
Lăcusta verde, scarabeuL de aur
(pentru, despre, cu Alexandru Mușina)

1. Tinereţea de o mie de ani
Aveai 20 de ani
și vorbeai pe atunci despre Ploile din Mostar şi spuneai
că Pero Zubac e idolul tău.
Cînd eu aveam 20 ani
vorbeam despre Strada Castelului 104 şi spuneam
că Alexandru Muşina e prietenul meu.

Aveai 20 de ani
credeai că tot ce trăieşti şi povesteşti e poezie,
că adolescenţa
se va-nălţa la cer şi ne va zîmbi mereu de acolo.
Aveam 20 ani
credeam că tot ce trăieşti e poezie,
că adolescenţa
se va-nălţa la cer şi ne va zîmbi mereu de acolo.

Aveai 20 de ani și Pero Zubac ţi se părea
un mare poet.
Aveam 20 ani şi Sandu Muşina mi se părea
un mare poet
– iar prietenia
începutul frumos al unei tinereţi de o mie de ani.

2. Aerul poeziei e blînd
De o mie de ani? După nici douăzeci
prietenii mi i-am (re)inventat unul cîte unul
privind cîteva fotografii
adunînd ceţoase amintiri
(aminţiri)
citind poemele scrise de ei pe cînd
poezia era o fată frumoasă pentru care învăţau
(şi de la tine)
să danseze. 
Era vremea aceea în care spuneai că
aerul poeziei e blînd.
„Cîndva
Şi noi am locuit acolo şi am cîntat”, spuneai
şi eu aşa credeam.
Așa a și fost. 

Adolescenţa nu s-a înălţat la cer şi 
nu avea să ne zîmbească mereu de acolo.

3. Poezie non-stop
Mă uit la tine pe ecran. Citeşti Iarna într-o zi de vară.
În spatele tău pe o tablă neagră scrie Poezie non-stop.
Citești și, prietenul nostru, Andrei, rîde.
Mereu rîde Andrei.
Dintre noi patru (andreicaiusmariussimona),

a învăţat cel mai bine lecţia despre candoarea cruzimii.
Dintre noi, el e cel mai senin.
Dintre noi, îţi seamănă cel mai mult.

Opridor a moştenit de la tine tot ce e mai frumos:
dragostea pentru dragoste.
Şi felul în care se vorbeşte despre asta în poesy (cum ar zice
Opridor’s Master).
L-ascult şi pe Dobruşka, undeva prin NET, vorbind de-
spre Alexandru Muşina 
care nu mai e printre noi.
Ascult cum zice el acolo, pentru public, kestii despre
...seriozitatea morală... despre etică... problema confrun-
tării cu sine...
„măcar atunci cînd rămînem singuri cu noi ar trebui să
cîntărim
ceea ce sîntem cu adevărat”, spune el dînd din mîini.
O clipă mi-l imaginez singur cu sine.
Fără mîini şi fără cuvinte.

Şi mie ce mi-a rămas?
La 19 ani am luat de la tine
ceea ce ştiai să ascunzi cel mai bine:
acele vulnerabilis cu care n-ai ce face-n viaţă
– doar poezia le dă o altă... putere, o altă faţă.
Din Pădurea-Abis cea cu mii de indicatoare, cu abatoare
şi cuibare 
de coşmare
doar poezia face Zăvoi, Luminiş, loc
pentru veşnicul Joc
veşnică vindecare.

Nu rîsul tău moştenire-am avut
– nu am vrut! –
rîsul (galben şi roşu şi negru şi roz) care te poate salva
de tine 
şi de oricine altcineva
rîsul care te poate apăra
rîsul cu care poţi spune orice aici în Recif
(reciful sălbatic, cu piranha şi rechini şi peşti-arlechini).

Cunosc doar Surîsul (trist?) cu care privesc (acum înapoi)
spre rîsul celui mai
disperat (ştiu ce zic!) dintre noi.

4. Poezia e un copil Serios
Ei mă întreabă despre poezie, acea trebuinţă
Ţîfnoasă şi plină de ruşine a adolescenţei,
Despre poezie, precupeaţă grasă şi care
Ne-a luat pe nimic inimile de puştani şi le-a pus pe aţă,
Despre poezie, cuvânt plicticos,
Pe care dicţionarele-l mai pomenesc
Din conformism şi vocaţie inerţială.
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Ei mă întreabă despre poezie, acea trebuinţă
a adolescenţei fără de sfîrşit.
Despre poezie, care nu are nici o treabă cu vreo precupeaţă
şi nici cu vreo Doamnă (MareaDoamnăPoezia) sau dom-
nişoară
pentru care
ar trebui să ştii să dansezi.

