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DOMINO.

Stelele i-au înfipt degetele în ochi, corecturi de asfalt;
Sensibil în tu trupul celuilalt
trec umbre’e cari au golit din sear:
tripied botanic o lun amestec’n dini alcool i cear

Plopii alearg la dreapta cu sondele de petrol,
noembre a stors sulfat de cupru pentru fruct domnesc
în spirale plmân fr dimensiuni in sol ;v
întregi mânerele câmpului putrezesc

Sub ferestre Ford-uri au epuizat faruri
se invlure apa ceasului vânt de hum
între sârmele de in i pojarul de grâu du-m
Vântul pe esplanad a aruncat zaruri

Acum s aminteti în zgomotul rotund
Vedenii cu panduri de chilimbar i pas
Saturn ca America de West fecund .

Identic au dansat ppui albastre’n bas

Viziunea ta a topit toate plugurile de alam
Stele acustice copiaz indigo, masca ta
în fiecare os te posed buric i filigran
toate fotoliile pmântului vor aplauda.

iTEPHAN ROLL

SFÂRIT.
Spectacol de Zare se frânge.
Toamna a dJB^PB dansat. Ceasul e deplin.
i glasul pmântului a rspuns cu pâine i vin.
Dinspre abator, noaptea se apropie cu ^nge.

Dureros drumul i pe trotuar, mersul sonor.
Apoi, sboruri (tfkmne în ograd sparte.
Noaptea cu ceru^n pentru fiecare fereastr se împarte.
Alunec un gând ca pe câmp umbra unui nor.

Peste hergheliile toamnei, dâra stelelor ca în despletire
 huri. Perde-te suflet ca o mireasm. Treci.
Mari, peste orae ventuze de umbr deci
de prisos ierburi pletoase în amintire.

Singur trupul tu ca o harmonic deirat.
Auzi corul - ltrat: sirene i ciori - Ave-Marie.

Abstract surâsul. Vântul prins de epilepsie,
întreg ahul cer, în ap cu frunze rsturnat.

Prin tuea oraului, stilet invizibil, pas
îngeresc. — Tu — pe umrul nopii, o amfor târziu,

sanie subire cu armsari iui, tiu
o tristee vine spre mine ca pe o sârm un glas.

Apropiere tcut, cu mâini — ferig,
întind asemeni unui gât, auzul atent
 i deodat : muzic ipând pe acoperi strident.
Linitea s’a rupt de mine, ca o verig.

Acesta e gândul peste cupole despletit.
Greu, huruitul roilor în besn
i nebunia ca un noroi pân la glesn.
Nu auzi ? Râd pentru reprezentaia de sfârit.
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T U Z L A
Iui MARCEL IANCU.

Luna lsa pagini de argint
 i vibrau buzele apelor
neînelese cetiri.
Am dezlegat barca dintre stâncile de fier
am desfcut pânzele palide
ii minte — pescarul tocmit

tia cântecele Dobrogii
asfiniri în bezna dela cârm
i-l asculta marea când înceta.
Pe sidef patinam în respirri
— ce vânt moale aiura prin lume —

drumul sticliâ mâna lui cu jucrii de diamant
luna er oglind uitat într’un palat
ne gândiam la cine înc nu ne-a mângâiat.

Pe rm cârciuma roie danâ
i’n fund dormiau bancurile de aur.

T U Z L A 00

Val pal stâncile arse
albastrul sat într’un inel de var

femeile ranului au unghii de mrgen
i se vând pe strass i suliman.
Vreau s rmân aci la Tuzla
când valsurile tac în Casa Alb

când pleac colarii rahitici
l’n plaj sânger macul slbatic
cheag tuit de amiaza fraged
Seara bate semne din far

pentru trâmbiele vagi de ap
când se întorc contrabanditi cu stele pe mâini

când trec vapoarele i planetele.


