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Trecerea fiilor

Ioana Şteţco

Desculţă-i petreci porţile large deschizi
întâi cea mică
trecerea ta
apoi cele mari
trecerea fiilor tai
fără grabă trecerea lor cum fără grabă
duci mâna la frunte

răcoroasă atingere iarba
mai de tânără
creştea picioarelor tale cuib
fiecărui pas
înainte să sece şuvoiul de lacrimi
mierla pe gard cântă cântec de iarbă

...lasă-i să treacă

Trec cu grăbire tu numai descul ă
ca la ruperea apelor
o pradă usoară
legată prin cordon vegetal
şade iubirea-i somnoroasă în poală
o veriguţă pe degetul mic
n-au apucat să-i facă verigă
lan ului de treceri succesiveși n-ar trebui să-ţi treacă nimeni
pe dinainte

în tronul verde iarba încâlceşte anevoie
dincoace de poartă tăişulcoasei taie
lacrima de care nu-şi aduce aminte
cum nu-ţi aduci aminte cine citeşte
stâlpii
şi cine şi cui a ieşit din poruncă
mierla pe gard sprijină coasa de aer

lasă-i să treacă

Nucul încă nu a-nflorit cireşulscutură
floarea

dezvelite crengile lui
cum dezveliţi suntem fară părinţi
fără prieteni dezveliţi suntem iară
în fiecare zi aceiaşi întrebare
suie-n căru a cu loitre schimbate

dragostea vinde mai bine ieşind din
poruncă
dragostea fiilor deschide poarta
adună lumea şi ţara la poartă
poarta strânge buza minciunii
cernită năframă acoperă vătămătura

lasă-i să treacă

Ca mâine amintirile dechide-vor
poarta
lăsând cufărul pe partea cealaltă
burduşit cu nimicuri şi o pereche de
cizme
laşi liberă trecerea fiilorși tu mai rămâi
stau noi în ladă ca la venirea pe lume
tu umbli desculţă
iarba crește mai fragedă și mai înaltă
ca poarta
subt pânzătura un cordon vegetal
leagă trecerea fiilor de urletul tău de
lupoaică
ce se sparge în ţipete mici
şi-ţi pierzi răsuflarea pe pat de spital
ori pe patul de puşcă totuna
mierla pe gard își bagă clon ul în pene
de subt aripă se aude repetitiv

lasă-i să treacă

Vioară în orchetra de iarbă trupul tău
opreşte umbra trecerii şi întoarnă
mierla pe gard
cântecul pe de-a-ntregul iese din
poruncă
Laşi prin piele trecerea lor
cu picioare umflate cântecul iese cernit
din năframă
şi cere iertare mai mult trecerii
decât celor ce trec

lasă-i să treacă
De-ar creşte lacrima din pământ

paharul acela lasă-l să treacă
pe tronul cel verde repetatele naşteri
repetă trecerea şi cad pe pământ
iarba-i verde placentă
mii de fire strânse una în alta
celule din care ţipătul în pleoapă de
barşon
sub pământ se face şoaptă
de sub pământ mierla scoate
porunca însângerată capătă minte şi

lasă-i să treacă
ridici pe umăr la puterea naşterii
trecerea fiilor tăi
mierla descul ă cântă pe gard
trecerea mugurilor în floare

Lasă-i să treacă.

De trunchiul tihnei îmi
lipesc obrazul

Adrian Munteanu

De trunchiul tihnei îmi lipesc obrazul
Şi-nchid sub pleoapă strigătul de ciută.
Ciupeşte nimfa corzi de alăută
Şi ierburi moi şi-au domolit talazul.

Tăcerea-n scorburi doarme nevăzută
Sub iedera ce-i va păzi răgazul.
Izvorul mut şi-a potolit extazul
Şi taina serii fruntea mi-o sărută.

Pe buza clipei s-a oprit amiaza.
Doar rostul şoaptei tandre îl mai ştiu.
A înfrunzit în gândul tainic oaza

Ogarul umbrei încă mai e viu.
O stea în ram îşi alungeşte raza
Într-un adânc şi-ndurerat târziu.


