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Cu ochii arşi de himere

Cristina Bîndiu

Uneori toamna cobora de-a
dreptul în sat, cu ochi mari şi albaştri
de văzduh tânăr. Şi el ştia că e
toamnă, că e sfârşit, că e trecere, că
e… moarte. Şi-l apuca aşa un dor
nebun de viaţă, de mirosul amar al
nucilor verzi, de sunetul  izvorului
captiv printre rădăcinile bradului
bătrân… de alunecarea imposibilă a
picăturilor de soare pe feţele străvezii
ale frunzelor de mesteacăn… un dor
nebun de albastrul din ochii
Toamnei…

Nu mai avea stare. Mâinile
prindeau să se frământe stăpânit de
parcă exersau modelarea unui nou
Pământ, ochii începeau să-i alunece
neliniştiţi peste oameni şi lucruri fără
să-şi găsească loc demn de popas, tot
trupul părea să-i fie stăpânit de un
freamăt straniu, ca un foşnet greu de
frunze zăpăcite de vânturi… Noaptea
nu făcea altceva decât să-i  alunge
somnul, iar ziua rătăcea neodihnit de
colo, colo… Lunatic, ar fi zis unii… E
dus rău, dom’le, spuneau alţii…
(Doar bunică-sa, Ana, îl înţelegea…
Aşa plecaseră, sub porunci mai mari
decât cele pământeşti, şi părinţii lui.
Nu se mai întorseseră. Oamenii din
sat îi căutaseră zile în şir… Nici urmă
de ei... Ca şi cum s-ar fi transformat
în ceaţă şi s-ar fi ridicat spre soare,
sau în fir de apă ce ar fi intrat în
pământ…). Lui nu-i păsa de ce
spunea lumea. De multe ori nici nu-i
auzea. Aştepta… aştepta… până când
dorinţa de a pleca devenea chemare

imperioasă, până când dorul de
lumină şi cer liber devenea mai
puternic decât cotidianul gri, până
când nici foamea şi nici setea nu mai
aveau putere să-l ţină locului…

Apoi o lua la pas spre munte.
Cărarea pornea din spatele  casei
bătrâneşti sub streşinile căreia mai
stăruiau încă lacrimile pentru cei
plecaţi pentru totdeauna… Începea
ca o joacă, şerpuită ca o amăgire,
apoi, după ce-i prindeai vraja, se
încrunta brusc şi te punea să te iei de
piept cu muntele. Era arţăgoasă şi
rea. Ici îţi purta pasul  pe margini de
prăpăstii, colo  îţi zvârlea în cale
stânci şi rădăcini rostogolite de
torenţi, dincolo te păcălea cu un petic
de verde, mai încolo pietrişul îţi
luneca de sub talpă pierzându-se în
adâncimi mute. Lui îi plăcea cărarea
asta. Se lupta cu ea de la 14 ani, când
setea de  albastru îl stăpânise prima
dată. Ştia şi unde-l va duce. Mergea
cu pas domol. Aşteptarea îi încorda
simţurile, îi accelera bătăile inimii şi-i
tăia respiraţia…

Ieşi din pădure. Lumina
puternică îi răni privirea. Clipi
nedumerit, ca trezit din somn. O
ameţeală plăcută făcea ca vârful pilit
de vremuri, vânturi şi ploi să-i pară
legănat de lumina albă. De acolo nu
mai avea înainte decât stâncă golaşă,
pătată  din loc în loc cu verde auriu şi
crud. Nimic între el şi Cer. Nimeni
între el şi Dumnezeu. Coti pe lângă
stânca în formă de cal ce tocmai se
pregăteşte să plece în marea cursă a
vieţii lui şi rămase înmărmurit – a
câta oară? – în faţa priveliştii.  Cerul
părea că se aruncase de sus şi-şi
găsise cuib cald în scobitura
muntelui. Lacul era - din nou – de un
albastru imposibil de  descris. O
lacrimă scursă din ochiul lui
Dumnezeu aducea aici, departe de
oameni, frumuseţea şi liniştea

începuturilor. Zăgazul lacrimilor se
frânse. Una câte una, lunecau pe
obrazul asprit de barba nerasă. Doar
aici îşi permitea să simtă durerea…

Aşezat pe o buturugă ce-i
amintea de Masa tăcerii, Tudor  îşi
permitea să fie viu.  Să-l doară
frumuseţea şi să-şi aline cu ea
durerea…

Cu ochii arşi de himere, un
bărbat asculta sunetul tăcerii…

Să mă dospeşti în
curcubeu

Chris Samy

Când degetul pictează dospirea
Zâmbetul frunzăreşte curcubeul
Aleea docilită ii patinează

savoarea
Doar răsfă ul are urmă de zeu

Păşeşti printre pleoape
Zvâcniri împletindu-te:

”trecător”
Aroma cioburilor, matinală iluzie
Roua gestului descântă ateu

Săruta-vei coasta tăceriiȘi umed muşchiul cerşi-va spa iul
culorii

Distribu ia chimieiȘamanică destina ie mereu.


