
i. uvertură

pe când lumea nu avea altă arătare
decât cea a paharului, se deschide timpul 
tăriilor deasupra gulerului alb al spumei de bere. 

hameiul macerat se desface ca un pepene copt, 
se lipește înspăimântat de pereți
și primește tremurând lumea tăriilor, iar lumea 
tăriilor se pogoară ca-ntr-un vulcan 
în craterul de sticlă.

și tăriile despart hameiul de malț și de apă.
ele stau golașe și, îngenuncheate, așteaptă porunca. 

iar dacă ar fi fost cineva
să ducă atunci paharul la buze 
ar fi văzut că nimic dinăuntru nu se clintește,
că totul e înțepenit în încremenire
și nimic nu mai alunecă.

iar dacă ar fi fost cineva totuși prea însetat 
și ar fi scurmat cu cuțitul în băutură, 
acela s-ar fi înecat de parcă ar fi înghițit 
potire pline de oasele peștilor.

și atunci ceva se îmbună în lumea tăriilor
și prinse viață și din miezul vulcanului de sticlă 
țâșni întâi poporul
bețivașilor, urmat bezmetic de poporul îngerașilor,
care se așezară unii peste alții, umplând pământurile
cu setea și veselia lor.

ii. consecințele parantetice ale uverturii

și cum lumea hameiului a rămas lipită de pereții
reci și cum lumea tăriilor a încremenit înfiptă 
în craterul paharului,

nu a mai rămas decât lumea vinișorului vesel,
susurând
în izvoare și lacuri și pârâiaşe,

în care înoată, fac pluta, se joacă cu vinul cel bun
bețivașii cu îngerașii lor bezmetici.

(în clipa în care lumea hameiului a rămas lipită
de zidurile înghețate ale paharului,
umbrele miliardelor de nenăscute burți revărsate 
încep să tremure înspăimântate și timp de o mie de ani
generații întregi de piftie se opresc palide din tremurat 
când văd 
delirul gelatinos al burților nenăscute.)

iii. nimic despre urmările primelor consecințe

deci nimic despre îngerașul bețivașului căruia i se împleticește
limba la judecată și în loc de faptele bune le enumeră
peltic pe faptele împleticite și amnezice.

deci nimic despre bețivașul care plutește cu o aripă
de vin sec și cu cealaltă de vin demisec de la un pahar la altul
și nici o sticlă, oricât de sfioasă, nu-l poate împiedica 
să nu-i rupă rochița dopului.

cu dinții, cu degetul, cu ochii 
ar smulge bețivașul sutienul dopului,
aruncându-l cât mai departe de sânii 
parfumați ai vinișorului.

și când simte că meduza de plută a dopului
țâșnește din menghina sticlei,
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ochii lui devin două colonii de licurici veseli,
buzele se țuguiază și sărută prelung gura de sticlă
ca pe-o mironosiță.

și ochii i se închid atât de puternic,
încât teascul pleoapelor
mai au puțin și fac must din strugurii pupilelor.

iar lucrurile se fac atât
de mici și firave în jur, încât orișicâtuși de atent ar merge,
tot ar strivi puțin din lume.

așa că se așază pe scaun și nu se mai ridică.

e atât de înduioșat și atât de milostiv, încât nu mai are curajul 
să pășească pe oasele de sticlă ale pământului.

iv. se întrevede ceea ce fusese deja golit

la primul pahar i se pare că e prea aproape de pământ
și că, doar de l-ar atinge cu talpa, acesta s-ar sparge
în mii de cioburi.

pentru asta încropește pe loc 
o lichidă teorie a înălțării: dacă bea două pahare,
e la două pahare deasupra lumii.

iar dacă bea zece pahare, înseamnă că deja e pe puțin
la un metru și jumătate deasupra oaselor de sticlă.

și când i se face lehamite de pământesc, 
bețivașul bea din pahare cu picioare foarte înalte. 

bea, mai întâi, din pahare la fel de înalte ca el.
apoi, înaripat, bea din pahare mai înalte decât el.

după 30 de goliri să ajungă 
deasupra intercontinentalului și să privească
salba de lacuri și salba de hidrocentrale
și, făcându-și ochii roată, să nu vadă, 
dincolo de liniile tremurate ale orizontului,
deloc să nu vadă turma de găuri negre care paște liniștită
din planete și din tălpile celui mereu iertător.

v. totuși, ceva se apropie

deci nimic despre îngerașii care au paie de plastic
cu care beau pe ascuns din paharele bețivașilor. 

altfel, de ce s-ar goli paharele și sticlele 
ca vărsate în deșert?

și la fiecare sticlă golită
bețivașul se uită încruntat la îngeraș
și îi face semn aspru cu degetul.

