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FinishRomania

Postibsenieni

Care mai faci Davidoglu din Flaubert
Nici o respiraţie ba da Gine zice halima
Ăi din 50 se recos şi mai rupători  răpitori
Cu mormântul pe sub autograf călcasem

Complimente copitelor muribunzi pe trataţii
Cântă-ne calul cu mamă pustnică
Nu comerţul cu sânge putrefacţiei
Neprimindu-mă pui câinii pe mine anume

Am întrebat vreţi să intraţi în puşcărie grupaţi
Amintire proletcultismul din anii 50 sau 90
Peştera lui Pituţ citită de Valentina Sandu că
Ştiu mulţi ne strecurăm pe sub pietroaie

Paznicul din parcul Stalin Vladimir Streinu
Most modern and safe way no to cover with shame
Cine te omoară pentru a-l slăvi călăreţul morarul
Transcrieri de fantome fum tăcerea corupţi latini

Muriră toţi înapoind ce-aţi furat maestrul Gaetano
Unul e Leonard atunci din catolici nezişi
Nici o speranţă grupurlor sub anticorpi
Părinţii au citit prea mult vieţi câte cărţi

Copilul lor Tror ucise pe Lorikm 
Puse mâna pe Tracia de-i zicem Trudheim
Din fiu în fiu Voden Odin soţia-i Frigida Frigg
Valhall Ginnungagap gol căscând

Troia din carnea lui Ymir pământul  din sudoarea-i marea
Stânci din oase copaci din păr din ţeastă cer
Din sprâncene zei călare pe lup venin pe faţă
Lupul înghite soarele luna pe Odin

Navă din unghii de oameni they sung and slung
Deşteaptă-te Frodi fericire gâtuitorului
Şarpe-n corn de ren bucuria somnului ţesătura
Visului neamul Volsungilor anatomia runelor natya

Să ne închinăm ca magii să plângem şi să strigăm
Frumuseţe străină am văzut şi cu ea mi-am rănit inima
Femeie nu am cunoscut dar fecior nu sunt
Arhiepiscopul catolic Milingo s-a căsătorit prin Moon

Tatăl nostru de Felicia Aleluia de Wolfgang
Acum şi-n ceasul morţii noastre să nu ne întristăm
Pectoribus pe toţi ne emoţionează in hora mortis



Cred că multe suflete au fost salvate de această invocare

Indulgenţele nu se obţin pentru sine însuşi ci pentru 
Sufletele celor din purgatoriu nu că păcătuiţi şi 
Cumpăraţi-vă indulgenţe diversiune să ne suspectăm
Tatăl nostru de Ciprian ne izbăveşte şi ne mântuieşte

Cra crai Crăciun credincios ding dong nu ştiu ce
Lerui-ler leagăn legănel cerurile s-au deschis
Până după Bobotează peste cadouri şi reni
Raza blândă-a soarelui scaldă faţa domnului

Din vremuri de bujori împroşcaţi cu prim-planuri
Şi kitsch la nesănătoasa toţi cu evantai în muşiţă
Necum artişti şi gânditori repicaţi sub şenile
Nici evreii nu ungurii nu ţiganii nu românii

Va veni revanşa lovitură koreană comunicare odinică
Greaţă în loc de graţie frumuseţe de băşică pupată piersiciu 
Septicemie de partea asta dulcegării subcomuniste 
Nu ne spânzurătoare din nimic tot ceilalţi în gând

Se vaită toată noaptea c-o dor toate alea nu suportă tv
Cam nervoasă şi Lenuţa e aici câte-o zi tăcută şi supărată
Nici nu mai mănâncă cine să-i dea şanse măcar de nu 
S-ar mai chinui aşa burta spatele în fund câte-un pic

Vezi stupa te vindeci arbore vieţii moaşte din darmakaya
Ciuf pe creştet tulpină rigvedică turn islandez în elevare
Citeam felicitările când mi-a pleznit dintele în măr
O deum Odin Wodan id est furor Edda tasmaniană

E aşa alb pe jos că ţi-e milă să calci pomeneşti de un vis 
Al fericirii veşnice care-ţi va face zilele frumoase şi păcat 
Că nu ai mai avut timp pentru el aş fi vrut foarte mult să-l ştiu
N-am putut să mă abţin şi am cumpărat Maupassant

Staza nu metastaza geloziei de atunci de ce-oi fi tristă
Unde m-o fi visat fie-mea c-am ucis cu sânge rece
Adevărul rândunicii al câmpiei şi al cerului
În armată traduceam din Rousseau pentru taică-meu

Viaţa ne-a fost mamă bună nu sunt jidanca lui Anca
Sunt îngerul păzitor Grivin anagramă din Irving nu Diaconu
Alibi de-a lungul vieţii pocăinţă simetrică passer by la chute
IT offers you the freedom of choosing the right moment

Din tineri povestindu-ne scrisorilor praf tot nevindecându-ne jaf 
Încă o iarnă rându-ne lăstunului perdaf n-ajungem să fi fost
Numărul de aur dumnezeul dragostei la prima vedere Syzigia
Cum să cred că vom ajunge vreodată la Amsterdam consonantic



mulţumindu-vă coropişniţe
de-o frunză fără de urmă
luminându-vă cetăţuie

pe cetăţuie din zăpada soarelui

dăruindu-vă diploma de sinucidere
pe fantezie sincron vision
visul lui Ion al Ioanei când

ne înfloreşte Viorica în Eminescu

scriindu-vă tăietura regizorului
din Brăila că la Râmnic

opera se distilează
până-n ambasada din India

visându-vă ca amici sus pe
afrodisiacul propriei naşteri

numai durere şi creştere şi moarte
de-a cancerul mamei noastre

euforizându-vă resturi empatice
răşluitei ritualităţi

prin epilepsia lui Hadrian
în istorie partizană pe Scurtu

prăfuindu-vă cânepa duselor
brădulene prin pornografie
mămăligară încă din trupuri

nedigitalizate la refuz farfuze

îmbătrânindu-vă osteoporoză
fără indemnizaţie de merit

cine şi copii neavând
o grea nemuritoare bătrâneţe

poetizându-vă ce foste improvizaţii
romanţa a mai fi intersectat
cum s-ar reteza comarnicul

şi s-ar întări catadixirea

închinându-vă carcerei lui Stăniloae
drepţilor din ţepi de barbă liberă
s-o comândeze Răzvan Ionescu

pe esplanada patriarhală

Dalai Lama nu pune cap de iac pe corp de oaie
O moarte bună încununează o viaţă bună apud Mathieu
Călugărului cel mai mult i-a fost frică să nu-şi piardă 
Dragostea şi mila faţă de cei care-l torturaseră

De n-aş fi paralizat în vise harababura zilelor fără moarte
Ne şi regretăm tigrii albi doar zăpadă neschiaţi cu tramvaiul



Clopote skald întortochindu-ne castitatea intranscriptilă
Dinastie violentă cădelniţa vandana maithuna din Eliade

Joc de orgasm stup de albine stupa de oase caravana crepusculului
Cumsecădenie regretabilă atoateîncetinirea nu şi depresia cumătră
Pictează în vis vederea surpându-se cu mine la uşi duminica asta
Aici îmi aşterneam inconştientul neglijat pe o poftă din Calafat

cum ne prefăcusem civilizaţi o negritudine
 tot ne americanizează vânătaia rusească 

pe stâncă pact întreit contorţionari de sfinţi

nescrisă calotă recunoştinţei neluată 
în seamă ghilotină ce pască sacaua

picură creştet creştin creastă cristelniţa

cu o memorie binară prelocomotivă
lumea se indianizează în înconjur de spirală

tardivă divă deva în Deva kama karma

dubletele crengilor nefrunza
mint clopot clopotesc minciuna

altei căruţe inima explodată
în şalele tatălui de văr

nu-ţi crească pieptănarea pieptul
de nu-mi retezi teza capului

în spatele penei atotlucii
lipsirea de sanscrită cantă

pelasg svântându-se vântului
de neînchipuit odihnă

adormita din crâng ie
pe planta congratulatei baldâre

vouă n-o să vi se mai pară cantabilă
gelozia pe împuşcate

nouă ne-a prins bine cruzimea
de peste dragostea tinereţii

să ne pară rău toată bătrâneţea
păcat de concentrarea într-un vis

fakirul indian jucat de Mozart
vulturi vulguri nezoroastriene

India e leagănul civilizaţiei
dar civilizaţia n-a rămas în leagăn



n-am cum te ajunge în Valhalla 
pe frigul corectitudinii

colonizăm colinele colind
sub a biciului bicisnicie

adevărul legionar comunist
în memoriile lui Caraza

megafoane deşertice
cămilele în dreptate

pe Sena în Sinaia
terţinele chinezeşti

ne haikueşti ne haiduceşti

Reconnaissance

fiordul Orşova şi tu Dunăre
cu ora frâncă la coroană
cu o viperă la Herculane
îndulcind împrimăvărare
din somn în vapori aporie
porii apriori încai hai cai

cântă ultim vers prim Ahile 
cantică atlantică Aviodun

n’arm jandarm Noviodunum
naşterea recunoaşterea morţii

de pe când son mason muson
loja lui Kipling din Chandigarh

plin pelin d’al clubur’lor

baltă suptă în oglindă
francofonia prin Teremia

parletre

în 90 pe rău-iubit
îl traduceam la comă
staul perenei cratime
nerupt ascezei socru
nisipuri ecumenice
plouă la lumânarea

soarelui de ieri

părere de inimă rea
canonul tunului



zidurilor pietate
recunoştinţa unui spovedit

pe tangoul tigrului
spasm pe spadă o Damasc

am conversat în viteză
să-l bată vântul ăsta pe Ricoeur

în Iabalcea 
înverzeşte salcea

banaticus
fanaticus

şterse călăuze
pe Calea Girocului

petale de
moarte artificială

îmi vedeam pantofii
te uiţi să mă cunoşti

scriam scrima
sub aura sudurii 
pe regiuni într-o 

sporovăială revolută
ameninţări pe păsăreşte

oul de pensamiento
bagaj de asemănare
plictis pe săturate

condens presăra parafa
pe necunoscuţi nerecruţi

tot timpul este un
astăzi la Timişoara

fantezie organizaţională
centrul de competitivitate
întârziere faţă de China

complex de superioritate
lumea se schimbă

dispăru Baudelaire de la stand
şi Medeea i-o dădui lui Bolot

dodofonie ochi
pentru semeni români

în litere mai mari o să vă
citesc a vă asurzi
România creativă
cultura numerică
şcoala dovedită
standul vizitat
trebuie ştiut ce 

se află în maşină
papagal mai junglă

să ne-ajungă
nu transportaţi păsări

vii în marmoră
facem parte din echipă
de nimeni nu ne e frică

tumultuită subţirime



concertul clopotelor
cetăţean numeric
persoană digitală

la f(r)acture numerique
avizi de conectivitate

tinereii Polianei
evitând scleroza 

toate curg de la sine
globalul nu lasă rece localul

şi nici viceversa
defizicalizarea pedagogiei

pod decalajului digital
dreptul la apa cunoaşterii

scris francofon 
oralitate americană

cartea pe moarte
patroni gârlă

Ricoeur amic lui Eliade
internauţi vizigoţi
români mai hoţi

strada palmierilor
cimitirul mătăsarilor

splaiul Sofocle
zona soarelui

Pandora ca Eva 
Medeea Medusa

occidentalizarea planetei
Moise egipteanul fondă

primul monoteism cel iudaic
din care luară naştere
creştinismul şi islamul

Dunăre tulbure
sub ondulaţii negre

fiord dezgheţat Gange
cuţite abia sânge albia

Babel confirmă devorarea
Dunărea noastră care eşti în Doina

printre vagoane de marfă
mişcare contra valului retezat

trezire pe altă cinste
orb căuta din măslini

dezrădăcinaţi de îngheţ fiord
mesteceni horă albă

cu trunchiuri de întuneric
pe liber numai răpunerea

de sine cu aplauze
pe înalt pe rotund necredinţa

n-are cine ne mai nega
jusqu’au-boutisme Canada

mimoză de gheaţă sub romanţe
crucificare jungiană Paul Neagu
la valse-hesitation Herve Fischer



scăpai cu viaţă şi din Timişoara
largheţe nepovestită arhitect
temele patriotic francofone

ne plictisim de fanatism
patima antipatimii

Niculceva avea leucemie
mare închisă Mihalcea şi Cochn

terminând sfinţii
te mai pui Nifoane

năvăditelor canoane
peste tablă eu la maică

dinainte îmi rod covrigii
cum ne ţine ea în braţe
Cristoase Dumnezeule
religiozitate pe religie
Emma de la Mancha

Anton cu Iov de Ladea
printează melonul

odi et amo Catullus
Blanche zăpada de-altădată

vrăjmaşii mercenari nebiruind
nici o cronică ne pe de rost

hanatomia şi strănutai
mă strămutai în rai

fost la Paris cu Epistemon
ba în Troia cu Paris

unde-s vremurile lui Tobie
crimă comunistă de traducere

moare da Leopold Africa imperiilor

jucaţi-vă cu mărgelele de sticlă
ceri un bănuţ şi-l dai pe Dumnezeu

aia e de Brăteşti dă-o boalii
nimic nu e mai frumos ca dansul

i-am spus când am putut deschide gura
dreapta o ţii într-a gagicii

cu stânga ne conduci
grâule din boabe ploaie

când erai cârtiţă
neînverzind pădure

martor iluziei martire
o zi înainte o zi după

tăinui dăinui secundă scundă
pe talia catalană coupa santa

regii ceilalţi nu deconstrui diferenţa
pe respect din popor nu mai da



AmericanCorner

trenul gol ca Oslo-Bergen
poate prin Moldova pân’ la Botoşani

mi se rupse şi nasturele la plecare
piesa n-are scene pentru operă

la distanţă aventurile sub amintire
mai de treabă uitarea scrisorile

woman behold your son 
doctrina singurei rase

ritualizarea reprezentativităţii
fumă poligonul cută pe destin
fereastra trenului melodramă

neaniversându-mă de felul meu
cine se mai întoarce pe-o parte

de tineri căzând la cuvânt
nici inutilitatea întuneric
cauţiunea americanilor
neînţelegerea tinereţii

haine verzi ochi tot albaştri
personajul cornelian Păcală

pe strada Buzinschi din Bacău
Indii fertile în scăzământul

dinspre ţâţele noastre Tirezias
nu mai apărăm părăsitura

nici n-o mai face sfârşitul României
nu lăsa nimeni claustrul aripă
ne crestarăm est-vest călători

