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Pepene la ghia
â Claude Sernet

Las luna grâul s i-l depene
eu totui Doamn.v trimet un pepene
flexibil i cu mult sânge rece
acest pepene a învins ori-ce foarfece
fântâni sreau ca epe ne
rvoase

vrgat e un pepene poliglot cu favorii engle
zeti sau frumoase

. un tramvay e mai rotund ca un pepene
sau un pepene e mai ptrat ca un tramvay
nu tiu Doamn
vrei un pepene electric sau vrei un pepene cu ca

St. Roii

F fttfft ffffi locomotiva plesni cu oceanu-i de
cldur în cercul ei vicios. Printre .galerii i pietoni o arom de
biftec, un holocaust de brae se stîrnî. Numai cafeneaua cu cris-
alele mari a alunecat ca o stea fii,ant între clinchete, consuma

iile de lichide reci se succedau rapid, i prin mina chelnerilor,
farfuriile erau cri de joc. erpii lingeau zgomotele, zgomotele
tiau erpii în monezi pentru solzii petilor de flcri, pentru
butonii pe mantalele matrozilor. Buf, umerii sparg grenade, pu
nei oala de noapte în cactus ca luna în plopi, o pasre terge
cu/o [culoare geamul cerului i fruntea e un velodrom pentru bi
cicleta rotulelor. Oprii-v, pe bordura trotuarelor, urmeaz tre
cerea în tricou a zebrelor sau desemnul pentru tierea lor în
felii. Inima ca un cartof în spuz mocnia purree-ul sîngelui ;i
ai fi dorit femeia care te depete întinsa sau brodat pe o
tav de argint deasupra oraului dus ca fazanii la ospee. Dar
femeia cu pulpele înfurate în steagurile .nerbdrii trecu în-
tr’adevr deasupra oraului, pavanînd turlele, adiî'nd parcurile.
Un freamt, un semnal din nervi începe s-i urce din olcîie
ca\ o furculi. Urca prin tine, vse 'înal metalica, eder i iat un
tur, iat un viraj împrejurul inimii; o acolad i crinul furcu
liei deapn intrrile i eirile sîngelui îi prinde cpestrele,
îi easl coama focului. O busculad i’n scheletul tu ,particular
pe care îl pstrez pentru inutilitatea ori prui examen, fluturii îi
mut locurile. Se cade s fii om moral, se fcade s treci prin
musafiri cu tava cuvintelor zaharate i s ste doar &lt; printre ei
buba surîsului obligatoriu, tabesul înclinrilor stereotipe. So
cade s fii astfel, auzi! se cade s fii. începe recreaia petilor
în bazinul peste care principesa cu pantofii mici ca dou surîsuri
ale mersului rstoarn pleoapele cu elixir; p! rumoarea petilor
roii, evantaiul coralilor, desfacei steagul revoltei, ungei cu
achia stiletelor fruntea ca o fes a financiarilor imunzi, se
sparg, în miragii oglinzile de catifea ale crinilor. îneleg în
ghergheful undei peti, insecta gurii voastre, chemînd bicile
de aer. Ateptai o sptimîn ronit jn pietre pîn voi ctitori
biserica din miez de pîine pentru rugciunea intestinelor voastre;
ateptai volanele de zefir. Dar apare în irozul gurei '’zîmbetul
fr sa al furculiei. Evoluiaz nimbul .fazanului deasupra i’n
poene miun gînganiile margheritelor. Deschide fauna tropical,
instrumentele minunei între degete ne scapr, în decolteul tu
furculi zvelt creatur, corabie-lacust ducînd comorile fr
strluciri ale sufrageriilor. Castagnet aud ciripitul tu la ora
rotund ca o pîine a prînzului. Deschide garoafa surîsului fata
cea frumoas a printelui i primete srutul tu pentru serpen
tina fr fonet a intestinului. Avionet ridic spre piscul în
jos al brbiei fetei mai mici i atinge-i metalic edelweissul dan-
turei. Cere ’în momentul prezent capul sfântului Ion, pentru
gura fonind în pergamentul setei. Atepi cu convingere sa
ias, din acest magazin cu cravate o pdure de (pini, atepi.
Cînd ai plecat de acas ai aruncat plria cu panglici în aer de
unde n’a mai czut, Refuz, refuz pafarul cu ap buestr al a-
cestui ocean prin care în spume se zmucete barca cu pescari
de perle din ochii logodnicelor abstracte. Furtuna piaptn ta-
lazele i busola ombilicul fr pericole ale /mrilor pune în ochi
teroarea. Venii prieteni, efebi i mormoni cu rotiele testiculelor
spre mine, oferii-v din aceast vi o frunz pentru fracul fe-
cundaiei fr recompens; primii ciorchinele de otrav al bine

lui, potirul de miere al rului. Trece prin fecalele de aur pro
filul regilor scelerai.

