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INVITAT li LA BAL

I.

închid abur dup amiaza în grilaj stea
înger trenul înainteaz cu degetul pe buze
rupe serenada malnelor de scris (Remington)
toate planetele au poposit în acest
catalog de maini agricole Sena
pratie între surâsuri

Feldspath fruntea i prin pupile sonerii
fulger

• ce cale ferat arterele tale cu sânge i gri

 un pas ca o cicatrice în argil chemri

dela brâu câmpul cu prepelie pinces-nez

II.

La câiva pai linitea s’a deschis coridor
dup saltul lcustelor în gând
ca bromur gestul tu îmi face bine uneori

vd prin pomi iespiraia ta electric luminând

r Drum dinam bandajat excepional
casele se îmbrieaz în visul de var

tinctur de iod acest amurg cu rdcini i amnar

cât miresmele se împart ca afi electoral.

Prul tu a splat atât de chimic orele

tiu pe dinafar vapoarele hezitrile
oraul viaa ta ca tabla înmulirii
te port în mine ca un registru copier

III.

i uite în arpe pieptul ca o savan în flcri
: cu cai slbateci i deslnuirea aerului cu vegetaii

tropicale creerul asud lovind semne S. 0. S.
dezolat dezolat

un ipt ca o pasre sau stylo

în obraz vântul îi arunc vitriol
ochiul tu fumeg precum un sat siberian.

IV.

Da aici asculi ruga pietrelor cu zmeur i muchi
- însereaz ape cu plute i foarfece glasul

taie mireazma brazilor peisagiul ca ah cehoslovac
In verdele aceslui minut s jucm cu ihimele biliard

Te invit agricultor al mduvei. i nervilor mei
ar-m, treer-m, smâneaz-m, plou-m
deschide-mi supap de siguran aorta
iat: noaptea intr în odaie cu toat stima '

. Paris llarle Veronca

Un burghez ' de V, Brauner

E T C

Iubita mea desarticulat perpendicular
splina ta e main de cusut nori

. glasuri sunt deflaie monetar

Berlin face policeman la dreapta

Stele gri flutr identic greelilor de gramatic
pasul tu marcheaz 300 yards In aerodrom
la five-o’clock sandwich îi ofer nervii de

fosfor

iat becurile cu mânui de lac la tâmple

diagonal în vest îmi port creerul mic
- ca o lamp sau ceasornic Omega

prin muzic-hall am dansat în eprubet albastru
fenomenal salcâmii au jucat poker

în piee Forduri stau cu mâinile în buzunar

Edy îi port sufletul prins cu puineze
Luna-Park vântul e de 3 sptmâni omeur

 . T. S. F. a ters cerul cu sârm de parquet

Stephan Roii