ăla e urât eu sunt frumos voi ha ha
cavernă din cancerul ultimelor zile

ne îmbătrânesc şi studenţii
n-ajunge abstinenţa vieţuirii

pic pictor locului culoare
împrivămărându-ne jilăveala

din degete neveste povestind haos
de nu prevestind hospodar

locuri orelor nevăzute
licurirea temporalităţii

auzirăm de ani neîmbătrânire
ploaia încartiruieşte somnolenţa

urci uzurparea florii
schizofrenia aburului
oştiri dezrădăcinând
ţi se face dor de mine
părăsit o aniversare

nu mai am timp de noutate
pândă de nimeni sinea-mi de veci

alungarea tragediei
răchiţi de culoarea vinului

avatar avortonului ipse
fiind eu Ibsen nenăscut



12 aprilie 2006 nu 
vrei să te mai întâlneşti

zborul obscurităţii
plin de păsări

pieirea de o fiinţă
invitaţii la poale de dispariţie

verde şi-o codirişte
sentinţa etern amânată

nici de pedepsire născut
patrii pe ducă nici

dependenţa de propria naştere
vraişte ne ducem

unde nu ne-am născut
abia făcurăm armata

steluţe fluturate
răcesc la loc

rozându-şi cipsii
apocalipsii
violul zilei
de pe urmă

când m-am născut
delirul ne urcă în pod căzuţi

pe foi de ceapă pe coji de nuci
exces de glie

accidente infertile
neclar bărbat neclară femeie 

rozătoarea din faţă
prin creştini cresc spini de fini

al lui Stavru ars cadavru
vouă ce vă trebuie viaţă
moşilor şi nu verdeaţă

american corner
virusat francez

de ziua mea în Bacău
liberarea de inexistenţă

a ceea ce există
în ochi de evidenţă

mai plouă-n sus

americanilor garnizoana
de amorul puilor

lustrele i-ar înfoca
încă un tren de singurătate
piere de cum vin păsările

ziua mea în străini dispăruţi
reamericanizaţi zinc aţă
mâine soră-mea se naşte
tot în altă parte să te naşti

azi în Bacău sub arme
nemaistrânse-n palme

pe gol pe somn all the same
de unde atâţia francezi



români pe cale de dispariţie

marmoră măruntă picuri
geneza nasadya voluspo
pe ce scrii pe ce citeşti
stânca ancestralităţii
nici nu vă înţeleseseţi

cum aţi fi ăle de pe urmă
cum mi-ai vorbi dicţie

piept rampa adaos

Sculpturograma

citindu-ne scrisorile
nici Pavel nici piatră
o să ne arătăm prana

fără opera Parvati
dă-mi mata în scris
urmarea din concert

patru feţe pe un cap
jur-împrejur gât-barză
abdomen în patru ţâţe
inima afar’ încornorat

în umbră ferăstrău
pe ce căpăcire

că nu eram însumi
pe ce transpiraţie

la gât cravată energie
labe roşii portrete
la şpiţ iar c-aripă
coaste de fâlfâire
sfârşitul călătoriei
cupluri apostolice

un an cu luni
s-o fi terminat eclipsa

umbrelor la bec
spre Basile cu Sorana

ludicus incubator
mâini încrucişate peste ouă

natură statică olandeză
de-o spânzurătoare

pasăre grasă de bronz
atârnată culorii unsuroase

pe masă mulaj roşu
scara cu picioare nesirenă

patru cuie unul rupt
Cristos cinându-se

această compoziţie cu şarpe
potcoavă călcată-n călcâie



de femeia cu burta mare
un copil afară în mână cu suliţă

înfiptă în capul şarpelui
carpe diem memento mori

o copită cum să tropăie
nu ştie să vorbească

da’ ştie să scrie
Ken era Adam din polimeri

Barbi că din bărbat
plutească-ne materia

tăietura plecarea
funambulul de schimb
încântându-ţi ordinul

astă-seară la salon
tema kalokagathon

dumnezeiască minte dulce glas
luminătorul a toată lumea
Rembrandt second hand

Sorana neînţelegând jertfa
ochelar de negritudine

cenuşa numelui de premiu
vii în Scoţia sculpturogramă

înainte şi după pustnic

Nearsă prescura

nearsă prescura curăturii
din visul cailor pe moarte
nesocotită coasta Predii
în accidentul plutonic

armata mai omoare basul
din balamaua nedreptăţii
sperietură mormântală

excludere din sine
am trăit degeaba
a muri aşijderi

trecurăm de mască
ne mursecă fiara

scandal pe parfumuri
tocana de aripi

împuşcarea fătului
gazde plecate
vă fiu grădinar

părinţi de arsenic
copilăria fericită

povestind-o tragic
plutonul se scuză
sergentul un vis

femeia detestă pe Isus



doi saci de morcovi
eliberaţi burghezii

Eliade bhavan
în Shantiniketan

împăcate parfumuri
somnolenţa nedormire

fierbere de ceai
vere Tudorică
notiţe la film
culorile pastel
vise împuşcate

secundar retează
ochi de iarbă mare

glonţ bunuelian
tânăr şi subţire

judecător de voie
alege timpul

din ochii bărboşi
ultima clipă 

încarcerează-mi
nu lăsaţi cadavre pe stradă

nesfârşirea picajului
prin cenuşa jazzului
a formelor plânsoare

nemaiînotată cine vrea
să mă trimită la moarte
îmbujoraţi-mă caravane

înecaţi suiţi în sund
frăţie în spargere

mirare nefripţilor ţapi
măştile pe faţa cancerului

ceartă şi remember
ieşiţii la iveală

nici din Dante nici din Ibsen
calm clan magnet atavic

lanţuri de strigăte
pantomimă inconştientul

n-aş îndrăzni să-mi
diger lăcomia

preschimbată în
teferi combatanţi

mlaştină de parfum
mirarea dihorilor
trăitul din scrisori

cine a ieşit din pluton
scrisorile după moarte

mi le va arde
citeam cărţi tu în lotus

arhitecta scrie în cupole
rămânem la partizani



incineraţi de vii
sub fotă coaptă călătoare

vedenie păroasă
pe degete pubere

se încarnară skalzii în fiord
derâdere Derrida 

florile se întorc în grădină
ne-om fi schimbat în celălalt

poezia a murit în America
 tu se numeşte cartea

m-am derecunoscut neprerecunoaştere
decât de el înţeleasă gaură în cap
protestant catolic iar protestant

pe soare strângem verbina
puţin ne lipseşte să murim fericiţi

cu opera în mijlocul nostru
cu spânzuratul adăpai epitropia
chindii nemaipovestind pridvor

var nestins în somn
mă înduioşez naufragiu

catcher in the rye bande mataram
tarhon în perişoare pe coasta Predii

că moare omul cu zile
dacă nu trăieşte bine

ţine-mă tăcere
netranscriind paternitatea

pe la trei c-o să mor
îmi adusei aminte
macule copacule

conversaţii getice pieritei Românii
unde ne duce schizofrenia

nimic mai dulce ca dispariţia
nu-ţi pasă că România se ia

adio la români morminte
nici să murim nu ne-o mai fi

ereditatea datinei
pierdere de ţară

cum mai ieşim din jug
treacă de la voi corbii
cadavrele de negăsit

poporul foştilor români bacău
voaleta dărâmătură pe Lipscani

sfârşitul României 
luat în rîs de sfârşitori

the greatest risk is not to risk
teologabilă globaligă

Ibsen interzis şi la Iaşi
pe cadavrul armatei sinelui

plan nedreptăţilor cifru
pe istorie de ucişi

depresie de represie
Ibsen baciul moldovean



din peşteră Cleopa on-line
şi-n somn revelaţiile logos

latini prin imperiul germanic
sine respiră în avatar
altarul flutură cununi

coruri din văi curg însorire
cultul sunete în schimbare

şi totuşi prea ne recunoaştem

te-o pârâ şi pe tine 
scrierea poeziei

pe mine viziteze-mă
doina învierii
ne-am întâlnit 
în cosmogonii

ăi bătrâni cu ăi tineri
nu ne-o mai veni vremea

nu ne-om mai duce pe copcă
nu ka sa ugula pa idim ka rai

nobilul care ştie tainele
va merge în rai
apud Bucurescu
în Tărtăria liberă

te-am văzut şi anul
trecut alb înflorit

te mai văd la anu’ mărule
Chopin Sibelius

alfi din elfi
vikingii noştri

endBeckett
gata de Turku

FinishRomania



George Anca

PAPARUDA
Rupa, Dupa

înot

De ce trebuia să spună că numele ei e Rupa Dupa
Zice că aşa i-a venit
Aşa mi-a venit mergi la Rupa Dupa o caută viaregii nu pe ea pe fată

După clasa a doua nu mai apar în registre

PARAPANTA
Rapa, Nuit

alto
Distrug porţelanurile şi ce am scris ca Pandu
Pandavii omorau la Kauravi nu pe sine
Parapandavi ce viaregi eu am botezat-o
Adresa
N-o ştiu
Pe toate scările întreabă toţi
Spune-i
Nu
Ba da altfel îi spun ei
O s-o găsească îi apare în uşă sunt mama ta
Vorbesc cu numerologul cajun să nu vină şocul de la mamă ci de la mumă telefonează-i o caută 
trebuia să se întâmple odată copil cu copil părinţi cu tine nu te-am conceput restul numai împreună

RAPA NUI T
Pana, Rati
Polinezieni

Profil în Insula Paştelui pe lat cu Peer îşi anină muma pe piramidă leagănul fiordul cântăreţul nordul 
skald bard
Scriu din Rapa Nui nu-i nuit inuit înzăpezit din Pacific din bătrâni
Nu chiar de-am da în primire statuile să ne apere
De unde ştiu viaregii cum o chema şi tu
Mi-ai spus tu acum trei săptămâni 
Tu i-ai inventat pe toţi
Te omor
Demult
De ce vă iubiţi
Şi pe tine
În comă
Noi
Vă arăt eu
Chin
Adrenalină
Nu poţi iubi
Nepoata
Rană regina nopţii



RUPA DUPA
Papa, Ruda

Forme
O lumină care se cheamă rece
Pădure vană nirvană
A murit
S-a sinucis
Mă gândesc
Nu el
Nici eu
Rupa
Păcat
Nu al tău
Cine ştie
Să ne apărăm
S-o ajutăm
Pe răpunerea noastră
Nu-n auroră
S-o încălzi

GIRA SOLE
Mama, Muma

Piano
Pe ritm de street lit
Muma în a doua depresie
Îmi iei vorba
N-aduc vorba oricum nu mă lasă să deschid gura
Gata revelaţiile nu se srtigă
Nu e malefică
Se termină şi floarea soarelui
Nu din sufletele noastre 
Nemaiibseniene
Nesuferire
Multă lume
Gropi 

RAMA MARE
Mara, Mare
Rama(yanic)

Tontoroiul căutătorilor din capul dumneaei în timp ce cântam în templu
Când cânt
Mai cine

RAMA SITA
Para, Foca
Foc în păr

Erai îmbrăcată în Rama
Para de foc parafoca
Din cald rece necredinţa
Paparuda bozi despăducheaţi
Cu mine să nu vorbeşti aşa



C-aduci Botoşanii-n Giurgiu
După ce că ai ce mă scrie c-am ieşit din pluton în onoare iubirii Dunăre unică
Restul dărâmare
Rama Sita zidirea în brazdă
Iar renunţ la piesă ca toată viaţa să nu mă amestec în viaţa vreunui personaj oricum dăm nas în nas 
cuţit în cuţit  

KAMA SUTA
Kata, Musa

Scăpare subconştientă
Pornisem în ţară mare alta se sfârşise iar nu mai erau ţări unde ne întorsesem Rupa Dupa vorbea la 
telefon ventriloagă papa ruda rude din Giurgiu la fata nu fiica d-stră
Semafor uman unul cu paletă roşie-verde
Parcă mama ţării cine-o ştie a pădurii
Şi eu credeam că-n sat trei sferturi sunt cu alţii
Stătutele destructurează
Muma India
Of course
Maică-ta nu mai găseşte Kama Suta

LESA DURĂ
Du-le Sare

Pripon de parapon
Forma rupă garanţa m-am întors la scene din Holika în juma de oră eşti în apă uite puşcăria Midia 
ziduri şi politici
Uite vacile pătate Goldestein neindiene când mor nu sunt duse pe malul mării bine ziceai că nu e 
asta ţara ta
Afectată de aflarea de mamă prin bună-voia naşei halucinate când să-şi cumpere ţigări de 
contrabandă Emaus fuga la Adam Clisi ba acum Carol nici o stea davidiană mama ei crezută în 
acelaşi cerc rupt de Rupa o confuzie de sine un revelator cu vitriol muma cu groază îţi spune nu-ţi 
sunt mamă şi nu citează în Williamsburg pe o stâncă neagră într-un vechi castel evreica din Atlantic 
Beach te aştepta sută la sută ca mama ta a ei a pieţarilor de la Big asaltaţi de trimişii rudelor câinilor 
din Giurgiu

MULT BINE
Niet, Lumb

Mult mai bine
O faptă o întâplare un necaz
Ce ziceam şi eu constrâns de nenorocire te închipui
Mama de botez peste cea de carne
Tu mamă zburătăcită
E de bine
Misterul înfierii şi al învierii

MATA HARI
Maha, Rati,
Noapte ajun

Te lăsăm la umbră cara Mata
O mulţumire ţi-ar aduce moartea
Scrisesei moarta
Nu vedeai firul de remorcă rămâneai fără nas
Spătar în China



A venit ieri chinezul
Mă spăl de Pacific în Marea Neagră
Mata Hari la fund
Rati se traduce cu noapte pac Puck

CELE RELE
Lele, Rece

Jurasem impar
Tandem numai afară că nu toate în mintea ei şi defaima se moaie în rol ne bântuie dintotdeauna 
pentru că ne iubim
Uşor de păsuit greu de scăpat şi mai isterici copii deja nu-mi mai place deja am înnebunit
De atunci am plecat la păscut berbeci
Ocean masculin mare feminină
Iele rele rochii de bezele
Marker & pen in one made in China

QUARTET
De pe Marker

Primo audionisip peşti ucigaşi pe lună plină
Restul în bătaia vântului puiul de pescăruş
În locul meu rabinul
Copii şi mumă partea a doua rondo
Se poate orchestra concomitenţa
Personae în roluri de instrumente
Capre clavecine
Compozitorii la zid
Vezi ce faci cu mâna aia prin mare să nu-mi vii să te vaiţi