Poezia e un copil
(în pijama roz, dacă aşa-l vezi).
Poezia e un copil Serios pe care e bine să-l crezi.

5. Azi e vineri (oamenii nu sînt tineri)
Citesc din Sandu, la întîmplare.
Dintr-o fotografie, tatăl meu îmi face cu mîna
pentru totdeauna.
(Au plecat, tata şi Sandu, aproape deodată
acolo de unde nimeni nu s-a întors vreodată).

Azi e vineri şi nu-i adevărat că oamenii sînt tineri. 
Vrînd, nevrînd
oamenii sînt mai bătrîni ca oricînd.

Caut şi caut şi caut pe Ecran
să aflu ceva despre Pero Zubac
poetul cel mare, contemporan.
Găsesc doar cuvinte în sîrbă. Ce spun ele oare?
O fi Zubac un poet mare?
Mă uit la fotografiile lui de bătrîn şi de tînăr.
Mă întreb dacă Pero Zubac o fi aflat că era
idolul unui băiat din Braşov cîndva.

6. Dansul de unul singur
„Ce e poezia? Să zicem, o tînără frumoasă pe care ai
vrea s-o inviţi la dans. Dar cum să o inviţi dacă nu
ştii să dansezi?”

Nu l-am văzut niciodată pe Sandu dansînd cu vreo fată.
Dar l-am văzut dansînd singur.

Poezia e atunci cînd dansezi
singur
şi nu te încurci de nici o fată
de nici un băiat.
Poezia e Dansul Adevărat
(al dervișului rotitor
nevăzut de nimenea)
– dansul cînd în preajmă e doar
Umbra ta.

7. Nimic nu se pierde
De e noapte, el e scarabeul de aur, de e zi, el e lăcusta verde.
Aici, în pădurea fără indicatoare, unde nu se moare,
unde nimic nu se cîştigă 
şi nimic nu se pierde.

scrisoare către andrei
(poem despre, cu, pentru Andrei Bodiu)

Dragă Andrei,

Cărţile de poezie
nu pot ţine loc de prietenie.
– am scris asta într-o carte de-a mea
pe care nici nu știu dacă ai citit-o.

Acum citesc cartea ta 
ca și cum mi-ar ține loc de prietenie.

Tăcerea din ultimii ani are pentru mine aceeași greutate
pe care-o aveau certurile noastre din adolescență.
(Nu alea din fața cortului portocaliu
dintr-un poem de-al tău).
Pe mine certurile alea mă pulverizau.

Am citit poezii de la tine
ca și cum ar fi și pentru mine.
Înțeleg din poezia ta acum că ai fost la expoziția Jan Fabre.
Ce chestie! Acum două zile am trecut prin Paris (4 ore).
În fața muzeului Luvru am văzut un afiș cu Jan Fabre. 

Ce mică-i lumea
în care nici nu ne putem întîlni!

Andreiule, mi-e dor de tine.
Poate ne întîlnim într-un metrou din București
(văd că tu scrii mult despre metrou).
– într-unul din ăla în care urci de 40 și cobori de 20.
„Urci undeva 
cobori undeva eşti
acelaşi om
Neschimbat uluitor 
De tînăr”.

Mă uit iar și iar la tine 
cum ridici jucăriile copilului tău într-un poem. 
De fiecare dată e altfel!
Mereu ceva se schimbă.

Cu drag,
Simona

dar prietenia poate ține Loc de cărți
(p.s. din 2012 la o scrisoare din 2008)

Am recitit Oameni obosiți.
Am dat din nou de poezia despre expoziția lui Jan Fabre.
Am căutat ce s-a scris despre Oameni obosiți. 
Unul zicea ceva despre calea „tranzitivă” a grupului de la Brașov,
că ar fi cazul să te abați, spunea că „poezia nu se face însă
în grup”.
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Mai zicea ceva de „pagini curățele”. Mi-a venit să rîd de ăla.
Apoi, nu!
Ce prost!

Am citit: „Trec prin oraşul meu fără/ Să cobor în gară//
Merg spre Sibiu nu cobor”.
Mi-am amintit cum l-am văzut acum o lună pe Andrei în
gară la București
m-am repezit să-mi iau bagajele, am vrut să-l strig.
M-am răzgîndit. 
Și el a dispărut foarte repede, ca și cum mi s-ar fi părut c-a
fost.
De ce m-am răzgîndit?
N-am mai vorbit de-adevăratelea cam de vreo douăzeci de
ani.
Despre ce „grup” vorbea Ăla?

