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RAMONA ARISTIDE
Ramona Aristide (n.1993) a studiat Regie și Imagine de Film la London Metropolitan
University pentru un an, timp în care a scris şi regizat un scurtmetraj „Red and the Blues” şi
a colaborat cu Institutul Britanic de Film la realizarea unor proiecte video. Scrie poezie din
liceu, dar până acum nu a fost animată de ideea de a le publica. Deşi a locuit 3 ani în Londra, spune că nu există alt loc pentru ea decât acasă, în ţară, şi vrea să rămână aici dintr-o
pasiune nemărginită pentru culturile estice, îndeosebi tot ce înseamnă literatură şi film.

eis und blut
cerul e spart de stele &
tinerii sycamore înțeapă
pământul ca niște ace
toată liniștea
amorțeala din zăpadă
și taxiurile staționare
să respiri
– asta e din ce în ce mai ciudat
pulsul din amigdale
se desprinde încet-încet
ca crusta formată de rană
șaizeci de secunde
durează ca fleșul aparatului
să capteze căderea în gol
de la etajul patru
stofa inegală udă
fața pulverizată de fosfor
și sângele cald
absorbit de covorul arian
și sângele rozaliu
spălăcit de renunțări
atâția au căzut
de aici
încă în pijamale și pastă de dinți
să reziști
să fii gheață sub tăișul patinelor

fără biograﬁe
mușcăm din colțul de pernă
ca dintr-un colț de pâine
asta e
tot trebuie să o scoatem
la capăt cumva
toți imbecilii se poticnesc
aici
mărșăluim în umezeală
lipicioși
ca păianjenii
în căutare de hrană
în apărare de friguri
ne cățărăm unii în alții
firește (ne spun ei)
aveți dreptul la fericire
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și ne arată
borcanu’ cu dulceață
de pe raftul șubred de sus
când
chiria ne ține cu ochii în pământ
ca într-o spovedanie aspră
și ochiul
– singur cuprinsul nostru –
începe să semene
cu o pată neagră și umedă
de arătură
absoarbe prin pori teama
răceala
pământul pe care lucrăm
pământul pe care dormim
pământul pe care visăm
umblă de la cămătar
la cămătar
mănuși circulă pe stradă
cerând taxe de protecție
mamele cumpără cu ultimii bani
pistoale
cu apă pentru odrasle
istoria se scrie politicos
cu strângeri de mână
în dosul paltoanelor
nu cu războaie
în timp ce nouă ni se pare normal
să întoarcem foaia albă goală
fraieri
doar niște fraieri

gânduri secerate dintr-o iarnă spontană
octombrie. inert
pământ umed mai fraged decât un genunchi julit
dictatura cartofilor de apă a ajuns la un sfârşit
63 lower baggot street dublin bucuria e un exces de ulei
nimic nu se potriveşte cu nimic
viaţa nu dar arta întotdeauna da arta întotdeauna da
noiembrie. roşu murdar
mizeria noastră nu se ascunde sub unghii
visătorii au fost săpaţi şi îngropaţi dar visele lor au rămas
visele noastre
umezeala ne străbate femurul pe toţi ne doare acelaşi lucru
suferinţa să se stingă odată cu televizoarele şi facturile
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curentul să dispară de pe faţa pământului să fie întuneric
afară şi lumină în noi
decembrie. os
putem descompune toate familiile în doi
acum să înaintăm spre decapitarea tuturor lucrurilor
sentimentale
calul acesta a fost un taxi odată calul acesta nu mai e
ce-a fost
trebuie să măcinăm oasele să le facem grămadă și din ele
să înălțăm
o poartă de zahăr
ianuarie. lupta de jos
soarele moare – să nu ne fi născut acum
oamenii se transformă în viermi viermii în mătase
trebuie să ne coborâm ca plantele în pământ rădăcinile
noastre aparţin unei alte lumi spre scopul ăsta trebuie să
ne îndreptăm în somn
februarie. fragment dintr-un zbor nocturn
ideile astea mari se învârt pe orbite mici neştiind dacă se
vor lansa unde se vor lansa
am avut acelaşi vis fără îndoială acolo se află noaptea
noastră
vrem să știm dacă forța ce ne împinge mai departe vine
din pământ sau vine din noi sau vine din
vânt

câinele indigo
sunt zile în care adulmec plăcerea sunt câine
caut un sandviş compus din două straturi de praga
şi spasmul
entităţilor gri – şoarecii & platanii desfrunziţi &
feţele şomajului
eşti câine când pleci iei dopul şi acelea sunt zile în care
doar rezist
privind cum apa fetidă scade în milimetri cubi şi dispare
prin floricica de scurgere eu mă neliniştesc
încercând să prind lucrurile din mine în cădere liberă
pentru că
asta înseamnă ceva anume oricum nu reuşesc decât
să golesc
conţinutul zilei ca un gambler nenorocit
sunt zile în care nu simt decât şosetele albe în care
fac gimnastică
şi întreaga candoare zdrobită între coapse atâtea
şi atâtea zile în care
pe cer soarele se dizolvă lent fâsâind ca o pastilă de calciu
când fardul meu indigo eclipsează lumina fake de la patru
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paris
paris din toate orașele pline cu oameni
goi
dimineața – ochii lăptoși pungile foșnitoare
cărate de oamenii care sunt mai mult absență
în aeroportul care e mai mult plecare
să înțelegi ce înseamnă rezistența să nu te plimbi
prin pavilioanele scăldate în întuneric și urină
fără geanta hermes ermetică în care conservi
mostrele de cedru îndepărtat lângă chiloții umezi
de voyeurist
plouă și noaptea vom înota printre câinii cu ochi-oglindă
noaptea – ei văd abisul ca și noi
câinii ăștia văd abisul ca și noi

evoluție
loviturile astea o să se transforme în solzi în curând
și am să capăt greutate
deja ies din casă ca o sirenă dintr-o piscină cu clor

cerul de acasă
trei negri mititei vin de la școală doi ținându-se de mână
zvântând picioare atletice
chicotind
al treilea flutură o umbrelă albastră
deasupra un geam din care iese fum ca dintr-un om ars
și stins
sunt sigură că acolo
soarele răsare pe fiecare din plăcile de faianță
şi lucios şi totuşi nimic nu se iluminează
firește asta nu are importanță pentru nimeni
doar pentru mine umbrela negrului a fost de la început
o treabă a dracului de serioasă
singurul lucru care aduce cu cerul de
acasă singurul

călătoria unui foetus spre soare
am văzut cerul zilei și casa nopții
și am mers mai departe am spus mehr licht și
mi s-a arătat soarele pe moarte
cu ochiul radical am răscolit un timp lichid și l-am lăsat
să curgă pe capote
pe șira spinării să inunde un spațiu care a devenit uitare
m-ai numit ardoarea şi răul a gemut sub mine până
lumea a căpătat un sens
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