INDEPENDENŢA
Sigur
Grade 
Bate vântul 
Roşu ca racul
Pe aceeaşi muzică
Diferenţa de talie a pescăruşilor
Uitasem cârcelul la genunchiul drept
Pescăruşii ţopăie pe plaja jilavă brăztdată de pneuri socializează rar pe sus pe ce planuri ce 
independenţă ca noi toţi şi cu neamurile specie

NEAŞTEPTARE
Mâna cărată

Eu de ce nu fugeam valurile astea gelozesc pescăruşii mă insolam în neaşteptare după independenţă 
înainte de pierderea în remorca războinicilor neaşteptarea acestor trupe chirăite în alb pe simetria 
spumelor albe uite şi ciori voci mixte de supravieţuire cabală ori somnolenţă trei în zbor în soare 
atâta contre-jour în viaţa noastră palme lustruite de mare citite peste umăr de unkle Trikha

OAMENI SUNT
Adică oamenii sunt lăudam porcii după noi în pădure se face mistreţ vreau job în oraşul meu 
comunismul controlează Pacificul nu-i scriseşi penalistului crima asta n-o mai fi existat denunţ de 
adopţie legală după 33 de ani revelarea către persoana adoptată prin înscenări şi presiuni 
psihologice paraletale copilul adult cu familie este transportat în necunoscutul şi necunoştinţa 
naşterii două secole viaţa poetului melodramă apoi scos ca orice de pe scenă porcilor



RUTH BEND
Pers, Onae

Oarece spiritism
Proverbele nu sunt probe juridice proberve
Ne iubeşte fără să ştie cu ce ne mâncăm
Am iubit-o pe Ruth
Reduşi la garda de fier

VĂLU RIRE
Luri, Revă

De râs şi nu prea
Nu-i spun cât că se înţelesese cu fata
Mama ei nu există ca Mihai Eminescu
Joacă-te tu cu focu’
Nici ţie nu-ţi voi mai spune nimic război de-ai face
Bărbat război femeie naştere 
Copilul ei ce bunici o să aibă
Narator fără naraţie nici o (sinu)cidere ne aflăm la mare bate vântul spulberă temerile trece mai 
încet dimineaţa mai repede amiaza noaptea pe sub manele răsăritul silenţios

HARA KIRI
Kira, Hari

Îndesirea cârceilor
Ce ai scris ermetic în dodii se taie
Era vorba de duhovnic pâra nu merge
Nu mă ştii nu te ştiu bat toba în zadar
Fizica ştiinţa neviului
Dukha apoi kama-vama
Jurisdicţia indiană ar putea fi de folos confiscând personajele sub pretext că s-au născut pe teritoriul 
ei toţi suntem ai mamei pământ o ceramică

MERE LERE
Rele, Reme
Carte cort

Am sta jos stos maya
Personae în construcţie
Probă de construcţie merge deconstrucţia
Mustaţă o consiliază pacient
Doctoriţa s-a mai făcut cu o mustaţă în dovedirea cortului ai mei încă la bere
Nu pariem dacă va face doctoriţa baia
Arhaic plus fizicaua punând şublerul pe literatura canonului 
Ziua asta başca pescăruşii ne-a umplut-o vălurirea mării de cârcei
Şi-a şi luat un cort supradimensionat

GRĂTĂRIE
Grai, Tare

Grătăria doctoriţă
La 2 m de mine se află doctoriţa cu mama sa şi fiul nu e mama ei poate o aflaţi şi ne chemaţi 
împreună cu mama şi tatăl fetei noastre aflate la ½ m tot aşa s-a găsit careva naşă să vă anunţe pe 
noi da şi pe noi pe fată vă daţi seama prin câte am trecut
Retrimite cu întrebarea de căutare a unei doctoriţe sosite sâmbătă 22 iulie 2006 la campingul S după 



Hanul Piraţilor într-un home-car cu un cort demontat pe care n-a reuşit de la prânz până seara în 
pofida ajutoarelor să-l ridice

RICE PERE
Pier, Rece
Orez păros

Nişte foarte mulţi păianjeni mere pere şi repere subiectul se rablageşte precum cortul doctoriţei
Am avut sinucidere imediat înainte
Mai mult decât sinucidere
Îmi fac şi eu de un denunţ de mamă
Părinţii ăştia dacă sunt ei părinteşti

TATA-N VIS
Sant, Vita

Mare-n Olt
Îl visasem în Honolulu din profil era Mastroiani dar el şi m-am bucurat şi de la distanţă acum era în 
costum într-o casă modernă
Te văd mai adunat ai o cale aşa te vreau
Dar matale ai lăsat criticismul pesimismul fatalismul eşti în mare formă să pornim o antrepriză când 
spui un cuvânt în mai multe locuri să se treacă la fapte mă uit la dumneata la duneavoastră este 
realizabilă durata planul cu gândul uite că ne înţelegem ne iubim nu ştii subiectul ăsta dar s-ar putea 
să fii nu tatăl ci ginerele meu ce zici cât o iubeşti şi pe mama ei nora ta mamele că ai contabilitatea 
la bază ai uitat seminarul cele şapte octave ale sfintei monastiri Curtea de Argeş

HANU PAUL
Lupa, Huna

Fraze pe spuma mării
Chinezii au avut recoltă bună de orez când profesorul de română a fost în Japonia
De argint spre larg de aramă spre ţărm
Câinele izbeşte cu capul în valul de litere spărgându-le literatură
Clopoţei de spumă pentru glezne spânzurători şi ghirlande
Spătarul nu-şi servea propria ţară din gura turcului pe Bizanţ urcase Moscova şi prin Siberia la voi

DOUĂ SPIRE
Dore, Sipa
Să te văd

În zori spumele vin albe cu spatele la soare le vezi mătasea broaştei
În amurg invers sosesc din larg bozi înfloriţi (aici e cheia paparudei) şi spre soare burtă de pescăruş 
zăpadă hawaiiană
Ratează şi fraza claudeliană te dezbraci te prosteşti

BOZ’N FLOR’
Bonz, Rolf

Claudeliene pe evantaiul Mării Negre
Naşa întrebată de regizor dacă ar binevoi să-şi interpreteze rolul
Întoarce-te la ideogramele de spumă alburi cascadate şi boz înflorit paparude îmbrăcătoare 
dezbrăcătoare
Marea e una noi suntem unii
Dă în judecată valurile avocatul te chestionează pentru dosar bozii spumei boaba spumei lui 
Eminescu
Domnule nu că mi-a vrut răul ori binele vorbesc de spumă dar cititnd-o chinezeşte uraniu de Şteiu 
mi-a smuls pălăria



CAZU’ VALU’
Vaca, Zulu

Continuarea cheii
Mai bine dai în judecată pe dătătorul în vileag al dării tale de gol de pământ nu la nudişti nu-n 
Singapore
Onorată instanţă era vorba de Hawaii
Paparuda s-o joace în satul lui
Am ţinut-o cu mâinile mele pe val
Vărul le-a poreclit-o jucărie
În publicarea ibseniană i se adresa întâi ei
Când valul vine din faţă montan însuţi vei fi fiind spuma

MORT COPT
Cort, Mopt

Varianta plecării
De ce ar vrea să se sinucidă mama scoasă de pe fix dacă nu şi de spaima plecării mele în China în 
nirvana singură n-ar fi decât o riksha pentru naşă
Cum ar vrea să-i strice planurile cu definitivarea paparudeniei bizantine om fi îmbătrânit
Asta acutizează dorul de adrenalină criminală
Medeea n-a mai îmbătrânit
Nu cred că e sindromul ăsta nu copiii mamele sunt desfiinţate
Un kopt are cheia oului copt
Nimeni nu e flatat să afle ce se poate înţelege
Un ermetism epurat în zadar paparudă

PÂNĂ MÂNE
Mână, Pâne

Ne vede mâine
Bici drag binefacere cu moarte simbolică complice prin pasivitate coautor prin plecare
Pe aia n-o voia dusă oriunde nu în China şi amândoi chiar metafora spumei o fi mătase viermii în 
frunzişul de dud al valurilor peste trupuri mătăsoase
Răzbunare pe mame pe fini pe nevăduve
Fiul ei să ne regizeze piesa
Ne ducem toţi la premieră

MIEZ DIEZ
Edem, Zizi

Ea e
Nu mi-a lipsit Zizi o viaţă ochii ei reci răzbunători din nimic
Se înnoptează sub spuma bozului
Eşti alb
Albul e frumos

CERC ROMB
Corb, Crem

De-azi noapte
Vrăjile pe noi ban găurit spume în negativ pe ochi pe nervi în întuneric fundul de ochi fundul mării 
tuş scăpătat mă voi mai arăta pescăruşilor numai în beznă lucrezi Paparudo bozul era întunericul 
floarea neagră glaucom o şoaptă de încercuire Petruţa nici la şcoală nici la minister cercuri pe iris în 
non spaţiu ca-n adolescenţă ejaculând



IERT CERT
Trec, Trei

Nici epilog
În spectacolele dinainte s-au oferit din sală personaje-replică fie în numele absenţilor fie cu păţanii 
asemănătoare
Că rupa în sanscrită înseamnă formă
Ăla cu dosarele nevestelor poeţilor
Unde s-au dus valurile înspumate halucinaţiile vizuale nocturne
La târgul de pescăruşe despuiaţii cu fâlfâit erotic
Paşteţi voi nisipul de ochii îndrăgostirii
Dau drumul câinilor negri

A CUI ESTE
Iete, Sacu

Paparuda de pe la noi
Paparude pescăruşi în zbor dezbrăcaţi apoi ţigăncile înflorite după ghiocuri ghicind în spume
Povestea s-o îngropăm în zborul soborului de judecători strigoi de le aprindem lumânări să se mire 
cum ne luăm mamele de la copii

CORURILE
Urle Roci

Roci coş ori plasă
Ea zvâcneşte cotul în somn
El îi răspunde 
Vezi că trimit alt frisbee 
Nu că eu joc yamb
Iubindu-se cel ce câştigă pierde şi cel ce pierde câştigă
Pescăruşi echidistanţi 
Şeful se distanţează

JAZZ PRAZ
Razz, Pajz

Vocale pe sponci
Imn inimă mama pe coperiş pe moarte Peer neadeverit femeia verde o poate juca Ruth Paparuda 
producător în Dovra Frode Rasmunsen replici pe lacrimi suprarealiste

RAMOLIRE
Miar, Lore
Pe dorinţă

Magie dansantă 
Sinucidere orbire 
Paparudă peergyrudă 
Oedip în auzul 
Orbului de spumă

DRAC ONIX
Donc, Raxi

Consultă Astalos
Suprapsihoză sub doză coruri oracole vrăji paparudice
Stele negre cerul gurii
Intră bozul bondar pe spumă
Rupt piciorul să-l auzim bâzâind în zbor în ac



SPUN IARĂ
Pian, asur

Asura e demon
Ţi-a spus în finlandeză fiica mea e fiica ta nu fiica ta e fiica mea 
Nu înţeleg limba
Toate lucrurile sunt mama noastră
În China de-am ajunge la mama fetei noastre
Când o fi plecat de ştia Paparuda

Ne-a vrut răul minciuna ne păstrase fericiţi



George Anca

RECHINURI

 

cui vom cânta din fierul frigului
design-ul afin-dafin om de fier

fiara ierbilor iarba fiarelor
şi nu ne mai omorâm deloc

douăsprezece triburi pe lume
consacră croncănirii coroană

viraj ne despărţim din zid ne primim din
zbor sămânţa împământenind templul

secretul ce se mai ţine
a te culege de pe şine

până de-o mai trece roata
cum ne-ar învârti-o nepoata

oceanele se sanscritizează
bătăile în uşă se porniră

nimereşti superstiţia
pe vocalele elfilor zefir

pace la nimereală
râsul femeilor Kuanin
proverbele tulsidasiene
zece minute şi la zdup

samadhi pe conversaţie
azi-mâine încă ai lui Rama

trecuţi de Midland Fire Station
you are a perfect thinker

 

desfid frumuseţea dispreţului
mulţimile accesându-şi dumnezeul

din leagăn la rug
creatorul total neant

neantul totalităţii
totalitatea neantului
gheare de doritori

eu după China
misterul metastază
nenorocire naşterea
plăcerea călătoriei
rutina Shakespeare



în zarcă
în Ramayana
alb în nealb
fire puţine

mai puţini trăgători
cap român
de Ravana
noroasă zi 

năvădirea nevederii
copilul Irod

pe creier românesc
în trecere prin America

vremea iubirii 
îmbracă blană de urs Zamolxe

cuvântul se întoarce
în citatul preferat

 
cuptorul vânăt focul vedic 
buşteni de plută dovleci 

porumbi la capăt somn sfârâind

mătasea pe cânepă zile
discreţia topirii păstoase

de subacvatic dialect

pahari nemailimbă ca avhadi
mittili bojpuri folcloric

aţi prins o neovedă să trăiţi

în Guardian text aşezat 
în  versuri ce greu se merge 

cu autobuzul englez pierzi bani

cunoaştem viciile ţărilor super
se vaită cu talentul imitabil

de talente incomparabile pe mizerie

apa gâldanului în cascadă imaginară
a lacului-şarpe gealăul
şi noi îl glisam pe banc

n-am mai povesti măsurarea 
bărbăţiilor fără a observa

sfieli de mai târziu

casele dărâmate morţi înaintaşi
a nu-i plânge a nu-i încredinţa

de-o urâţenie pregetată

cultul morţilor respectuos
se întreţine cu desecratorii

învierea nu e o soluţie



cum am aflat numai din cărţi
întrebaţi-ne şi nu de unde

ape de uitare pe prundiş de haos

kojeviană pasmanterie
liberată şerpuire
caravana se Isaia

dănţuieşte general între patru ochi
castă culoare sociabilism

când mai treceţi prin Evatfer

apelativele ne trădau cum
s-o fi exprimat decidentul

pe îndelete sau brusc

vreo furie confuciană marţial
lingvism de dor pe

sărirea discriminării

şopârlele măcelărite ridicate căpiţă
n-ar fi încleftat nici mortarul din zidurile

tatei John Shakespeare n-am loc

tinerimea s-ar fi ramanestat
auzii şi uite-i pe creştinii
vizitând siriacii ucigând

se descrie grupul se caută voluntari
să trăiască printre ei pe faţă şi pe dos
lumina vieţii bătrânilor preamericani

