
Pagina 11 (Turnul Funarilor):

Revista murală Aisberg

Consiliul
Judeţean
Braşov

Nichita Stănescu,
Marginea
Universului

Traseul de lectură:

Vol.IV Nr.2/2012. Serie nouă. Revistă murală.
             Număr special: Nichita, necuvântul–

ISSN 1584 -2045

Sintaxa de pe Wasser

Horia Muntenuş

Li-te-ră

Literă de literă de literă
Pentru literă
Lângă literă
Literă li-
Teră li-
Te-
Ră.

Te-ră

Cum strecoară laptele ţărăncile cu
buzele coapte
Eu voi veni iubito la noapte cu şoapte
Strecurate precum literele prin sita
genelor
Apoi prin sita ispitelor – ielelor.

Ars

„Evrica! Evrica!” – strigase-ntr-o zi
Iacob spre Erika –
„Voi împleti din părul tău negru şi
lung
Funii pentru păstrăvi
Vor coborî deodată cu ei ochii mei
Ca nişte scafandri
Înlăuntrul gândului tău şerpuitor.

Gândul tău curge ca un râu
Râul curge ca un vis
Visul curge ca o premoniţie.

Striga-vor spre capătul zilei ars
Ochii mei ca tăciunii
Ţi-am adus seara în cupe şi bijuterii
Ţi-am adus peşti hipnotizaţi

Seara mă leagă cu un cordon lung

Cât întinderea părului tău
Se clatină cuvintele
Cum se clatină funiile
Bate un vânt în coapsele înserării
Cum bat secundele
În orologiu
Ora vitregă
A răstingnirii”.

Pe calea ferată

Distanţa între poeţi se măsoară
Cu semnele obişnuite de punctuaţie.
Uneori pare că ar fi inflaţie
Dar sintaxa se întinde cum se întinde
Calea ferată – iată: de la această
scorbură
Până dincolo de Steaua Polară –
Şi drezina urcă până deasupra norilor
(Dumneata – cititorule – clipeşti)
Ducând zburătorilor hrană
Din întinderea tuturor înserărilor.

Destinul este sintaxă

Capitonate semnele de întrebare par
nişte uşi
„Uşile! Uşile! Uşile!”

Tu vrei să deschizi o uşă
Cum ai deschide ochii ridicându-ţi
pleoapele
Cum ai ridica privirea spre tine însuţi
Privindu-te pe dinlăuntru.

Plouă cu virgule
Înlăuntru.

Ţi-ai aşezat rotulele Ochean
În dreptul ochilor
Şi priveşti:

Destinul este sintaxă.

În capătul rostirii

În capătul fiecărei propoziţii s-a
aşezat
Un Poet –
Păzitor al virgulei lui Manuzio.

De la spunere la săgetarea ploii
lui Adrian Lesenciuc

Ni se spune: „Da – Poetul e în firea
lui
Un alpinist. Urcă pe litera „M”
bunăoară
Se agaţă de stropul de ploaie
Bate cu pioleţii în seară
Se prinde în frânghii de nori!”

Ni se spune: „Da – poetul e un
cutezător
Străbate zone cu jnepeni
Îşi ţine privirea între falange şi apoi
O aruncă în brâul versantului”.

Ni se spune: „Da – Poetul e un
cuceritor al Luminii
Îşi fixează pitoanele între literele
fiecărui cuvânt
Bate cu tâmpla în vânt ca un tâmplar
Al aerului”.

„Azi – scrie Poetul în jurnalul său –
Am fost să vânăm. Eu am săgetat în
ploaie
O propoziţie sălbatică
Şi acum o piaptănă norii.”

Uşa mea, triumful singurătăţii mele...


