
3.

Salve, meștere al fulgului de zăpadă și al
tulpinii de ghiocel, e 1 martie, revin cu
amănunte despre chestia pe care
ai meșterit-o:

Sebastian e de peste două săptămâni cu
piciorul în ghips. Și mai stă 
o lună. Fractură complicată, în susul
osului, mi-a explicat doctorul. Azi-
dimineață mi-a spus, iluminat: „Știi
ce am visat azi-noapte? Că fugeam!”
Și a râs. Era atâta lumină în râsul
lui, că mi-a rupt ceva pe dinăuntru,
în susul osului, durează mult până
se vindecă.

Îți spun chestia asta fiindcă spune
multe despre Tine & despre ce ai
meșterit aici. Dar nu te speria, deși
pare nașpa, în fond spune ceva OK
despre Tine. Cam așa îți puneai 

și Tu îngerii să ne spună nouă: Nu 
te speria, îți voi spune despre 
tine ceva teribil de
frumos.

Uite ce ai mai meșterit: l-am lăsat
cu ghipsul pe picior seară de
seară & m-am dus prin piețe
să urlu împotriva lor. Era
atâta lumină în strigătele
noastre, că mi-a rupt ceva
pe dinăuntru. În susul
osului, firește. 

Să-Ți spun și despre cum
îmi zicea: „Hai, tati, du-te
la protest, nu-i lăsa” – și despre 
ce mai rupea asta pe 
dinăuntru? Mai bine 
nu.

Dar când 300.000 de lanterne
s-au aprins sub Tine în Piață
& ai văzut lumina aia așa de
familiară, nu-mi spune că nu
Ți s-a rupt și Ție ceva pe 
dinăuntru, în lungul osului,
ceva care cere mult timp
de vindecare. N-are cum.
Și am și auzit, de altfel, pârâitul
osului Tău. Te uitai la
luminile alea cum m-am uitat
eu la lumina din râsul lui
Sebastian.

#Rezist. #Rezistăm.
#Reziști și tu, nu Te teme, 
doare puțin, durează ceva mai
mult vindecarea, dar e 
OK. Când Te mai îndoiești,
uită-te lung la luminile noastre, 
cum mă uit eu la râsul lui
Sebastian. (Tocmai Ți-am spus
ceva foarte frumos despre 
ce ai meșterit aici.) 
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8.

Meștere al degețelelor de copii & al părului indestructibil
al fetelor & al scuturilor transparente ale 
jandarmilor – ai cam 
îmbulinat-o.

Am văzut azi filmulețe cu copii cu capete sparte &
degete rupte, am văzut fete târâte de părul lor strălucitor &
indestructibil de jandarmi cu scuturi transparente precum lumina
Ta indestructibilă, am văzut dinți indestructibili sparți, trupuri indestructibile 
sfârtecate, am văzut sângele făcut de tine țâșnind
în lumea făcută de Tine & era încă atâta frumusețe
în ea & abia asta mă terciuiește.

Orice cantitate de frumusețe mă terciuiește. 
O frumusețe indestructibilă într-o lume făcută țăndări – 
cinismul Tău e divin, într-adevăr. Am văzut un câine
lingându-și pe fața însângerată stăpâna prăbușită
sub cizmele jandarmilor, nepăsător la șuturile lor
care-i striveau și lui coastele. A dat atât de bucuros din coadă
când ea și-a ridicat mâna zdrelită & l-a mângâiat,
era atâta lumină indestructibilă în jurul lui, 
pentru el răul trecuse absolut întâmplător prin lume. Un
jandarm cu viziera ridicată, un copil blond & pur, s-a apropiat
în fugă & a lovit-o iar.

Meștere, uneori îmi spun că ai trecut întâmplător prin
istoria lumii pe care ai făcut-o, cum trecem noi
întâmplător prin poemele pe care le scriem. Și că
din frumusețea indestructibilă & luminoasă pe care
ai lăsat-o se fac cele mai dure scuturi transparente. Și că
cei mai fericiți dintre noi dăm din coadă, lingând fețele
însângerate ale celor dragi. Terciuiți sub bocancii 
unităților de intervenție rapidă ale serafimilor. Tero-
rizați de unitățile anti-teroriste ale îngerilor. Cine 
să îndure atâta frumusețe – și până când – și
de ce. 

Meștere necruțător de blând, dacă n-aș simți uneori
limba ta aspră lingându-mi creierul însângerat,
dacă n-aș vedea uneori coada ta blănoasă bâțâindu-se
fericită – totul ar fi mai ușor 
& mai insuportabil. Nu te teme, vorbim ca între
indestructibili.  
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11.