stă coasa ba gresia pe cine
mai chemi învaţă de toate nu

ştii ce mai ştie nevoia

serializarea exagerării tematice
limitative în derâderea curentelor

dominante oricât de caduce

susţinerea partizană a 
predicatorilor individualişti

spre totalitarism religios

datul în cap în bară în bobi
shehenai în asemănarea

sborurilor avionului corsar

şi ce mai comunicare fără
măsurarea retroversa(ti)lităţii
vă voi fi părând americobezat



atâta şi designul prescură obscură
te uiţi la covorul în drumul uşurării

expresia nu-ţi aparţine tot silă

s-au aşezat unii lângă alţii în 
costume cu cravată ar fi
acultat şi până la moarte

mai trebuia sanstan
copii de crescut încotro

raci în toate părţile

neexistent înapoi înainte
vârfuri printate birocratic

scriere conscripţiei

nu mai adorm călcare
pe atragerea atenţiei

cu victime ăsta le e rostul

în vizită pe abţinere
cine vă aduse la apogeu
nu vă mai rămâne mâine

văzuşi şi româneasca
troscot pe neîmpăcate
păcate pe coate raclate

îmbrăcăminte frigului din oase
nerimată cristic pluralitatea
descriptivismului electronic

avem înţelegerea înapoiei
pe căutate oriunde a o

păstra şi treaba ei depeşa

aglomerate doze de gloată calabreză
flamenco pauză părinţii
din plictisită virginitate

mai inteligenţa crap-crăbească rac-drac
sărac de n-ai mai pledat spre juri

versificaţi vrânceneşte Soveja

Kojeve recunoaşte Coşvana
o jefuită sarajevă

safai inelar pe bancnote

hărţile chino-descoperitoare
pe ce tenacitate predatori silitori

cătarea suspinată glonţeşte



cronometrarea supunerii la masă
rotunde şi catolice Secundar

sundaram ceramică de Corund

agrafa o tandreţe cercelului puit
până-ntre-ale sufletului de cheltuială

paporniţe arătătoare de milenar

încarcă-le vegetarian până 
o servi dumnezeu la masă

în contextul reneformei „sale”

nu ne-am fi permis recrudescenţa 
asasinatului de fondator tăbăceam

piesele din tragismul pieselor copile

cine mai moare cine mai
trăieşte cu ocazia acestei

întrebări ce pricopseală Rick

avem scoarţe pentru câini jupuiţi
pe sub prunii ageni unul

cuptoarelor roşii în balanţă

pedepsiţi cu popă iarba de şanţ
păcatul să nu cadă adânc
o tăia să crească iertarea

paznic de-un verde viol
apei din cracii fântânii
şi ochitorii tasaţi tunel

căderea-n cer oprită de sufletele morţilor
contraste în conversaţia horă

spargem din vioară cotul domnului

pe drept neenervarea
crâmpoţirii parapanta voioşind

frigul când s-ar prea nălţa

prohod din pridvor cruci
scrise concomitenţă neaşteptată

comenzi postraţie

scapăre scăpare capsare
nu sare paisare chalisare
o regie şi prindem scena

se poate juca tracul dracul
ne convertim subconştientul

de câte ori pe secundă



separaţia părţilor în părţi
inegale pe omor uitat
retrăirii de vizigoţi

abstracţii cresteze memorialism
în onoarea lui Ogoranu

pozându-ne în bibliotecă

n-o s-o vedem din prima pe Mariza
poate niciodată şi din întâmplare
pe-o apăsată predestinare fado

într-un târziu nefătata vacă
avea să fie sacrificată c-o

împunsese pe fătătoare şi ea

mai plângi mai fugi în vârful părului
fantezie pe viaţă a picioarelor depărtate

şi aurul perelor reîntunecat

peste apă o noapte Palladi virtual
de gravură nudul pe greier

repetându-l potenţă lăuntrică

studioul districtual puţinul sânge
lumina săracă drumul mătăsii

de ne stătu zidul bătrâneţe

mai baltă ce-n Mahabharata
s-ar fi sărbătorit treacă
şi valurile lahari shakti

tu când ai zis de Urmila spune
drept Ramayana ori persoana

dintr-e noi ai spupus-o

lumina fereastra uşa
între şi nudul poetalei

în susul viziunii advaitine

pe-ale mele le luai mă mai
cafeleai sexualităţilor interval

numai icoane palladiene

pe frunzişul cepelor
în podul fluturilor

sub tremurul trupurilor

ţi-auzeam coapsele în Giurgiu
surâzătoare necoptului

far sub scara scorpiei Fux



ne-am sfiit şi deodată trăieşti
păturită desfăcută creastă
şi ce dacă doamne nu feri

iar altcui bombată codobatură
pe irepetabil onorariu

ba atunci canciul

rasă palisada roşu de Birmingham
răscrucea toridă sudoare

pe recunoaşterea inel

focul te profila pe
libidoul mării martore
unei uitări fiziologice

surcelele îmblânzite
în catifeaua worshipped
pe răspântia de-o viaţă

pustnica toropita nezisă
păduri din zilele zilelor

frunzele frunzelor pătrunzelor

rugul violat pe o înţelegere
de încercare aminte
şi capul cortizonului

elefantul fecundându-şi moarta pereche
tragi perdeaua maharajahului

înfigi cuţitul în caraulă

părinţi de iască amnar amar
să-i despotmolim răzoare
brazdă mama tată Rama

puşca laur spânzuraur parcă-n cearcăn
zânele izânele mândrele hâdele

ochi deschişi pe cel pântec

te uiţi nu te crede îmi rezum
puţinul multului tăvălit

într-o strânsură de trăsură

nisip arsura croncănind-o spargere
orbită la întrebare sora voastră

când şi deschise a fi fost cu un negru

de două ori din zece la 15 ani
dublu şi fantezii răpuse

cât mâţâirea postpuberelor



mortului meteor la vatră noaptea
beată mai perpetrată tartă

ligheanului deşertată corlată

fă-ţi de capul prostelei ne
bunia tratamentului cu

hormoni şi tot trece

mi te uiţi că nu fereastră
cum te ţii de îmbornată

şi napoi cu scaunul town-ul

baia pluta pe întuneric
o scufundare mormânt

conacul solar ibovniciei

cocaina pictatu-te-a pe
albăstrime shakespeariană

Guiness e bere nu vin

demenaja nu şi din fado
în întreirea ţipătului
cu îngheţată ureche

retractilă feştilă o filă
albirii lui Builă

Almorei Zambibilă

porumbul nalt crâng între
cuiburi poale-nfoiate

o mizerie de renunţare

chanson şiroite umbrare
de ascultare luminată
în târzia schizofrenie

urarea de zi foarte frumoasă
şi dumnezeu şi-o aduce

aminte păcatele oamenilor

rude nude apelor paparude
o înţelepţită despăturire

deasupra oceanelor zburate

la taina vorbei somnul bârfei
şi jaf de ochi cu mâna
revisatelor maternităţi

stazione ba Kogălniceanu te gândeai
te întinsesei cu tată şi fiu
în aceeaşi zi că de nebună



satul târgul capitalele praştie
de-o piatră cântărită penultim

pe nişte zaruri de nazuri

acum zigzagându-ne turbulenţa
dinspre aterizare o perdeluire
peste Fuji nesinuciderii încă

se prefăcea neauz cartof
crep franţuzesc de
China ne tăiarăm

verb în herb în ochi imberb
joaca pe insinuarea plasticităţii

aceluiaşi ovidianism sotto

lămurită lamură mălura
malurilor şi ce vorba

honolulueană auziţi-mi-o

zăpezile hawaiiene în floare
şi-n cleştele racului reculul

săracului fiertului pe dracului

păţaniei deposedate sedate
nu-mpărtăşesc îi desantez

creola creolină crin

n-am pran am îmi descojesc
parfumul bătrâneţii pe bete

scriituri încrustaţii taţii

patru scrise clasic
altădată nici o

de bozii amforă artă

ne şi bătătorim aerul rămas
caut candid mahakavi
Victoria Square pe nou

 

decapolit în peştera liliecilor
fete călugăre răchitei arnotene

cine crede nu e niciodată singur
 shakespearieni slujbaşi în Stratford 

make the world go away 
Brahma Vishnu Shiva

 Rig Veda Voluspo Luceafărul 
Strigoii Memento mori

devenirea nihilistă bhava vibhava



invagination hymen pharmakon
archetypal resonance astrohaiku
încă o săptămână nechinezească

leului de aur china town
altor supravieţuiri gondolă
Perseide Perseu’s mantle 

astronomical arts Magellanic cloud
tot vorbim numai de morţi

numai în braţele lor
ne-am dezmărmuri solaritatea

sidi Aissa egal Vasile Lovinescu
mare întunecată haos ou
trup tăiat în cer şi pământ

archaic Sanskrit musical Nirvana
 

îţi face chipul frumos
cuvinte fără sfârşit

născut în ziua judecăţii
a vieţii eterne
poporul cărţii

cred în Allah şi-n ziua de pe urmă
jinni îndoiţi noii faceri

rugăciune mijlocie
lumină pe lumină
un stăpân psalmi 
în dar lui David
ţi-a trimis cartea

a cărţii mumă-i cu Allah
printre ginni şi lume

Alif Lam Mim Ta Sin Mim

  fiecine.

Iaşule nelaşule
Ieşule neleşule

Profetule dodietule construieşte pentru viitor scuze

Qur’an de-n Iaşi nu-l dorm
căruţa câinilor miezul dionisian

capete din apă ieşenii
în aşternuturi sub otomani

sura neîmpărtăşibilă
moale musulman de Iaşi
cu Malca moşului alibi
cămaşa aport de câini

iar la bojdeucă Al Rahimi
Rama Crist Eminescu

triunghi violent pe regizor
galeria se glorifică măr



oaspeţi răi de somn
bătrânele s-or recopilărit acut

jinn societatea nimănui
Ursache Ştefanache Piţu

teamă de cunoştinţă stază ecstatică
uite-i pe Faruki şi Netty Bossert

 citit Coranul în drum spre 
Iaşi Biblia toată viaţa

Al Ofeliei de nu Hamlet
d-nei Ulman de la Eminescu

primordialişti modernişti etno-simbolişti
apud Hitchins peste Druţă

poet român şi moldovean nearomân
centripetarea ca supravieţuire

Ţiganiada Povestea vulpii Voshopolea
regionalism legionarism

studenţii celeilalte ţări după reformă
în Friuli rom şi român acelaşi lucru

limba română mai importantă ca în trecut
ientitatea nu e un destin

ci un patrimoniu subiectiv
bulgării lui Druţă

în microfonul lui Hitchins
what values keep Moldavians together

I ask myself and others endlessly
how much of the present is in present

atunci faci dintr-un neistoric
un argument indirect al trădării

Mozart în anul Rembrandt franco-ibsenian
blestemăţia moldovenismului american

te-ai moldovenizat post-Budai
Paisie a influenţat care Moldova
protestant pentru copii retardaţi

greu de păcălit ieşenii Windish efuziv
un antic se consideră nou

nu mai are ce vreme să ne 
treacă moldovene Brâncuşi

la Continental Qur’an-ul
cu frunze ne din Hitchins
oarece vechi nepatriarh
o duioşie pe crestomaţie

les langues sont souvent malfaitees
promovaţi valori materne

în eternele taverne
ne parlait pas anglais 

te cred turcă
atâţia nu cunosc engleză
broşuri pentru căpşunari
dodii de nouă viaţă aţă

voi să vă predaţi
noi să vă învăţăm

când contextul ne va sufoca



pris la peine d’apprendre roumain
declinul şi dispariţia

unor comunităţi româneşti
identitatea omului spulberată

o insomnie mai multe
unica patrie la sud la sud
mama piatra casa mama
temei întemeiere teamă

trilogia ţepenegiană
intertextualitate aducătoare de fractologie

Kalidasa e rasa Eminescu e dhvani
ardhanarishwara amar câtă lună

vecinicia cea amară a mării
fiecare ne modelasem după altă ţară
vreo judecată prin mai tinere femei

mare lucru vorbitul româneşte
mi-o dorisem prin somn părginit
ne-om mai auzi coroană focului

ne respirarăm tăcerea
toiagul mortului Silvestru

morbus transilvanicus
printre lor românii printre lume

nuntă nun nunaş naş
levir ceangău fum de valah
cumnata lui Ludovic Antal

flori roşii geam albastru
limba noastră e frumoasă

pe deal sau în vale
catren integralmente original
iceberg reticular inferenţial
semioza textuală ca logică

labirintică a sensului
epilog noetic neautotelic

acum vreo trei ani
mai proaspăt ca mine

ora tardiva spune Dante
poate ne vedem la Chişinău
globalizarea începe la Iaşi
midland ramayan ieşean

cât să nu ne ridice din dedesubturi
subiectele şi de pe la noi

14 decembrie 1989 orele 14
Be good peisaje midlandeze
flirtations ce fel de loc e ăsta

o pulpă de miel ai
suferit destul în trecut

în midland în Iaşi filmul ăsta soro
viaţa de noapte pe fumul din zid
toaca şi clopotul pe roata horei
aranjamentele dezgustului gâde

o fi Iaşul meu de pe urmă
mâncarea frumuseţii de urâţenie



pe slava ortodoxă muscală
de nu cumva muezinică

fără Tolkien samizdat românesc
în diferenţă de tata Gulag zisei 

invers Frodo un Rama fără Hanuman
Frodo un Hanuman fără Rama

Andrei râzând Laughing Andrew 
spune-o Keith în limbile de le ştii

cărţi în garnizoană
alţi copii urâţi

şi-ai altora părinţi
dezbrăcaţi cerşetori

vagi legende ale sângelui
 nonlabirint nemelc spiral

topiţi în smoala eschimoşilor
ne mureşenim Keith
gâdele de adrenalină 

Montale la Scala
m-aş mira să te
apuci de joacă

ruperea lumânării
fiinţa de pâine cristoasă

aducerea în acelaşi Iaşi o dezrădăcinare
până la Jung a românilor

fata se întoarce
pe banca din fluture

ea pe cine ştie nu
pe mine mă mănâncă

am mai versificat
a la Apollinaire Iaşul

în aula bibliotecii Eminescu
bate-mă soare
cerule omule

tată fiinţei
plictisul bătrâneţii
preambul revelaţiei
de-un timp un hârb

femei din vreme
ne-om conversa 

fluturilor 
marmoreeni

mi-am premeditat placiditatea în Iaşi
 

pe Zaporoje Romanian Broadway
opponent mates du-te val canibal
sarmalelele şi micii de campanie

tractorul pe o maşină de scris copywriter
morţi în aceeaşi zi Kenn Lew Hux
aut deus aut malus homo caspian

a doua noapte singur o tristeţe
baros în moalele capului



canasta de după înmormântare
iubindu-ţi torţionarul iubind

pe Hristos ca Julieta pe Romeo
cititul din Galaicu salvare de Mungiu

rinencefal de rinocer leu sfâşiere
un bel automne je ne regrette rien

 Dionis Adam şi Eva other lives ştreang
sunt şi lucruri frumoase radiofobie

ultima iubită a frigiderului pe răstoacă
numai duşmanilor mulţumeşte-le

o dezlănţuită revanşă de sine şi de toţi
de-aia merită să pierim autocaricamera

cuibul clubul în corturile drepţilor decalcifiate
cultul rebreanian al lui Ibsen cu noi la Prislop



