
EXERCIII IN AER LIBER

1

Aici pieptul îl desfaci i sprijini tripied pe munte i rever,
cerul e urcat cu marinarii tineri prin pomi

circuli ochiul forestier peste limita de aer permis,

pietrele tari trec descule gârlele.

2

îi iubeti cât fiecare om logodnica i alpenstocul
distribui lateral pentru serviciul tu copaci aduli
de o pild : îmi plac pantofii ti antiseptici

locuitorii umbl pe malul Gangelui

i la un pas exact lâng tine

excursioniti cu frânghii cad fr nici un interes în prpstii

3

ACUM: copiezi pe retina indigo în memoria venic
câmpul risipit intenionat printre vile

 2 klm. cerul l-am purtat împreun pe umerii de pin

aici îl desfaci esut pe iarb cât un pled

i eu cltoresc permanent între

tine i culegtorii de ceai din Ceylan

*
* *

în prezena ta campioanele trec Canaiul Mânicei
limba te rcorete amical ca o pastil

cangurii te privesc din punctul lor de vedere

pân ’n pisc vânt horticultor s’a sburlit în brazi ca un ed

un, doi, trei, pdurea promoveaz în amurg.

4

PE URM: dealurile ne primesc cu reverene i pru ’n vânt

biciueti în surâs pân la hemoragie zmeurile
vocea trenului artezian i conductorul ne salut pfe scar

*
* *

Norii au staionat preocupai de probieme agrare
luna i-a scris genunchii pe pietrele albe
în Copenhaga studenii fac bi reci, cânt din gâtlej,
aerul fugrit de cerbi seara e dreptunghiular

i frunzele sunt dulci ca biscuiii.

5

DeCI: apropie-te s-i perforez amabil coastele
pe aici voivozii-i treceau sgeile i oastele,
zimbrii se decapitau singuri pentru stemele Moldovei
i pmântul e numismatic

iar la hanurile intermintente de carpen

dansau violent viorile i tâmplele

i planetele înfloreau pentru binele întârziailor
concomitent cu lmpile.

lep han Refl
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soarele va rsri în mrime natural.

LINOLEUM MATISS TEUTSCN

pe bulevardul acesta cresc copaci automai
i stele obinuite au aprut avioane,
vântul se privete în oglinda vitrinelor albe
clipa care trece e un automobil de 60 H, P.

 reclama unei fbrici de becuri electrice
luna.
ai putea câtiga 2 dolari pe zi vânzând ziare
la starea civil s’au înscris trei industrii noi
i un trust.
iat-1 pe domnul Rokfeller întorcându-se
acas ca un lucrtor

viaa e simpl i cinematografele ieftine
tu ce mai faci scumpul
meu Stephane Roii.
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