheotori de mătase, striga ţiganca stirbă, căpestre vieneze
brăcinare ungureşti din piele de urs şi odicolon
marfă de contrabandă, zicea bunicul şi-şi vedea de treabă
dând pagină după pagină
şi şoptind numai pentru el cerul stă deschis deasupra omului 

bun, aşa să ştiţi
lăsaţi negoţul şi banii !

să cauţi căldura unei palme
şi soarele unei şuviţe blonde

mai degrabă decât 
să spui vorbe grele sau fără de noimă

tereza s-a sculat odată cu cocoşii ce vesteau
pârga dimineţii
şi a pornit cu barca tatălui ei
adăpostită de merii şi irişii şi rododendronii Georgiei
la pescuit de somoni
în strâmtoarea Juan de Fuca,
şi un caiet cu coperţi de mătase
pentru poezii

să ştii, Liliana, că încă mai păstrez pălăria tatei
în care mi-a adus în zori un porumbel alb
mi-a spus ea în timp ce în dimineaţa ceţoasă
ieşise în curte să pună seminţe în căsuţele
pentru păsări colibri
ştii, sunt mai uşoare decât aerul,
emailul şi sideful le îmbracă
cum balerinele tutu-ul la Balşoi

ah, balerinele visului,
şi cartea ideală:
o aripă scrisă
cu un poem
ce începe 
şi se termină
în cer  

Braşov, la 22 octombrie 2012
 

SE LUMINA

în podişul meu transilvan
zilele-s mai tinere,
amintirile mai vechi,

străluminate,

asemeni vinurilor
ce pe măsură ce îmbătrânesc
mai bune se fac.

liliana UrsU 

Poezie

Poeme
Trufaşul călăreț

Şi iată Cerul mândru peste Pământul nou:
ce cade în lumină câştigă în ecou;
năvala ierbii urcă în aer verzi cetăți 
spirală-n frăgezime îndatorată să-ți 
împrospăteze ochii şi să-ți pătrundă-n vis 
ție în prea-adânce melancolii închis.

(... Eu, Steaua dimineții în dar ți-o voi aduce:
la clipa de-nviere în clipa de răscruce 
spre-a te înmiresmare interior, târziu 
nisipul să-ți rănească şi-n marele-ți pustiu 
grădini să se arate: potoape dulci de flori
spre roditoare toamne când nu mai poți să mori...)

Da, iată Cerul mândru peste Pământul nou:
ce cade în lumină câştigă în ecou –
mai multe nu-ți pot spune: cântările m-adun’
într-o plutire calmă, într-un fior, într-un 
potir de-nțelepciune (ca mir de mare preț!) 
ci Timpul peste toate-i Trufaşul Călăreț...

Sufletul în grădină

Nicicând mai neuitată, grădina mea, te caut
şi te zăresc de ceață şi te aud în flaut
lumină a luminii luminilor străvechi
la tine-mi sapă visul ca somnul în urechi 
dăinuitor şi totuşi topindu-se domol
ca umbra-nchipuirii mereu cu-acelaşi gol.

(... Ce arbori de mărire, legănător tezaur 
ce păsări de uimire la zilele de aur
şi dăinuirea dulce fără-a te şti în fire
iar în mijloc stând Pomul cunoaşterii-orbire
cu ispitiri în fructul de taină, aplecatul 
spre care îndrăzniră femeia şi bărbatul...?

Te caut: zori sunt ochii, alți pomi plantează ei
şi alte-amiezi de ploaie sub arc de curcubei
şi alte păsări care în sunet locuiesc
Eu, cu sudoarea frunții la tot ce-i omenesc 
mă dărui (deopotrivă se-nvredniceşte Ea)
şi iată, cu iubirea, suim în cer o stea...

 Scrise în Spitalul Panduri, 
Bucureşti, 1980