George Anca

Zăpezi hawaiiene
  

Uvertura

baladei baldachin chinez
thao scrisă la diez
punctele meridiane

pe aceleaşi cele’şi a-ne
Sandule te-ai sinucis
spre al Chinei paradis

a muri hieroglifă
runa eddică o bifă

în dodii altcând azi jad
nemaicanonic Galaad

 

începe domnule pe chinezeşte
o ploaie pe sinucidere cum

te trage aţa sub zid

ce şi terţinele orientopoetice
descărcându-te moalelui jad

dintre diamantele morţilor

împuşcă anii coane Horasin
ardoare albastră olimpic
pe scumpirea venitorului

nimeni vorbitor doar punct de amânare
cum Zhongguo ne cheamă pensulei arhitecte

tunetul pe întuneric ploaie pasăre cântând

am întrecut delirului malaric oroarea
ostatic spătarul nu şi nasul tăiat
de acasă hai la muscali la chitai

chimia blonzilor petrecută nopţii păsăreşti
încă de mai săpunariţa ne fie de bine

vă respectăm a ne face să râdem

11 zile în Hawaii prin bibliotecile americane
în căutarea lui Ştefan Baciu mitropolite
şi pe unde şezând şi nici timp parohie

satanist church of Hawaii escribitionists
he hale kou a home yours aloha hula

anonymous Zoe by Zoe on her way to Idaho

dive into my luna sea kimi ga ima saigo no megami ni mieru
at 7:55 on the sunny morning of Sunday December 7 1941

183 Japanese planes swooped out of a cloudless sky and demolished



the US Pacific fleet docked at Pearl Harbour
it was this single catastrophic event

not the invasion of Poland the battle of Britain

or the persecution of the Jews that
finally dragged the United States

into World War II

Oahu submarine Waikiki Banyan Condos Discovery Bay to snorkel
history of Polynesia and Central Pacific

whaling center headquarters for Christian missionaries

and the home of Royal Hawaiian Family in 1893 a group
of armed American businessmen wrested political

control from Queen Lilinokalani pronouncing monarchy defunct

menehunes cf elves leperchuns and fairies
waikiki spurting water Kamehameha Sandwich Isles

Hawaiians consume Spam Hornell’s spiced ham

în Pacific la o masă ne iscălirăm cu toţii pe un vârf de ac
Tigmandru până-n miez de Waikiki dorule de unde-mi vii
Flori de plumeria la pensie-au ieşit boemi şi piccoli şi regi

Tegucicalpa Turnu Măgurele cinci caterinci
lilieci chiţăie în violine guri fără dinţi îndrugă poezii

căzut cu paraşuta în Piaţa Lahovary aşteptând un dric

balada omului care n-a ajuns nimic din ce-a vrut să fie
noi suntem propria-ne stafie ieşim din eri şi nu intrăm în azi

din Honolulu-n piaţa Lahovary ochelarii Paix Palhefa

dintre tongani şi hawaieni vă-nchin o ’naltă salutare
ţârcovnicii încearcă din strană straniu glas poetul L. Dimov
vocea paşei taie ca un vârf de şiş din Fanar iavaş iavaş
pacific baci recontemplându-se oraşe de dorul sorcovei cu menehuni plouă azi-noapte zidul de valuri 
bogătaşe La Marian zarzărul că tuni
te prind căinţei vipere te cred ajunge-te ruga mitropolitului Bolivia cu naiba noi ba noi în bungete a ne citi 
chinezii şi Olivia
fie-ne cum că nu te cunoscusem cocarda taurilor în Provenţa balenele retrase-n Leverkusen sub coviltirele 
avenza

les neiges

baci pacific balenelor în floare latin
primeşte rămăşiţa vieţii mele morţii tale

de te rânduisei aşteptare vitrină Freud după Haret

nesomn cum ne găsise Romeo în India
de ni s-o fi urât cu binele care pe unde

treci ore dar câte zile ţi-au mai rămas refuz

mâine seară la Filarmonică Lobos-Enescu Daisuke-Palmov
scrisei Nadiei ce se preferă Marina Debattista

ar fi Usha Mehra şi Hsieh să le anunţ

voi obosi dinainte bun de adormit în Pacific
mai nici o idee poate respiraţie Hanuman

mi-oi şi agăţa microfonul în buzunar

mitropolitului binecuvântări pe Hawaii pe China
nu-l pecetlui nici pe el ziarismul

cum ne-am descoperi Ibsen



Formosa is a beautiful country exact frumuseţea
stau în Houston la Om Gupta m-aşteaptă

în Honolulu la Hsieh apoi al americanilor românilor Chinei

piesă de soartă eterna primăvară a paradisului Hawaii
ce-or zice regii zburaţi de americani
pe-aşa mituri până-n Pearl Harbour

cortex mamifer reptilin a patra sinonimie
derezonantă care mai vobirăţi rariţa
condu-l tu ce-o fi învârtind şi Cedric

moştenire sacră Eduard S. Curtis şi indienii americani
7 iunie ora 18 Muzeul Naţional de Artă Rotonda Auditorium
there must be a spiritual connection welcome and welcome

Caroline Kennedy will not be appearing at the ALA Annual
Conference closing session due to a family conflict

for the opening General Session best selling author of Madame Secretary

parasomnie văzusem ne-am înălţat forţa
Mira Simian La Depossession by Jacques Borel

Ştefan Baciu pachete cu Mele Kalikimaka

Sub Tâmpa în Honolulu un braşovean în
Arhipelagul Sandvich-Hawaii
noul Ovidiu a ajuns în Paradis

s-a muncit să-şi ţină în viaţă amintirile
n-am literalmente cui să citesc ce scriu

exilaţii şi-au făcut datoria

îngerul malagambist din insula Oahu
palmierii de pe dealul melcilor

îl vizitară Anania Lungu Ursachi 

se vor scrie despre mine teze de literatură comparată
Stamatu văzuse transilvanul

mai toţi tânărul poştaşul de unde evreul

cum mergând la o femeie te ţine clientul dinainte
la cimitir n-ai loc de mortul din poză

mai şi trebuie detipărite urmele lui David

toate ar fi de bine cum şi de rău sunt
cât să te pice inspiraţia paracataclismului

lumea are în ureche cantaridă

i-a iubit pe cei ce nu l-om mai iubi 
din Rohia în Oahu din mormânt în cenuşă
copie de pelerinaj maramureşan-hawaiian

aşa ne-om vindeca de floarea mirosită
când nervii ne podidiseră la joc
lăuntric plictis al lui Dumnezeu

anahoret îl făcuse Eretescu în Pacific
închinatul guguştiucilor pojghiţă spartă

şi oceanul glumei necăutat citeţ

hawaiienii români de după vizitabilitatea cenuşii
dinainte ne clasicizasem mormântul ahoe



cine a ne mai fi salutând dintre noi

să te văd paşi doliu soare tot înnorat
nu la anii ăştia a mai păcăni

a se căni pe lagăr cu băieţii bravilor

o molimă în oştile ahee sacul de bani sfâşie orice
diegetica Eugenie Ion ţel zalnic ante mortem

porecla Cârlova a lui Vernescu gnosis hybris cronotop

profet osândit să-şi răscumpere tragicul orgoliu
de a media între umanitate şi absolut prin nefericire şi solitudine

se dizolvă intelectual în lumea imaculată a gândului bun

nici dorinţa de a schimba faţa lumii nici gândul salvării prin fapta memorabilă
nu schimbă destinul omului trecător Faust vrea să facă binele general
dar când deţine puterea ajunge să creeze o lume numai pentru sine

târgul se risipea într-o privelişte rurală
liniştea de orăşel subcarpatic în drumul pastoral al oilor

la Mănăstirea Dealului unde se află ţeasta lui Mihai Viteazu

mitului femeii de 30 de ani i se alătură mitul mamei vinovate
aminteşte de destinul mamei lui Balzac

fericirea ei fragilă umbrită de culpabilitatea faţă de copii

Tolstoi orfan de timpuriu s-a bucurat de o copilărie fericită
Cârlova după moartea timpurie a părinţilor e crescut de o sora a mamei

în exil Alexandru Ciorănescu şi-a uimit adesea compatrioţii

îngerii coboară din cer arătând că diavolul a pierdut prinsoarea
gigant şi uriaş tot de-o însemnătate fiul în lăcaşuri nelocuite
heruvimul lângă tronul divin serafimul mai aproape de uman

între Steinhard şi Baciu între Rohia şi Honolulu
între mormânt şi cenuşă dus-întors

chinezoaica retrasă din zid

ce-mi din indieni karma din Cămârzana
oceanului canon de împărţeală

cum o problemă că la nimeni păsări te treziră

Shu mă lăsă în buza nopţii că 50 dolari
taxiul şi condominionul lor în suburbie

pe ieftin în campusul universităţii

cine scriind un poem cu titlul Constantin Noica
n-ar fi cercetat cenuşă empatică

era şi-n agenda lui Romulus Vulcănescu

prea mulţi vâlceni în Hawaii unul să nu-l fi
contras din suprarealismul neafin

când nouă genele şi înnaşterea dodiază

abia negaţi în absorbţie cu Edgar Papu
record în cord o regăsire de resort
în reidentitate milenar tăvălugită

les neiges d’antan poate copilăria noastră
când evocam cu nostalgie zăpezile pe care 
le aşteptam şi de care ne bucuram la maxim

peisaj în care ninge cabană înconjurată de troiene de zăpadă



pârtie de la hambarul cu lemne la uşa intrării în casă
din hornul casei fumul iese drept semn că urmează o noapte sau o zi geroasă

în casă oamenii pe lângă sobă ori la o
masă rotundă citind sau jucând cărţi sau table

o stare de hibernare totală

les neiges d’antan sfinţenia vieţii a aventurii a iubirii
evoluţia fulgilor din pufoşi în duri

gândindu-mă la conceptul zăpezile de altădată

ajung la anii copilăriei când nu sunt minciuni
nedreptăţi ură duşmănie invidie ci iubim numai dacă

ne menţinem pe calea iubirii ajungem la sfinţenia vieţii

odată cu trecerea timpului ca şi zăpezile
anii copilăriei cu sfinţenia lor devin de altădată

timpul oamenii greutăţile ne transformă într-un bulgăre de zăpadă sau de gheaţă

les neiges d’antan se referă la puterea sfinţirii vieţii
zăpada având culoarea albă înseamnă puritate dreptate

numai lucruri bune tot ceea ce este imaculat lipsit de pată

asta ar însemna ca oamenii să se iubească să nu păcătuiască
pentru că numai astfel vor ajunge să fie asemenea unor sfinţi

şi ar trebui să respecte poruncile din Decalog

les neiges d’antan ne poartă cu gândul
la ceva demult apus la dezamăgirea şi părerea de rău 

pe care o simţim atunci când nu mai putem avea ceea ce am avut odată

în situaţia de a socia iubirea sfinţenia cu zăpada
zăpezile acoperă toată urâţenia unui loc oferindu-i strălucire
aşa iubirea şi sfinţenia îmbracă omul cu mantia nestricăciunii

zăpada cade într-un anotimp în care totul se stinge
iubirea ne protejază de toate gândurile rele

în aceste timpuri nimic nu mai este ca înaine nici măcar zăpezile

*
 

Hanuman Chalisa

memorii din insulă dintelui înfiere
nu mai am răbdare până-n Honolulu

strig germen stres de cireş iacă-tă lacătă

prana Hanuman se şi luminează şoapta swerigă
se simte greul rămasului suflet fără timp ocean

târând Bucureştii în Honolulu Ştefan Baciu

ce joc mă poartă exod ne pe rod azi în Houston
cheia cititului la procesare în ce rânduire

alea monografii doctorate timbre neperomâneşte

alege-te lege cât vrei pe oprire neîncenuşată
eseul îl voi scrie pe arătarea mixtă a plantaţiei

voi duceţi limba pe coclauri pe noi fără ea ne taie barda

pe unde ajungem noi pe unde aţi rămas voi ortografie pulbere



nici un calcul nu silabă un joc la înghesuială batuta pe Pacific
când m-a trimis directorul la cooperativă cu 25 de lei

cea mai mare bancnotă până la zece ani acum şapte mii de parai
ce nemaiştiind nici duşii nici veniţii ne împăcăm nostalgia

doi autori exilium Mămăligă Joyce delir elixir

m-aş cruci crux de lux în cenuşi coborâtoare
un năduş negru de-a strălucirea alergiilor

ascunse traduceri de spovedanii ritm carismatic

compensăm sinuciderea fratelui Alecsandru cu autorul poeziei
Montale în minte nume de morminte cu planete-n dinte

