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Poeme amintire

Traseul de lectură:

Goblen cu Liliana Ursu

Laurențiu-Ciprian Tudor

O grădină într-un turn
cu ziduri laxe ciudate cu sunet surd
părelnic
o baladă
mai mult o stare

o grădină e o expresie barocă
frunze tăcute, flori, iederă

o grădină-ntr-un turn
e un paradis lepădat de lume
o variantă castă a Semiramidei
o chilie cu zid de văz-Duh
un laborator de dez-izgonire

aici o poetă în deplină liniște
decupează amintiri
(despre fericire  despre orașul
copilăriei
despre inocență despre timp regăsit)
sunt verzi și miros frumos
un fel de ierbar
scrie frumos pe copertă
“Grădina din turn” în două limbi
și-l dă lumii
strigăt, chemare, reamintire
oamenii nu mai au locuri natale

turnul de pe copertă
ar fi mers invers
cum a zis traducătoarea
nu pentru marketing

ci pentru că răsturnat
turnul e o pâlnie
și toate amintirile

nostalgiile croșetate mic
s-ar scurge în cer

spovedanii
despre neuitare despre adevărata fire

despre fericire
despre locul natal primul și singurul

adevărat

la plinirea vremii un înger boem
ar depune mărturie

despre poeta Liliana Ursu
și despre laboratorul ei de dez-

izgonire
Amin!

Mama

Mădălina Mogoșeanu

am văzut-o îmbrăţişând
odată un mic copil

aceea eram eu
şi nu ştiam atunci că eu eram

am văzut-o odată
cum învăţa un prunc

să stea lin în faţa icoanei
aceea eram tot eu

dar nu ştiam cum trebuia
să fiu

nu ştiam să simt
decât jocul nevinovat în care

eu mă aduceam pe mine în lume
şi râdeam

am văzut-o când îşi punea dorinţe
în faţa unui prunc

aceea eram tot eu ...
dar nici atunci nu ştiam că sunt

cum sunt
şi nici pentru ce sunt

am văzut-o când plângea
îmbrățișând gingaş un vis

care respira lângă ea
(eu eram aceea)

Eu care aveam să spun
mai apoi la fel de blând,

cum sunt datorită ei
cum văd pentru că o vad pe ea

cum mă rog pentru ea
pentru că ea m-a învăţat odată

să spun Unuia Amin
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