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brațul lipit de perete

în casa defunctului

capul sprijinit pe antebraț
numărătoare cu voce tare
10, 9, 8, 7, 6...
cine nu-i gata îl iau cu lopata

rudele străbat coridoare lungi
și camere neaerisite ca un lătrat
îngrozitor de câine
în noapte

substanța de contrast se răspândește
cu repeziciune în corp
pistruii asistentei în lumina neoanelor
aparatul RMN o astronavă

iar umbrele lor pun etichete
obiectelor lăsate vraiște
cu numele celor care urmează
să le primească.

la periferia universului
un bătrân
care încearcă din răsputeri să urce
pe bicicletă

zic și când te aștepți mai puțin
viața face
poc
sau poate doar mi s-a părut că am spus.

când moartea înfometează celulele creierului
numărătoare cu voce stinsă
10, 9, 8, 7, 6...
cine nu-i gata îl iau cu lopata

e o lucrare duhovnicească
să te gândești zilnic la moarte fără să deznădăjduiești
ziceau părinții pustiei
unii dintre ei mai dârji își săpau la propriu
groapa
stăteau acolo ore în șir
cu ochii ațintiți spre cer cu nările adulmecând mirosul
de pământ jilav
și zâmbetul unui nebun schimonosindu-le încet chipul.
așa că dimineață
când m-am așezat pe vasul de toaletă
am citit implicat
pe iphone un articol intitulat
zece semne care arată că ai putea suferi
de cancer
apoi m-am întins pe gresie și am privit în gol spre tavanul
de rigips
pipăindu-mi ganglionii.
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în compartiment
după ce a mâncat parizer cu roșii pe o bucată de hârtie
bărbatul doarme și transpiră
visează oase trosnind ca lemnele în foc
sub tren
adolescenta plină de coșuri ascultă
house la căști
și lumina obraznică face
tumbe printre ele
cele două femei gălăgioase
înconjurate de sacoșe imense de rafie
sporovăiesc despre moartea de cancer
la ficat a soțului uneia dintre ele
undeva departe pe câmp un messi de vreo zece ani
înscrie în poarta realului
și ridică triumfător mâinile
acum cele două femei au ajuns la minunile
măicuței domnului
bărbatul se trezește brusc nu realizează unde se află
și de ce
fetei îi sună telefonul
în sfârșit a zâmbit
mă ridic și încerc să deschid geamul înțepenit
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un pahar de apă ce lipsea
cu desăvârşire
pe golgota

povestea părintele grigorie
în timp ce zeama mărului din care a mușcat cu poftă
i se scurgea printre firele de barbă căruntă și lucea
„a venit la mine odată
o tânără protestantă să mă întrebe despre taina crucii
și știi ce am făcut? i-am zis așa
ai un cearșaf curat alb?
bun
când ajungi acasă îl iei îl întinzi pe pardoseală
și cu ochii închiși
încearcă să desenezi simetric
o cruce de înălțimea unui stat de om.”

amintirea unei voci de bărbat şi o felie
de pâine prăjită cu unt
dimineaţa în patul
unei femei
de curând părăsită

din păcate nimeni de la masă nu-l mai asculta
mai încolo un băiețel se juca cu o bucată de oglindă
căutându-i pe reverendă
petele unsuroase de mâncare.

gazeta de perete a unui liceu industrial
de provincie unde găseşti
poza lui eminescu
la tinereţe

o sticlă de vin desfăcută pe o masă

un copil de leagăn ce a mursicat
într-o dimineaţă fotocopia
sfintei treimi a lui rubliov

două pahare cu urme unsuroase de buze
făceau schimburi de reflexii boite
un trup de bărbat și altul de femeie
împrăștiau umbre de zor prin odăi
în bătaia veiozei aprinse
despuindu-se de haine
de cuvinte
de nesfârșitele straturi ale iubirii domestice
pe care le puteau număra
în gustul salivei
consimţeau cu îmbrăţişări abile
ura
comună
pentru ziua următoare
în aşternuturile tocite

un călugăr în rugăciune
cu ochii aplecaţi
spre nodurile de sfoară
schimb de păreri în cafeneaua
flowers din cluj

obiecte vechi din lemn
ce au fost confecţionate
de ţărani
un documentar despre partizanii
din munţi
figura lui borges când s-a ridicat
de la masă după cină
bucuria celui ce a plecat de la oraş
să petreacă o sâmbătă în livada
de lângă satul natal
mulţumirea de pe chipul
celui ce a strâns recolta
de pe câmp şi s-a hrănit
cu un fruct
oameni de prin părţile dobrogei
văzuţi din tren
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la douăzeci şi cinci de ani
şi treizeci şi nouă
de grade celsius
un greier ce lucrează în august
într-un bocanc
de armată abandonat
clădirile de prin barrio gotico din barcelona
şi sforţările de până acum ale celui ce vrea
să şi le amintească în detaliu
cadavrul unui tânăr ce a fost scos
de sub maşină
pe prima pagină
a unui ziar local
toate acestea vor marca definitiv
destinul tentativelor de a ieşi
din labirint.

dimineața când se deschid cafenelele
şi orașul încă geme
ea se întoarce
cu gândul
la perechea ideală
de pantofi
atribuindu-și o viaţă nouă
în timp ce-şi deznoadă pletele încâlcite
lângă ibric
el
într-un halat găurit
recunoaşte în grămada
firelor de păr
căzute aiurea prin casă
un anume cuvânt şi lumina
alunecă de pe frigider
trecând peste căluţul de lemn
al copilei
înghesuindu-se să ajungă la o coajă
de pâine uscată
rămasă
din seara
precedentă.

ALIN IOAN

mai încolo o sticlă goală de vin
din care ieşea împiedicat
un singur raţionament
de a rămâne
în viaţă.
privirea în gol
un păianjen ce făcuse deja
înconjurul unui abajur.

locuim de o vreme împreună
într-un măr
undeva departe la ţară
în fiecare dimineaţă ne lăsăm gândurile
să umble slobode în sâmburi
dezvelindu-ne unul altuia
tabieturile convieţuirii
paşnice. întotdeauna la prânz
unul dintre noi
mai înfometat
loveşte
pe furiş
coaja roşie
ce desparte
simţămintele
de bărbat
de cele
de femeie
aducându-şi aminte
de miezul alb ca anafura. seara
când grădinarul
se întoarce obosit
acasă
cu mâinile aspre
şi cu privirea bătătorită de soare
va găsi un copil în sufragerie
repetându-i mereu:
dumnezeu este gravitaţia,
dar tu n-ai de unde să ştii
pentru că asta nu stă scris
niciunde
pe măr.

Fotografii
realizate de
ALIN IOAN
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