România o împuşcătură de alice batându-ne între noi vânat

vezi că merg mai departe văd că nu te apropii nici tu
îmi cânt degenarea ce altfel aş uita-o numita călătorie

râme apele pescarii amărască marinarii fixuri varii

pân’ urc apoi cobor cu fâlfâit Hanuman perii asprimii
din coadă bine că scriu jai Hanuman ne la aman

nici o ţară fără baci beci bici boci buci povestiri în versuri

prea multă lume de (ne)admirat îmi simetrizez truisme de oboseală
nu-mi mai văd oceanu propriei sudori face indianul

poate văzându-mi cravata burta albul părului

America is Ravana Seeta is the abducted world
without Hanuman’s help one can’t be rama’s devotee

caste Seeta in Ravana garden castitatea ţine vii soldaţii în război

mă ploconesc temei Rama când lumea zice mama Sita
şi musulmanii îşi numesc fetele Sita Ramina

pe când nu era America nimic american Ramayana în Râmnic

închinare Raghuvar
fiul vântului mi-e har

Hanuman victorie
din Shiva glagorie

răsărit lui Ram vestnic 
din tată nevestnic

înţeleptule brav foarte
bezna o condamni la moarte

porţi veşminte aur preţ
chipeş cercelat şi creţ

ghioagă steag sfânt’ sfoară
umăru-ţi măsoară
din Sankar ered

Kesarei aed
gândurile-ţi os i-s
întru Rama gnosis

inim-auzita
Ram Lashmana Sita

Sitei dinainte
paraduia linte

stricaşi demonii
cum Ram atoni
iarba-ţi Sanjivan

învie pe Lakshman
fratele lui Ram

ca Bharat iei hram
imnuri mii cum sama

i-o sfinţeşte Rama



Sanka Brahm Narad
Ahisha Sarad

Yam Kuber Digpal
poet ce mai graal
spui Ramei domn

Sugriv pe tron
şi Vibhisan

în Lanka ban
halişi soare

ca pe-o floare
inel sfânt în gât
ocean nici atât

greul e fulg
de ţi-l divulg
drumul dai

la Rama-n rai
ţi se pleacă
om şi cracă

tremură trei aere
să nu ţi se descaiere

strigoii pier în şir
de-aud Mahavir
boli se desufăr

l’al numelui tău nufăr
în minte cu Hanuman
viaţă ai nu şi duşman

feţelor speli arama
credincioşi lui Rama

la tine în faţă dau de viaţă
eoni patru lumile
îţi cântă minunile
lui Rama înger

demonii sânger’
de la mama Janki nouă

sidhi opt nidhi nouă
credinţa vieţi de vieţi

în Rama ne înveţi
cântându-ţi ne laşi 
nenaşterilor părtaşi
la Rama-n rai intrat
te naşti încredinţat

altor zei nu zice
doar Hanuman te ferice
nu mai suferi nu spini

de lui Hanuman te-nchini
slăvit fii Hanuman

gurudev mie sărman

am tradus-o necitita
întru mama Sita
nehindus alumn
ruginii column

recită de-o sută
de ori ruga mută
ba mereu bine 
auzi-o în sine

chalisa
grăi-s-a
Shiva

grăi-va 
mărturisi-va

Tulsidas inimit-a
Ram Lakshman şi Sita



prin stăpân uman 
Hanuman

se văzuse-n ciob 
lotusului fob

azi că joi  m’a
Rama noima
patru roade 
pe noroade

var ne coastă
de pe castă

din culoare rămas
nici iconostas

lui Hanuman aţin’te
să-ţi întărească minte

agnostic poet
sultanului afet
în joacă treacă
timpul oleacă

gyan gun sagar
uscatul iar

om mai arde coviltire
pe sub stele mahavire

nenufar
lui Raghuvar
salamandra

Ramachandra
dragu’ tatii
Raghupati

Or bhu
Prabhu

cumsecădar 
Pavan Kumar
descheie sutra
Anjani Putra

Sankar suvan
vidyavan 

scriu cărţi în avioane
vântului pavane
a doua versiune
din chalisiune

timp
ghimp

 

guru picior polen de nufăr
oglinda minţii îmi descufăr

slăvit fie sri Raghuvar
rod împătrind pe altar

puţin la duh eu lui Pavan Kumar
mă-ncredinţez şi-l rog de har

de rănire-ndurerată
nu-mi rămână nici o pată

sus Hanuman ocean darshan
sus Kapis lumii izvoran

de la domn Rama vii sfânt tare
chiar al lui Anjani şi Pavan din născare

cu braţ de vajra eşti viteaz mintos
cuminte gândului dai bezna jos

trup în aur veşmânt găteală
cercei în urechi pe sub încreţeală

buzdugan ţii steag cezaric



număr sfoara arhondaric

 

fără muzică fără dans mântuit doar în gând
de prin China cu mama te vom reinventa
sărind la nepot prin volutele lui Buddha
celălalt Shiva conostemu-ne cortizon

lume reală maimuţă reală realitate reală
vorba România vorba Hawaii vorba Claudel

maimuţă mântuitoare ca la urs
o scriitură nehalucinată lumina hawaiiană

sundara kanda Lanka Hawaiii mă gândisem ne spus
ringul ningu-l ia-o zăpezi Kamakameha

pe linia asta e şi Bangalore acolo Mamata
cum să nu-şi fi amintit de jocuri schimbătoare

mă-nvăţaşi bine liber de instrumente sfaturi de hula
lăsămu-ne indieni lui Shri Hanuman ji

caraoacheş soare bronzat şi gălbeneala Orleans
n-am fost în Hawaii nu în Houston poate în New Orleans

plimbările în nimic ale mai marilor le întorc în tot
pe-aici sosirăţi din Maui şi restul tot călători
nu da nimeni un ban pe tine nici pe mine

de două ori mai lung baston orbule foştilor
şi vorbesc limba asta de-o viaţă vai de capul lor

şi-am început s-o lovim şi noi de voie nevoie
eu Hanuman în Hawaii biblioteca la muncă Lanka
precum în cer aşa şi pe Pacific aşa şi pământul

lui Petre Augustin călătoare aeroelasticitate
la plecarea din Houston în muzica odinioară de Mozart
de lângă Hanuman Savitri mă mai şi întreabă de Yama

şi dacă sunt evreu precum în Rio aşa în Oahu cărţi în cărţi
ochi de noapte scurtă la articulaţii osul ce-o cotrobăi

altă carne râncedă scăpat dacă nu de creoli de nemurirea lor
binevoitoare împrietenindă vorbe pe cataracta Corei

the kiss in mandir sărutul neindus titlu cu otrava altădată
demonstraţia s-a comis din replica mea premierea 

şi a celorlalţi au avut grijă de mine mai ca de oul lui Columb
scuze intraductibile castru de albastru interastru

calculez extravaganţa mai negăsit venirii decât pierdut plecării
lume nantă elefantă nemaimuţă în căruţă amarantă

în New Orleans la ce m-oi gândi necoranic sfânt alterlingv
ne-ai uita uitarea oceanului marea cătarea 

kenoză limpezindă aceleiaşi dăltuiri de-a sudul umbrei
nici crusta nici crucea roata soarelui Năvodari woodoo 

Kojeve şi Luca Piţu pe scaun aviatic înot paraşutabil
tai ziua din desfigurare mulţumit refaci doamne omul

 Agrawal ar produce antologia versiunilor chalisa
ceva divin în orice hărmălaie mai de doamne-ajută

clubul ramayanic se subţiază nemaistrăin oraşe tură
oraşe cal Takona mlaştina de armonii

short de spaimă şi ce depărtare pacifică
ce-nseamnă benvenuti şi dacă are legătură cu Ben Hur
ce-mi trebuia să mă uit pe hartă acrit de anticomparaţie

răsfăţ primordial pe ţăcăneală lungind cădelniţelor ghilotina
în o sută de ani preşedinte indian al Americii

vorbim promoroaca iar am ce uita da-li-da-ra-da
limita rimei draga-ne Kriti Kavita ne-o poate învăţa

tată sinucis ni se arată pe oală hindutva
prostii ştiute din mai bătrâni o să vă aduceţi aminte



glogovenească imputrefacţia vârful oceanului
copiii ăia sfinţi şi tot aşa chalisa distracţia Năvodarilor

bine vă şade sus nepotul mâine-aşteaptă
diaspora mit în cădere şi magnetism absorbant
dacă nu şi visezi Plato frazând diplomatic păsul

munţii devale durerea afabilă la dispariţia propriei ţări
nu auzii cuvânt românesc decât tot în Hanuman chalisa

vulcanul nu se va studia o libertate de a erupe subtil
călătorie lungă nu mai ai când să-ţi pese de întors
cinci ore după cinci în lanţuri fragii toaletarea zeilor

nişte zile de viaţă în Pacific nu strică Edgar închid ochii
tot templu nu degeaba oi fi tradus Gitagovinda
peripeţia peripatetică din ocean încolo Kali sati

muzica nu mă mai surpă negru-roşu bandulieră pe împuşcate
nevadă Şeherazadă o zi snob o viaţă snop cal de gal

se înseră îmi pun hainele chinezul lângă mine în verde 
vedem luna plină pe oceanul si-no-ni-mi-e o mie

prea asemănarea de rasă pe aşteptarea prinderii de sine
cu dorul de măsele băiete ai artificializat sfinţeniile

de 25 de bani norocul lui Ron că ne fu acronim pe nou
să nu uit să-i spun ce-om descoperi în afară de cărţi

de-ar fi credincios şi nepervers mai şi are timp
nu-mi mai are literatura decât de o formă geam/para

nu m-aş lăsa pe-o noapte unul cu urechile cât muntele
tot ajungem noi undeva apa nebăută nu se pişă
da-mi şi scârţâie scheletul nervos nu aşteptaţi 
nimic de la americani vă pârliţi ca la război nici

nu există altceva să trăiţi calcul în voi nu la rinichi
tradusei din Eminescu după Tulsidas versete sete

miramaya mii de mirări cecul e datat 11 iunie
necazul tău nu-l pune pe seama Americii are ea grijă

boceşti copile ca-n alte avioane uscatului aer
om şti ce ne mână o mână poartă o poartă
m-o fichemat pe mine ceva nu eu pe cineva

ne vedem de-ale noastre de nu ne mai vedem
răstoaca a fiord îţi înconjoară reuma stresului

nu ne spui orele ceasul soare sus mai avem carul mare
cine moare cu mine mi-e mamă Sandule Plata e

martoră tu ai sunat să faci lectură nu eu port 
sâmbete să nu intru în Pacific în pace pe tine

ar trebui să te caut cum te-ai omorât şi-n pământ
te-ai scufundat până la antipod să spun 

şi oceanului sufletele voastre ca popa lui Dumnezeu
se reflectă carele în albul de jos al norilor mi-au înflorti
bubele hrubele apropiindu-te de ţintă vezi că nu există

nici întoarcere nu mai ai dai buzna în Hawaii
glumă de deshidratare Pacificul dedesubt de sete crapă

petrecere pe săturate maratonul tonului atonit

 
 

ne trebuie poemul pe cancer ginere incinere
sterilitate cu scâncetele în casetă notele mai cu domolul

boală diasporomână mai prăpăd atât ne rămânem
tirada nu ne-o despleticim salpetru columbiană

nu numai Colombina cocainoman nici cât un jaina 
scriindu-l înviere înot stins ipoteca Micescu

 briza grămadă o spadasinăm şi la mâna a doua
mersul zarului pe cărare fără vreme capcana 

caraulelor ce dacă schimbăm o vorbă cu oceanul
reflexele pătate înfrumuseţându-ţi limitele şi dându-ne 

peste nas te mirosim cu admiraţie perversă
dinaintea asemănărilor dincolo de invazie crime compas



prejudecata mi-o cară zborul ceva se prea întâmplă
amurgul plăteşte oboseala Tasmania Haiti haină

 

pe dansate fetele cu focuri băieţii cu ape
aerul bate vapoarele cu miros de realitate
ghirlande artificiale printre copaci înfloriţi

culcaţi pe miresme cu petalele bangalorian
cânece din orice tinereţe mayaşi stridentişti

închei ca-n Oprah kavita şi mai şi scriu aloha
all pearls are not created equal tattoolicious

ai un ţânţar pe faţă mă place că eşti dulce pe mine nu
Ukulele by Samuel H. Elbert  and Edgar C. Knowlton

Ukulele S cover and drawings by Jean Charlot Stefan Baciu
ukurere me de mite kakunin ukulele ichimura masakicho

ukulele o ghitară hawaiiană şi cum să cânţi la ea
Parinior a novel by George Anca UH Manoa Hamilton
Mira Baciu-Simian Scholarship annually up to & 4000
French literature and culture preferance will be given

to those candidates wishing to study or research
the Romanian influence on European literature and culture

Paul Claudel a Hawaii Main Author Mira Baciu
Mira Baciu Ionesco et le Paradis perdue

La naissance des obsessions fondamentales d’Eugene Ionesco
Charlot great muralist of French Russian Spanish Aztec descent

Mira Simian houla macomba hora a Zohmah et a Jean
Ce livre de larmes danses et saudades

Hiver infinie ce chemin de Tinka mon enfance oublie sur Olt
Et le violon du tzigan cria et la guitare hawaienne s’arreta

mi-am adus aminte c-ai orbit de iubire a noastră să fie
hungry polar bear turn to cannibalism space colonies

could save human race Hawking says Hawaii citizens deserve
to know whether or not the federal government 

is monitoring their phone calls will Hawaiiţs ttrash be 
shipped to the main land five is a lonely number catatonic

I like coffee he likes tea Hokulani Imaginarium
Memorial Cemetry of the Pacific uitasem de Alexis Carrel

Rumanian culture and behavior by Ruth Benedict
Rumania Seişanu’87 Davies ‚89 Brucan ‚93 Ratesh

10 Eminescu 73 titluri de Mircea Eliade unul în română
ciorapii murdari din buzunarul de rezervă al genţii

Paul Claudel in The Pacific uh no 1 1975 officers of the
Society Jean Charlot Honorary Life President

Mira Baciu-Simian Preisdent Mariake Watanabe Viice President
Jean Charlot Interviews with Mira Baciu on 

the illustrations of Paul Claudel’s Apocalypse
chinezul cu peniţă roza capete zvârlind înfige

suliţa în inima cristoasă vitralii netopite
împărăteasă bălaie pruncilor moşi
irodice înnourări născuţii proaşcă

nu bei nerâvna bulbucării
efigii feţe-mâini sagesse crainte

ce vers dedans zburaţi de-a înflorirea
rondul penelatului conscriptor

rotunzimea atlasică
mai din butoi cu ursitoarele şi boul
dragoni vâlvoi pe frunze de viaţă
în carul călimării frescă adăpaţilor

goarna plonjând în flame aripi de gheare
tuş perechii dintre arderi
înotători pe trepte bucle

anatomie reconstelată sub zei



roţi maxime pereche sub al barei
osii de negru paralele împerechind

iar creion pieriţilor imponderabili
adult în braţe mumei înjunghieri şi columbi

copilul fuga spre cosor de mitră
areopag nitraic feţe bundă

şarpele plinului scara veninului
ch 10 p 26 pe baldachin un spân pasăre oaie

jar armăsarul sătura copii capete
discul lui Vishnu demoni pompieri

spirala-n dreapta în stânga tatăl puternicului
de vă rugaţi în cuplu nelaîntâmplare
ambarcaţia cilindru împins tentacular
cu cruce cât de Krishna lanţ măslin

variantă mai de păr îngeraşi
cartea cui chinez la masă talpă

rege coroană sceptru cocârjat veteranului
câte tri ori trei capete de front

iar sombrero pe gratii şi un bifrons
cutia fetişului că raţă pe trei creştete

carte dusă cu apostolul sus
americanoidul cu mielul în ceafă tunsă

schelet gimnastică împleticită
răstignitului veşmântul geometrie

în ferestre de palat demonstranţi şi bursieri
încă o răstignire martori rechin

de nu se-nalţă din trei inşi în albia crucii
pomană olandeză ghitară şi surlă

treime răstignire încuiată
din măruntaie lăutari debordează înger trompet

compas pe îngerime strop de inimă
compun deschis pe autocercuire

bătrân cu cheie faldului de rai
carte şi pana turc pe bou ibseniază

cruciat şezând cu faţă yucatan
în pătură forfota creată tălpi pom
imensa carte pictor s-o orneze

