
i totu, te cuprind sub piele ca o pigmentaie ciudat. Ce infuziune de sânge cum te plimbi prin
vinele mele, cu mâinile în buzunar fumând un tutun tare.

Pot preciza unde eti, trimite comunicate aeriene, iat acum (când scriu) te-ai oprit în vâna pul
sând braul drept.
Am luat o cafea neagr (60 de centime). (Incoerena scrisorii începuse s m plictiseasc).
Bulevardul era înc rece cu vitrinele nedesfcute ascunzând strlucirea blnurilor ca sub o zpad

cenuie. Circulaia neîntens îmi lsa o respiraie liber. Ai fi vrut s alergm pe trotuarul clar
împreun. Dar pe tine nu te pot poseda decât într’o realitate interioar. Desigur ne putem culca
împreun. Pasiunea adevrat îns nu mi-o d sexul ci glasul tu.
Dela oper am luat o strad lturalnic. Am ajuns la birou. eful — o privire metalic. M do-

ria? Teancul de dosare îmi acorda o linite îndoelnic. Pân la prânz era o munc stupid para-
lizându-mi temperamentul dar cât ceai de tei pentru exces.
Intre degete maina de scris devenia fluier, saltimbanc, org, pântec cu încordare nervoas.
Ferestrele biroului (i am mai scris) dau spre strad. In fa redacia unui mare ziar i Hautpar-
leur-ul i rostogolirea vehiculelor.
La amiaz nvlirea în restaurante la «Prix-fixe». Slbtcii funcionarii cu flcile intrate cu oase

lungi mestecând sumar poriile atât cât s se poat întoarce la lucru. Apoi urmeaz orele fier

bini i lungi lunecând peste ele pân la îmbriarea în panic.
(Aici am srit dou pagini. Citesc sfâritul):
Peste câteva minute viu. Prezena ta m va scoate din mine ca un scafandru.

Voi urca numrând treptele pân la ventricolul drept.
i în nemete : Hochachtungsvol

Ana

Pe marginea patului Ana împreunase mâinile micorându^i zâmbetul ca o lamp.
Prin fereastra deschis dou linii roii semnalau luna. In articulaie simiam un gust amar.
Oraul cu pulsaia întrerupt prea straniu ca borcane de farmacie, târziu.
i pentru c glasul meu er pentru Ana flagelaie, am început s declam :

Ii închin un imn ie veac al mediocritii
nu mai vânm ursul sur prin munii Americii

braele noastre nu mai sânger pduri slbatece
ne operm visele ca intestine

singuri ne închidem în mucegaiul birourilor
dimineaa dactilografele îi îmbrieaz logodnicii
pân la revederea din ceasul nopii
când vor face dragoste pe saltele de paie,
Dar în aer sufletele ni se srut

cldim un cer peste acoperiuri ca mdulare

pe bulevarde sirenele autobuzele
cum acompaneaz concertul prin fr fir
veac al asigurrilor i al reclamei luminoase
e ora când englezii o aplaud pe Raquel Meller

i refuz buchetul de violete
arunc lumini jocurile de ap
scrânesc din dini marile cotidiane
i iat: agenii companiilor de afiaj
primenesc rufria zidurilor. ‘ ‘ \ '

. : '• -; : i . &lt; ?•' v.;' v • i f-Xq;

Lâng mine Ana asculta aplecându-i trupul diluându-se nesimit. • 1 ? ' •

M durea acum cumplit tcerea palid infiltrarea imaterial reaciune chimic între noi.
i deodat prin sticla veted tiat crud, o lumin. ;
In odaie: Ana, luna i eu. .

La etajul al optelea maina de cusut cuvânta întrerupt. i altceva nimic.. 35 .;&lt; ..... / u
llarie Voronca