Ca Isus descul, pete pe ape fr predic coloana,
tînit! a icebergului. tie acest vizionar baletul morselor, ol
durile oblonge, o siren srut cerul în locul lunii, i trec
^marchizele albe ale urilor. Danseaz pe frînghia acestui rîu i
braele desfcute pentru ginerea echilibrului vor prea binecu-
vmtînd palmierii din aburi ridicai dintre samovare.

Balanseaz în turnuri heliotropii orologiilor, se apleac
peste reverena timpului, dar ce figuri geometrice nu constituim
noi în timp, ce arabesc femeia, un zigzag campionul de box.
Muc abcesul rubinului din inelul matrimonial. Soia ta le
gitim te reprezint, nimbul purtat în adolescen a scoborît la
jarettier s ie pe pulp ciorapul ,dat de dou ori pe spt-
mîn la splat. Cu aceasta cine mai cutez s desmint acuratea
Cstoriei?

Primete cu palma întoars din mocirl cecul—acest evantaiu
al milioanelor—pentru comisionul tu de sînge tulbure. Inutil
pentru tine calculul convex al astrelor, poemul .insulelor din
tropice aromate ca azimile. Trece corabia prin defilarea clopo
telor cînd se es pînzele de bronz i’n butoniera stîncilor înete
garoafa alb a fîntînilor. Arunc confetiile fluturilor, paii de
parfum ai florilor. Unde sunt femeile s urce scrile de cristal
ale aducerilor aminte? Ateapt venirea iernii s, asculi în orga
viscolului zumzetul maxilarelor, scîncetul sanguin din capul
lupilor dîrz ca un miner de stilet încrustat cu focuri, i valul
rocovan al vulpilor peste umrul fr ,rgaz ,al pmîntului. Dar
ascund, ascund ca piersica, norii vinei sîmburele furtunei, adu
ciocanul, casse-noisett-ul tunetului, devoreaz pupila migdal
electric, a fulgerului, împrtie de sus punga, cu orez a grindinei,
despletete zgomotul ferestrelor. Buf, Buf, gospodine cochete l-
sai-ne deschise ferestrele cu miresele perdelelor in f eamte.
O vil dansatoare se apleac pe 'lunca vîntului, se "deslnuie
jass-bandul picturilor de timpanul acoperielor. Dansai cu
jcastagnetele vasistasurilor, muc veninul fricei din mrul i-
nimii, — inim sandwich ofer felia hemeopatic, cine bate în
biroul sîngelui, scrisoarea fr îngduire scrisoarea cu filigran
S. O. &gt;S.? Domnioar dactilograf cu ciorapii albatrii, dei
picioarele d-tale n’au devenit înc myozotis intr în domeniul
sieniorului meschin i desuet, dar sd prseti în momentul
din pisc i revino la rolul tu pefalsificat social. Mîinile îi sunt
mici ca dou luminri aprinse, pune cu ele surîsul calului la
ham; surîsul punctelor cardinale, surîsul lmpilor în vis, surîul
aerului pe coifuri; surîsul Papei în faa fciorbei; surîsul familiei în
fotografii; surîsul rnii în faa bisturiului; surîisul lui Dumnezeu
în foetui; surîsul trenului cînd ese din tunel; surîsul testiculelor
cînd intr în bordel;—pune caisele surîsului la ghia, pune
surîsul pantofului la gheat.

Tanti Carolina i-am rezervat pentru astsear dou fotolii
în amfiteatrul agoniei; vino cu unchiul Jam, taceast v va face
bine la cancerul ce-1 purtai reciproc v ca verighetele. Cltii-v
cu metale preioase sîngele, servete omleta lacului, cu nuferi,
gonete armsarul fluviului, apuc înspumat cpstrul fluviului;,
amazoan aquatic o secer de aur ,e pleoapa recoltei, scapr
copita izvoarelor, vacarmul pietrelor, 'scufiele ppdiilor pe
cJmp aceste bici de aburi pentru .locomotiva privirii. In-
cal viteza coturnul copridarei, mnuile cuiburilor îmbrac
mîinele moi de sor cald ale psrilor; finto arce pe dos blidul
cerului la stîn, vin, vin, dumicaii meilor i ghicete destinul
zilelor, pune apc muntelui, mut cuierul orizontului,

Urmeaz 5 minute contractul linitei. 1
Viaa interzis sub pedeapsa cu btaie.
Musafirii trec pela bufet lacheii i vîntorile descind din

gravuri i din gobelinuri.
Sbîrnîie nerbdarea începe, începe sfîritul începutului.
Porumbelul sfînt al lmpilor a pogorîjt.
Se albstresc nuferii rochilor i urechea glesnei adun vio

loncelul pmîntului f f f f ffffff ffffffffff
Ghegorhe Dinu