înscrisă-n cerc ferestruit lăuntric
scări călătorite vârteje

pene pe medalioane claudeliene
pe lung au fost înalte acum întinse lat

baloane după treflă altor capete
infinitate portretul până porcul

ci elefanţii suntem în apocalipsă
drumeagul profilurilor damnate
o relaxare tânăr bătrân cuţitar
etaje siluetele încăciulate păr

palat mai mult geometrie
stea de şase cu urechi substelare

câţi de porumbei ciuruiţi en passant
cu gura căscată la raze cu politică
şurub oprit pe plaja criptei cu viu

crucea suliţelor ce se însăgetează
lingăii de troacă sub farduri diavoli

hermafroditul rege pe spate
structura ciripită muşcă

regina una cu de raze capul fiului centauri
clepsidra retezând-o la mijloc ăi doi

falange mai curăţitoare de măşti
încoronat cu secera în mână îl strigi

hăţul în gură dii prin aer şi alt laţ
a pipă ori pahar rotund grafiat

ce mare lucru formatul cărbunele



şase balauri pe steaua-n şase colţuri
trâmbiţe trompetitoare vorbea Bron la telefon

coasa ta cap de ce decapitare
talpa pe lungul crucii linia ciocanul

încoronat între capete de coloratură
din hârdău cu mâini în sus în jos

mărul în palmă pereche se clatină coapsele
chiar adam ubie es ce caligrafie

de monumentalist pe pereţi 
mă prăbuşesc iuţire sabia între voi
Aristote Plato st Thoma st Augustin
cu degetul spre şalul răstignit rotund
înghiţirile ireversibile pe tuşe groase

femeia cu pântec de leoaică ah şerpii
arşicele de foc scuipate Gyr să vezi
azteci în ce apocalipsă claudeliană

ce masă mire mireasă carafa
Cristoşi suprapuşi lanţuri miltoniene
zimţi de capete roţii cu înger aztec
sucala cu roata cioabă înţeleptule

hidalgo anglu cu câte un cap în mâini
doi pe corabie porumbel peşte

trei în şir la mijloc pălăriatului pe cal
să nu-mi spui T nici shirt

Jumenta Krishnamurti Blavatsky
tipic ceafă-n ceafă pe ziduri zidari

top of the first page pălărioşi ştanţaţi
din revărsări încă semene hârtia zidită

păsările mai încoace
nu intra tată în oglindă
că mă dedei la o parte

viaregii neauziţi din Hobart

The Ravanayana created and directed by M A Richard
Rinoceros By Eugene Ionesco Directed by Glean Cannon

Baciu la Arcadia mergea cu cadru
altfel welcoming cu plete fluturate
pe Mira John a ascult-o la clasă

o urmăreau cu drag studenţii

viaregii crestează vulcanul de dimineaţă
mai spune ce frumos e în casele troienilor

mă autocitez pentru deruta viaregilor

aici nu pare suferinţă nici consecinţă
o melopee sferică pe înflorire păsărire
peştire n-auzi nu vezi nu strigi nu te uiţi

vreme geamănă cu sine
oul climei mereu cald

azi faceţi parastas lui Sandu
se ia soarele cu vremea

nu vezi doi vorbind  ba aleargă
ba dormitează paradis somnolent

viaregii se risipiră pe lângă 
parcul lor sub turnuri

briză jilavă perfecţiunea se lipeşte
timpul se fărâmă pasîre subţiată în dans

aş duce-n mormânt aerul
ăsta cu parfum de înviere

înotând în Dumnezeu



Ştefan a arhaizat modernismul
Mira surfa cu Paul Claudel în Pacific

au revoir en Chine

Kumulipo is a genealogical creation
When space turned around the earth heated
When space turned over the sky reversed

When the sun appeared standing in shadows
To cause the light to make bright the moon

When the Pleiades are small eyes in the night

From the sourse in the shine was the source formed
From the source in the dark was darkness formed
From the source in the night was the night formed

Darkness of day darkness of night
Of night alone

Did night give birth
Born was Kamulipo in the night a male
Born was Po’ele in the night a female

Born the coral polyp
Born of him a coral colony emerged

adios ke aloha adios my love
hapa haole

the lonely croewd

Cathy Song
it was another long walk

through the sugarcane fields
of Hawaii

where he worked for eighteen years 
cutting the sweet stalks

with a machete his right arm
grew disproportionately large

to the rest of his body he could hold three
grandchildren in that arm

in China even the peasants
named their first daughters

Jade

Pake Hawaiian pidgin for the Chinese people
Divan Haviz critical thinking Hypatia

The Prison Journal Victorian periodicals
Studi francesi vital speeches curing catastrophic amnesia

tripwire a journal in poetics los cybrids
The Botsotso Collective Poem Mythlore mythopoetry

Hawaii Review haiku for a sterilized island
Poetry we err in open air devil as swalow’s swerre

Kula Manu byn-hawaii literary journal
dacă nu vorbeşti amuţeşti citeşti Hawaii is still

the most prefered dream travel destination for Americans

răspunsul rotund al visului către acoperişe
chalisa chinezească maimuţa lui U Cheng
suntem mai mult chinezi hai la maimuţe

aer împărţit cu tehnica şi cerul
în aeroporturile internaţionale ale Domniţei
via Alda o comoară de nefericire răzbunată



Brâncuşi în Paris Yukatan Hawaii
crima discontinuării studiilor eminesciene

azteci decupolaţi romîni infertili
Hellen ştie bună ziua mulţumesc vă rog

cuminţi bibliotecari fantome în virtualitate
roata coralilor învârtindu-i peste
scriitura albă a valurilor pacifice

thank for Jean Charlot’s Brancusi
he comes with Joyce Apollinaire Pound

fredonez chalisa în ocean burtos de pâslă Hanuman
ne prosternăm vântului ecou oceanului valnic

stătătoare vreme arbori de crini
suferinţa la mii de mile

vaca sfântă n-ai de unde s-o tai
cosmogoniei sincroni coralul întâi

în afara mingii
fredonez Carmen Our Redeemer

înot în acelaşi ocean
râsete în eternă surdină

bucăţi de lavă din născutul coral
menehune small people who worked at night

mahalo nui big thanks ukulele
uku/flea lele/jumping jumping flea

aloha ohiahi good evening
aloha au ia oe I love you

aloha kakahiaka good morning
aloha miloa much love

hauoli lahanau happy birthday
hauoli mkahi ki hau happy new year
mele Kalikimaka Merry Christmas

okole maluna bottoms up cheers kampai

Letters from the Sandwich Islans by Mark Twain
Tom Galagher Modern Roomania NYUP Printed in India

Ruth Benedict on Romanian November 1943 
Occasional Papers in Anthropology No 1 1971
Introduction bz Margaret Mead interviews with

informants in the US for the Office of War Information
studies on Thailand (1943) and Japan (1946)

interviews with Philip E. Moseley on Romanian culture and behavior
use of the work of the sociologist ethnographer Dimitrie Gusti

this supposition had been wrong the Old Kingdom
of pre-1913 Romania and had omitted material

relating to Transilvania the Banet (sic) Bukovina and Bessarabia
limited circulation (multiplicată) is permitted now
at the request of Professor Robert J. Thodoratus

with the understanding that no permission
will be given for quotation in any other publication 

M Mead as executor of the estate of the late Dr. Ruth Benedict
First issued in mimographed form in 1943

by Institute for International Studies
I History as it Appears to Romanians

Ii The Land and the People
Iii Adults Life

IV Child Rearing
V Some Romanian Chracteristic

Romanians are a charming people
the Romanian ideal of life is frankly hedonistic

perhaps no flok poetry in Europe is so sensuous
and so acutely observant of nature  as is Romania’s

the great Pinetree Gaster acacia blooms Romanians are extreme
the new toy the baby Romanians in any circumstance



hate to be reminded or to remind themselves
that they ever will be old and helpless

toward self Narcissus grandiose complex
their death fantesies are of marriage  to a Queen at

which the stars and planets officiate
the incubus opportunism and aggression

kiss the hand you cannot bite
the tendency to create scapegoats strigoi vampire

Furer principle preventing masterbation (sic) Vacaresco
the consummation is never happines in this world

the same instability for a personal Paradise
luck and determinism (amândouă-ntr-una) atitudes toward

violence the close association of physical violence and love making
the Iron Guard regime of terror in 1940 was beyond comparison

with anything which happened in the establishment
of fascist regimes in Germany and yitaly and

Jugoslavia probably the most marderous in any country in Europe
purge mob killing loating blood-madness exces

any forecast of the Romanian situation
when fighting stops after this war is certain

to be misleading if it uncritically adopts
the urban Romanian cliche for the general

population that is submissive and peaceable
may god never put upon the Rumanian as much as he can stand

beating is torn from the Paradise Hawaii to blow of love
guilt and atonement feelings of guilt are

extremely unlocalized and diffuse in Romania
expiation alms giving for my soul

Stratilescu says the rich keep no fast
a clean mind Murgoci Waldeck disaster no in politics

disaster in sin and expiation need a king
social solidarity village solidarity is relatively week

Rumanian Weltanschaung is vividly expressed in their
concept of the end of the whole establishment

order of the world it is called the time of 
afterwards and it has a Christian

flavouring of resurrection of the dead
but it is entirely different picture from

the Western last judgment it is
the release of chaos When the son will beat his
father And the daughter her mother And godson
his godfather And goddaughter her godmother

when times are bad and evil rampant the
pesants will say The time of
afterwards has come it is the

final consummation to be expected of this world

ce mi-o fi plăcut la tine Ruth sword fish
astfel mitomania pe a noastră zăurdeală

cărţi nelegate website-uri aruncate
în prefiinţă nu ne ajungem coada

cu Ruth şi Margaret mai câte
de ce nu venisem eu în Honolulu

sfătuitorii de aici în de ei olivi
bolovanilor paraclamansozi

nu mă aflu în restaurantul japonez
m-a pus ăla cu picioarele pe pământ bum-bum

lăsăm copyrightul la matale pentru original
bag seamă de nu şi traducerea Baciu
te dai cu hârtii de la el ori academie

în trenci în Hamilton toţi speriaţi

Kahalo Mall cuplul mixt că ride acolo



aia nu ştie e din România
adică din Albania aş fi ştiut
nu înţeleg nimic americanii

nici pe ei înşişi n-am cum îi ajuta
foamea dă depresie dom’ profesor ce te iederai după 

recepţii ce povestiri despre ce ţi-a dat să mănânci
eu mă lămurii cu Charlo şi-mi iau la revedere

să vedem pe unde ajung cu Klimenko
o fi intrat şi frigul condiţionat în mine
mersul patru ore pe jos prin arşiţă

sărat şi înotul o gratuitate rară
încotro s-o mai apuc din lanţuri

duminică de pâclă intenţională cu Insula Paştelui
Polynezia mirajul Pacificului

frigul mi-e de la ce-am citit palmieri
puse pe distrugere absorbind copii

trei pricomigdale de la japonezi
aerul liber mi-e poezia

Bucureştiu’ cafenea literară în Honolulu
antropologia dispariţiei speciilor omeneşti

via Hawaii cu prăsila amestecată
bluza sub pat nici poltergeist nici Ruth
cum s-o mai crezi japonezilor thailor

cine a câştigat războiul însă postum errata
reef triggerfish rhinecantus rectangulu

humuhumunukunukuapua’a
to fit pieces together with a nose like a pig

box jelly fish after ful moon stung
Diamond Head Crater was formed about 300 000 years ago

se poate măsura o degradare de sine
în înşirările transcrise nemimaniacal

Ruth mamă via Moseley Gaster făcători de ţară
ştiinţa nu mă mai priponeşte

caut o sentinţă care să mă coste
chiar n-avem pe lume noroc Veto şi Mariţo

oceanul ne-ar primi şi ne-ar săra
de fapt mai aştept o rafală de vânt
pe transformatorul de sub pământ
n-auziţi şi voi noaptea din Honolulu

numiri hawaiiene ramayene aztece ecce
the world was made by Jesus

who is going to protect honest citizens

it was about not drinking evening
I thought if this poem will do

nothing knowing of it but you Bron
see Baudelaire’s clouds on Hawaii
no poet like us to thoughts reading

still only you in non drinking evening
lost hula in Jules Verne’s Tasmania
got some three couples of vocation

I happen to be less anti-American than Laura
antipodes from here to Romania not Africa

we missed a globe you figured it between us
Charlot played it again with the muralist

yet the sonnets went all to Laura
zet I did sent to you the birds aloha

Don Quijote alrededor del mundo el autocomplot
Hegel de bine America Latină de rău Rusia
slavii nu pot face cultură nu citise romanele
centenario de Beckett Esperando a Godot
un cavou alb în Makiki le-am spus de Kabir



Steinhardt Rohia Baciu Honolulu Ionesco Paris
hrănită ortodoxia ardhanariswara

nerăbdare metafizică în moalele oceanului

noaptea e mai greu oriunde la voi şi mai cald ca ici
parastasul miră marea în colibe de chirpici

credem Anzi anziani băcie fundul sacului popri-ar
de-o scufundă Himalaia pagina cu tata Friar

somn coral fugit cu visul iunie şi dinspre moarte
tatăl nostru Eminescu în Hawaii ne întarte

şcoala scrum din fumul zilei de-nceput mi-o arătai
petrecuţi balenei supte japonezi români şi thai

cum mi-aş scrie testamentul nondepresiei propice
tropicelor cancer rupe-şi ori aricii de arnice

sine uniform nici tu nu adormişi în Bronmajaya
din Hobart până-n Jakarta Bali bibliografioaia

sfânt hanger betel pe semen alasalasan de Java
val textil oceanu rece până îl încinge lava