Azi m-am uitat pe ecran la obiecte de Jan Fabre.
L-am privit pe Jan Fabre care fuma.
M-am gîndit la Jan Fabre. Ce-o fi în mintea lui?
Am recitit Oameni obosiți.
Am ajuns iar la „eşti/ Acelaşi om/ Neschimbat”.
Același om?
Același cum?

Cărţile de poezie
nu pot ţine loc de prietenie.
Sau pot?

Cărțile nu pot ține loc 
de prietenie.
Dar prietenia poate ține loc de cărți!
Prietenia aia în care rămîi același om
– neschimbat.

P.S. 2014

Cînd am ajuns la poezia despre Phillip Seymour Hoffman  
i-am scris:
„Băi Andrei, băiatul ăsta era cu doi ani mai tînar decit noi,
am văzut o fotografie în care parcă e bunicul nostru – şi al
lui însuşi (şi asta se-ntîmpla în cîţiva ani!). Pe dinăuntru
şi eu sînt ca el!”

Abia zilele trecute  am văzut că Phillip Seymour Hoffman
a murit pe 4 februarie 2014.
Andrei mi-a trimis cartea lui pe 25 februarie. 
Apoi, mesaje, ultimele:

28 februarie. Cartea..., NU SE POATE ÎNCHEIA AŞA!
simona
3 martie. Cum ţi se pare: Cântece de dragoste şi epitafuri?
andrei
5 martie. Nu sînt cintece de dragoste! Şi nici epitafuri nu
sînt! simona

p.s. Cum ţi s-a părut poemul despre Sandu scris în cola-
borare cu Sandu? simona
8 martie. Firul alb? Lumina gălbuie? Îs din volum. Merge
și Jumătate de lună. simona
9 martie. 9.30 „De exemplu, să văd ploaia.”
Sau un alt cuvînt trimiţînd la lumea despre care scrii: 
Westbanhof
Piaţa Vaclav
Glasul lui Truman Capote
Lumină galbenă
9 martie 10. 37 Păi așa, Firul alb e cel mai bun. andrei
9 martie 14. 39 Şi io zic ca e mişto. Că e o trimitere la
firul rosu... Da’ nu numa’ firu’ roşu ne conduce în viaţă.
Mai sînt şi altele: 
alb, galben, albastru, verde... simona
Da, firul alb trimite la
mai multe. Eu nici nu m-am gândit la firul roșu... 
9 martie 14. 59 Bodiu, să mai colaborăm, măi! simona
9 martie 16. 43 Da, măi. andrei
9 martie 16. 50 Un fir alb subţire desparte lumea în două/
Frica să izbucnească în jumătate de oglindă. Nu se poate
încheia aşa! simona

*
Un fir alb subţire desparte lumea în două
Frica să izbucnească în jumătate de oglindă. 
NU SE POATE ÎNCHEIA AŞA!

18 aprilie 2014 
Către Marius

citind uLtima carte scrisă de andrei (2014)

Dragă Marius,
Mă gîndesc tot timpul, măi, la Andrei. De zeci de ori pe zi.
Stau la computer şi nu pot sa fac nimic, mă uit la fotografiile
lui, l-am ascultat în neştire citind din Oameni obosiţi sau
din poeziile cele noi (pe care le ştiu, mi le-a trimis acum o
lună). Am găsit singura poză cu voi trei (nu am nici una
cu noi patru - în 30 de ani!!!). Am pus-o într-o ramă mică,
frumoasă. Fotografia o fi facută de mine? De unde o am,
oare? Într-o parte, cumva lîngă voi trei, e - mare - chipul
lui Andrei, şters, uitîndu-se în partea opusă celei în care
priveşte atunci cînd stă alături de voi. Supraimpresiune.
Ciudat cum a simţit nevoia sa vorbim, eu și Andrei, în
ultima lună mai mult decît în ultimii 20 de ani! 
E posibil să nu primeşti niciodată mesajul meu? Mai bine
să fie aşa decît să ştiu că nu ai chef să răspunzi. Nu ştiu de
ce nu ai avea chef să răspunzi, dar.... 
Te îmbrătişez pe tine şi pentru că mi-e foarte dor de Andrei.

Nu trebuie să răspunzi, chiar dacă primeşti mailul. O să-mi
imaginez că nu mai e bună adresa.

Simona
P.S. Oare tu ai o fotografie cu noi patru? 
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