îngerașul se simte rușinat, se așază
în genunchi pe podelele aerului
și își împreunează mâinile.

atunci bețivașul se așază
și el în genunchi, spune tatăl nostru și-și cere iertare.

însă chiar atunci îngerașul se aruncă în pahar 
și din câteva bătăi de aripi
golește paharul.

însă bețivașul nu mai vede paharul.
are ochii plini de lacrimi și rămâne în genunchi.

când i se rostogolește o lacrimă pe obraz,
o așteaptă îndurerat să se apropie de buze
și, iertat, o soarbe.

vi. poate prelungirile, poate altceva

deci nimic despre îngerașii care se îmbată mai 
repede doar pentru că nu au sex.
și ei aveau, mititeii, chiar dacă într-o doară,
însă le-a fost topit de ploile acide ale conciliilor.

și tot d-asta mai ridică ei cu vârfurile aripilor
ochii pierduți ai bețivașului
către decolteuri și către frumoasele prelungiri 
ale trupurilor domnișorești.

pentru că doar liniile trupului femeiesc ar putea umbri,
fie și pentru o clipită, formele sticluțelor.

însă bețivașul se convinge singur:
în unduirile sticlei sunt adunate, de-a valma, 
toate prelungirile domnișorești.
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bețivașul tare ar mai sorbi din
pahare care în loc de un picior să aibă două prelungiri
minunate cu portjartiere.

și îngerașul coboară atunci pe lângă visurile 
bețivașului și bea foarte supărat pe concilii.

amețindu-se mult mai repede,
uneori nu-l mai poate urma pe bețivaș
pe drumurile lui întortocheate.

și acesta, fără îngerașul lui, chiar dacă e amiază mare,
simte frigul nopții polare și chiar dacă e vară, simte cum 
îl burnițează. și i se face atât de frică 
încât începe să-l strige pe îngeraș,
să-l caute și dacă îl vede adormit pe-o creangă, 
îl învelește cu o frunză 
și ținându-l de un picior deasupra capului ca pe-o umbrelă
fuge repede spre casă. 

și odată ajuns, se face foarte cuminte.
câteva zile nu face altceva decât să fie cuminte 
pentru totdeauna.

vii. de fapt, nu era chiar nimic 

deci nimic despre bețivașul care doarme în formă 
de aripă ruptă.

și nimic despre îngerașul care doarme în formă 
de pahar gol.

se știe: când doi bețivași dorm îmbrățișați, ei pot zbura 
puțin în

somn chiar până la tălpile îngerașilor.

însă aceștia se sperie, își lovesc aripile de pereți
și două zile zboară șchiopătat.

de fapt, nimic despre îngerașul care poate bea doar 
visând că bea

și să se trezească puțin abțiguit.

pe când bețivașul se usucă în somn 
ca pâinea pe acoperiș.

viii. și dacă n-ar fi sfârșitul, ar putea fi orice altceva

în sfârșit, nimic despre visele îngerașului. 
ele sunt atât de moi
și de clătinate încât picură din capul îngerașului, 
ca o ploaie de flori de salcâm, direct în capul bețivașului. 

și visele îngerașului sunt ca un telescop
prin care privesc cu ochi mari visele bețivașului.
apoi visele îngerașului iau de mână
visele bețivașului și le urcă spre pronii.

visele bețivașului văd întâi un șurub mare
și se miră de așa ceva. apoi ele văd un perete 
atât de înalt, încât le înfricoșează vedenia. 

din perete ies milioane de clanțe, 
ca furnicile din mușuroi.

apoi visele văd o pajiște înflorită și deasupra ei 
o pajiște și mai înflorită.
deasupra ei, cam la 50 de metri, o pajiște mai mică
cu iarbă ca de fosfor și cu arbori înalți care luminează
mai ceva decât farurile.

deasupra mai sunt și alte lucruri,
însă pe bețivaș încep să îl doară mai întâi visele, 
iar apoi ochii. așa că nimeni nu mai încearcă 
să privească într-acolo.

însă visele bețivașului se simt deodată foarte singure 
și îl trag și pe bețivaș pe iarba celei mai de jos pajiști 

însorite
și, întinși unii lângă alții, adorm, 
fără să le mai fie deloc sete.

în visul de dinăuntrul visului
bețivașul nu a văzut aproape nimic. 
doar o perdea înaltă și vălurită 
și a știut că aceea era toată liniștea, adunată la un loc.
așa că s-a uitat la ea îndelung și cu mare drag și fericit.

apoi și-a deschis ochii de pe pajiște 
și după aceea și-a deschis ochii de pe pernă.

a început să plângă 
și nu s-a mai oprit din plâns niciodată.

ASTRA / 1-2, 2017
http://www.revista-astra.ro/literatura/

47

TEODOR DUNĂ Poezie

31  iulie:Layout 1  31.07.2017  11:08  Page 47