Meștere al fulgului de nea & al zloatei ardelenești,
când ai inventat zloata ardelenească & frigul de munte
nu-s sigur că ai fost în deplinătatea omnipotențelor
Tale. Încearcă să stai 20 de minute nemișcat în ele
& o să vezi: omnipotența Ta nu poate rezista
într-o zloată căreia numai omnipotența Ta
îi poate rezista.

Poate Dumnezeu crea un bolovan atât de greu, încât Dumnezeu
să nu poată să-L ridice? Poate Dumnezeu crea o zloată atât de 
înghețată, încât Dumnezeu să nu-i poată rezista? Firește
că nu poți. Firește că noi am putut. Fiindcă Tu nu aveai
de rezistat decât pentru Tine. Pe când noi trebuia
să rezistăm în zloata Ta omnipotentă
pentru copiii noștri.
Ca să facem o țară 
de care copiii noștri
să se poată îndrăgosti.

(Chestia asta e la fel de greu de făcut
ca bolovanul Tău sau zloata Ta.
Și o vom face.)

Zloata suna pe gecile noastre Quechua
ca boabele de porumb căzând 
pe fundul unei tingiri. După ce am plecat
din fața sediului PSD, a sunat Sebastian. Când
am scos telefonul & i-am văzut numele pe display,
a început să ningă. Ca și cum tot porumbul ăla înghețat
văzându-i numele
ar fi înflorit dintr-odată.

#Vă vedem din Sibiu, scrie pe bannerul nostru
(singur și el acum în ninsoarea înflorită).
#Te vedem și pe Tine, să nu Te îndoiești 
de asta. Vom striga până când lumea
va vibra ca un telefon & atunci
vom face aerul dintre noi
să înflorească.

Ai răbdare cu noi:
vom fi lumea
de care Te vei putea 
reîndrăgosti.
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12. 

Bon matin (OK, e un barbarism, dar așa-i și lumea Ta,
deci forget it), Maître al gofrelor însiropate & al sosului Piri Piri,
îți scriu din Bruxelles, e șase dimineața, sunt
în camera de hotel după o noapte de cântat rock & discutat
justiție & reglaj fin la lumile Tale. Don’t worry, ce nu
Ți-a ieșit reparăm noi, ne pricepem la asta:
nu Ți-a prea ieșit inima noastră, reparăm de o istorie întreagă la ea;
nu Ți-a prea ieșit creierul nostru, reparăm de o istorie întreagă la el.
Mă rog, a trebuit să mori și Tu ca să meargă atelierul nostru 
de reparații cât de cât, asta e, scuze, 
lucrăm cu materialul clientului. Iar aici
Tu ai livrat cam neglijent.

Cred că e amuzant pentru Tine să vezi creiere meșterind
în ele însele, inimi cu mânecile halatului însângerate
forând adânc în ele însele. Tot sângele ăsta
ne-a însiropat mai adânc & mai greșit
decât tot siropul dulce turnat pe gofre,
și când Te-am văzut mușcând din Bruxelles ca
dintr-o gofră însiropată cu sânge, cred că nu
vorbea doar poetul prost din mine. Fiindcă
pot jura în fața oricărui Parlament European 
& în fața oricărui Tron de Judecată că Ți-am
văzut urma dinților în asfalt. Noi cântam atunci
Creep, Ți-am șoptit încetișor că, dacă vrei să fredonezi,
să o faci fără grijă, ai preferat să muști adânc din 
noaptea & asfaltul însiropate. Tu știi 
de ce.

Șase oameni vorbind în ploaia înghețată despre dreptate. Ore
întregi. Luni & ani în șir. În locul Tău, mi-aș tatua asta 
pe mâna cu care ne-ai făcut. Sau, dacă ai atâta spațiu 
pe antebraț (și știu că ai), ți-ai putea tatua 600.000 
cu telefoanele ridicate înspre tine, cerând dreptate. Ai avea 
un antebraț mai mișto
decât toate aripile cu ochi ale heruvimilor la
un loc. Și chiar meriți asta. Șase oameni
sau 600.000. Și aceeași inimă însiropându-i
pe toți în sângele ei strălucitor & prea dulce. 
Sau, dacă ne-ai tatua pe antebraț, în sângele
Tău strălucitor & prea dulce. Dacă aș fi Tu,
aș zice că a meritat toată zdroaba. (Și chiar
voi fi Tu, cam așa ziceai cândva, iar dacă
nu vom fi Tu, vom sta & te vom privi și pe Tine
în tăcere, ani & veacuri în șir, în ploaia
înghețată.)

Mă uit la poza din telefon cu Sebastian & 
mă pun la culcare. Și știu că sângele care-mi
curge prin inimă când îi privesc poza e
sângele lui & sângele Tău. Ar fi bine
să lași asta așa. Altfel, cum ziceam,
Te voi privi în tăcere până vei 
repara asta. Iar dacă n-o s-o repari
Tu, o s-o reparăm noi. Precum în 
inimi, așa și pe pământ. 
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