în altă viaţă peşte de Pacific subţiat coralier
în şube de mumii siberiene taţii

munţilor Hawaiieni Tâmpa Capela
vorbim tăcerea Himalaia în Pacific

Bron este femeia Pacific canceroasă
pe tropicul Capricornului când

în Tasmania altfel copilărea
şi tot soră-mea de la antipod era
sută la sută Viorica mai şi Găeşti

oamenii ăia trăiau într-o transă de ei inventată
vorbeşte cu un accent rus de parcă
n-ar fi terminat războiul niciodată

numărând generali retraşi în Hawaii
John Pierre rus şi mexican fiu de mare şi ocean

pe evantaiul Pacificului Paul Jean Ştefan
Mira netrecută în registrul de înmormântări

popa era plecat la New York
perechea oaselor pe brazda naşterii

ori înfloreşti ori te faci kitsch
Ellen evitându-şi India China nu România

Klimenko mult şi-l aminteşte pe Anania
care pe Mira o preferase lui Ştefan
asta e calea să scrie el o scrisoare
după datele ce i le voi adresa ritos

ei între ei uite ştim că e crucea 
aplecată să nu cadă poate o
îndreaptă cineva sub ochii
lui Mikhael ori ai Mariannei

le-ar plăcea lor să supravegheze
îndreptarea crucii că unul din ei

făcuse aluzie la datoria administraţiei
grecul îi va trimite vâlceanului din Feleac şi poză

ne mai deşirăm fatalitatea
fără judecăţi de talent etnic
ne luăm în nas nimicnicia 

indusă de la psalmist la yankeu
aşa că şi Edgar pe recunoaştere

din Brazilia de-ar suprapune
finalurile depărtate în timp

tot în Hawaii cu el ne-am dadincapa
aşa şi Bron din cancer surâzând

aşa şi viaţa Mirei cenuşa lui Ştefan
neîmplinită a i se adăuga de oase

traforate muzei hawaiiene de Vâlcea



când eu nu-mi găsesc unghiera 
şi gheare chiar simiene voi arăta

poate ascunse prin muşchii globului
aplecător de cruce şi Confucius

chocolate covered Macadamia Nuts
m-am aranjat nici de cadou nu sunt

diferenţa o face bananierul
coasta oriunde o femeie

depresie simiană se luminează de ziuă
Frangopol şi Miclea ultimii darwinişti

pe scoaterea românităţii din
ştiinţă că numai alţii sunt breji

 sunt şi nu sunt apud Sandu Văduva
orie eşti ori nu eşti ce snobeală
că eşti că nu eşti la futu-i mă-sa

pe statistici cât neamurile minus altău
pax Mira de nu Mira în Pacific cruciţa

i-o fi pus-o la căpătâi chiar Ştefan
şi i s-a alăturat după 15 ani erau scunzi

altfel de-o vârstă cu părinţii mei înalţi
alunele lui Adam de a Susie geniale

ce şi-l mai caut pe Edgar tămâie
amicală să-i inhalez în gol

subiectul se apropie de fine
nu ştiu ce va fi de ziua asta spre ocean

la bancă pe jos în downtown
care de la temeiul Hawaiiului care student

senior de bună voie cătană
în Pacific deplângând rabinul

creştinat cu crucea pe-o ureche
şi confiscata familiei proprietate

pe o petă română franceză hawaiiană
cum să-i spun canceroasei că sunt
nefericit de pleoştirea crucii peste

canceroasa cu patru ani mai tânără
ca noi încep ca-n Trinidad

aflându-mi altă mamă tot moartă
tot din Vâlcea mai boieroaică

naţionalizată acum restituţionată
la neamuri fără amintire

cum îţi închipui poate e şi cum te bagi
unghiile cerşetorului fără picioare mă anunţaseră

că a primit el banii tu le aveai de 10-20
de ori mai lungi şi te crezuse alb
Hanuman m-a adus şi mă ţine

Inseminare simiană egloga Hawaii
Îmi voi rezerva dreptul la cenuşă

Împotriva mitropolitului nesinucigaş
Ea-l ţinea şi-n farmacie şi-n libertate şi-n Hawaii

Toate economiile da-le-aş la manechiurist
m-ar şi oja grecului de-mi zisese Hristos a-nviat

i-am spus Hristos s-a înălţat şi a repetat
nu orientu-l deprima pe Klimenko tropicul

mai ştim fraţi indieni săltaţi de Susie
cum sunt românii dacă ştii cum sunt alţii
poate nu şi viceversa Ruth-Gaster-Gusti

făcându-mi părinţi din Mira şi Ştefan sunt evreu după mama lui
voiam să aflu adevărul de la Edgar dacă

şi-l mai aduce aminte dacă l-a ştiut
să nu ne fi depărtat reciproc de preconcept

interetingly Ellen has been in India
China and Romania my countries



Brazil and Hawaii she shared with Bacius
and long live America-Tasmania

picioarele de ieri pe toate drumurile astea
de azi şi păsări în campusul Hawaii U

în mijlocul familiei tu tai iarba întorcându-ţi
maşinuţa din două manete eşti smeu

poate şi sfârşitul de aventură
mai mult necălătorită în floare

pe comoditatea depresiei
crucea-capul plecată sabia n-o mai taie

plecat rămâne capul netăiat cherie şi uite-mi
crucea bacilor de o fiinţă cu oile mele

cât îmi plăcuse iarna trecută fără motiv
probabil mi-am evitat moartea euforică
de nu luată de sinuciderea lui Sandu

hai să vorbim prostii Alda într-o zi
de părinţii tăi de tine atâtica
să dau de cărţile cu Văduvii

mai falnici palmieri în Casablanca nei Pacific
o plută pe incalculabil o sare
procurându-şi apa infinitului

ce ne caducizează ni se pare
a nu se supăra chinezii nu

suntem indieni nu din Taiwan
să observe că-i băgăm în seamă

ce mormânt de nu al nostru ne-o fi chemând
cruciţa chiar plecată văzând-o direcţia spre cer 

via România de-oi fi desluşit-o nu mai
raţionam nu căutasem cu dinadinsul

un gard dreptunghiular în fus de cuplu
de văzut în literatura lui şi a ei

previziunile postumiste separat de 
timbre şi străzi închipuindu-i
ori procesele de proprietate

viaţa ca viaţa dar moartea te practică
nici nu mai ştii dacă au nevoie păsările de oameni

sau invers se tolerează în apatia iubirii
pe o briză prea turistică pentru înţelepciune

adâncul suferinţei din blândeţe
călcată în copite tehnologice
de nu ne-ar semăna Pacific

şi celor din Carpaţi viaţă-n dar

cartea asta e a cui n-o citeşte de-i scrisă
aplecat cap netăiat îngropat

a chick of depression biten me as their
tiny cross is inclined being not the tower of Pisa

I realized lately that Simian House in
Râmnicu Vâlcea is just the art museum of their

but it is revendicated leagally 
by the owners the Simians who know next

Mira a fost o Simian nu o simiană
să nu-i fie neamurile simieni peste ea

că e-n Pacific cu Paul Claudel
Oltul tot încheiase cartea ei de poezii

doar i-a ghicit ţiganca mări şi ţări
la ce bun conacul muzeul ruina

privim fiecare prin pământul de deasupra
ca prin cerul vieţii noastre trecute

s-o luăm altfel Susie nici n-ai auzit de Turku de Zagreb
atunci sfaturi China nu e comunism şi atât
uite că poţi cunoaşte dincolo de nenorocire
pe capul neamurilor ceva dinainte şi de apoi



să nu mă fi ataşat de repărinţi
în necunoştinţa vieţii noastre

trensferul e valabil două ore omul-cercel
maşina de dolari nu merge just go tot blat

scăpate picioare până-n downtown ceva
de-o complicată catalepsie

fricoasă de cârcei tropicali canceroşi
ne smulgem din pricopseală
planul era cum încă ne ţinem
lungul lumii să vezi pe cine-m’
ori chinezoaica ori tasmaniana

de nu peace corps Leana
sunt neamuri de pocit fără vorbă
cunoştinţa la loc nedormitul zbrr
cum mai şi satu în city express
văzând cum se desecrează ce
unghii zăribile infra downtown

Beretania  Pali outcomunity Rada’s Piroscki
nails manicure &15 pedicure &25

out of its shell în casa spânzuratului
femei tatuate spargere muzicalităţii

no comic reading please Fort Street corso
dress for less Bethel CompuTant

Prince Jonah Kuhio Kalami naole Ruth’s Chris
be at least 18 years of age
aici a vrut s-ajungă indianul

antologiile americane fără români
românii nicăieri ce-n Pacific

globul era de apă neoprit la America stătător
Ted în Insulele Marshal şi noi o slujbă
ce-mi trebuia Hawaii pe cine să întreb

meduză sferică nedantelându-se
Maui caramax pe oile noastre albastre

oamenii parcă ar fi hărţi ale insulei
în tot atâtea caractere şi culturi

orchestre indiferente sau nu la păsări
să-mi pară rău că plec din paradis

depresia de ieri mormântului neproscris
preţ îndepărtării de gulagul cu părinţi

acum fiilor dacă le mai trecem prin minţi
la legende de prakriti par Claudel 
au dr. Alexis Carrel en temoinage

d’affectueuse admiration
ieri ziua solstiţiului cea mai lungă

druizi hawaiieni fără nevoie de noapte
cancer şi Jean Charlot la delicate parts of the man

când a plouat trei săptămâni să fi văzut jena de paradis
în loc să văd apă şi piatră mai bine pe tine şi pe tine 

o grabă a dispariţiei din tristeţea hawaiiană
hula e a oceanului şi a dispăruţilor speciei

ritmul entropiei americane de ce n-apăru Ron
ori vi se moaie la toţi picioarele în amurg

alte curiozităţi din oceanul cel neprovincial
cine să mai ia copyright pe Baciu de-o lume

obezitatea hawaiiană a femeii noastre
nici albul valurilor nu se mai hotăra

nici zăpadă să fi văzut pe munte
Tâmpa din Honolulu fără nea
căruntule negru al patrulea

pe toată lumea a n-o mai lua
bine că-mi văd de Orleans Orlea

bunicii queckeri tată agnostic să crezi în 



valoarea  individuală să ai grijă de alţii
mi-am amintit cu drag peregrinarea prin

Ţara Lăpuşului între munţii din Hawaii şi Pacific
şi acum unde mă duc nespălatule cuc

O Aia Hawaii Autopsihogramă
toward a new Metterichian (sic) Era
lăsai pe Hanuman dedei de aloha

energy weapons radar absorbing metals
boli mi-oi fi lecuit să mă invidieze doctorii

am zis ieri a lucrat pentru viitor speriat Jim
pe fază Bron şi ne-am luat umbletul

nici măcar anunţat amicul foame glodită
copii răsfăţaţi-vă părinţii neînengleză

străbătută subletal lumea năpastă
ruperea de matcă vijoi vineri joi

pe Transilvania când eu te întreb de Tasmania ta
unde plantaţia cântă focul trestiei

second hand smoke şi pe arrigatoneză
cum voi şi aranja stanţele astea

nu numai indian dar din trestia înaltă
chemându-vă din toată Asia americană

distraţi-vă generaţie nu suntem morminte
crezuţi în academie de pe corali

copacul numai flori galbene scuturat coral decedat

acestui zbor

sunt obligat de soarta acestui zbor să zac
în vers încetinitul Pacific la un pac
soldaţii marinarii de liberi invitaţi-i

strop marinari la apă la aer cu soldaţii
pentacostală riga de mătăcină zimţ

auzi-ne aloha Hawaii cu părinţi
deritm claustru laur coclaur de Pacific

nu-mi strig lichid poi mâine jumate de specific
treflez încetinirea speed aş juca nu ştiu

ne află ore hore pe cobre coboriu
de hula te învaţă aniversarea bulă

ci ne distrăm canastă Popescului din hulă
aşa ne paşte clima cu polinezienii

mala şi micronezii danseze caloienii
că de pe urmă dreptul adio hawaiienii

doar că renasc în copii trăiască râmnicenii
pot să le spun istorii de doamna doctor Morris

am scris lui Bron şi versul Baudelaire că ai lui norii-s
ne suntem siguranţă centură îmbucată
de ne luasem şatra şi şi pe mama fată

picăm înot şi-o vestă vestească-ne rechini
de ladră idolatră cu mile şi prăjini

înghesui ghes chelie pe oul neghimpos
şi filmul scoate ochii târziu Los Alamos

plecând cochilii perle din mers am prinde plod
mai grasul hărtănirii războiului din pod
de neestetic vadul mă descotorosi-va
ajungerea la poştă în Minnesota viva

acum şi butoirea Parisului strâmbangă
o piesă n-ar cânta-o nici neamul lui Barangă

o anonimă coardă cântându-se aland
cu saudadul sudic vânat şi goeland

ce dat nezar o zare în dar primind primat
cu simiană missă altarul a pamat

n-aş fiorosi chirnoaga pe şalele cămaşă
rar benevol la dungă în Indonezii paşă



ne strângă bumbăceala bumbacului mănuşă
pe înţeleg a stanţă gunoiul de la uşă

prea pe zburate urcă la smuls abia-abia
cu lumea din oceanul mai limpede cişmea

ce zici tu nea mulţime c-aş scrie ireper
de nu şi canonada c-am luneca pe cer

privească-ne toţi peştii ne râdă îngeri lucii
înfloare Viorica la vocea Santei Lucii

abia acum se-nfoaie direct peste ocean
spre ceva nou cu moarte bătrâne căpitan

lumina prelungită bastonului bălan
cu ochi de chinezoaică ne e aeroplan

astfel se despărţiră şi Magellan şi Vasco
de lumea cunoscută ci nouă doar fiasco

întreabă caraula de ce numai o stea
mă-mprejmuia din ceruri în ultim’ noapte-a mea

îţi va răspunde ţanţoş social security
lăsaţi-vă broscoii pe plaja purity

n-aş mai rima nici puşca s-o slobozi by chance
spontan şi Paradisul plictisitor la dans
de ore dinainte mă fleorţăi pe ce preţ
mi-oi fi vândut alura infantă nemaicreţ
cine de cine scapă te ţin într-o crăcană
străveche măgăoaia telefonează hrană
de foame câţi pe astăzi s-or alfabetiza
în silă moşul scuipă cu preţul pagina   

pe plată cânt aloha nu mi-a părut zăgaz
neascultat pe arta cu artefact afaz
mi-aş subţia gonia cu agonia ocnă
de frig neauziţii de sare nici o ocnă
analizaţi colindul kabala cu afoni

şi tare ne mai iartă doimea de tritoni
citească îngerimea şi sus de-o pomenii

cum ne plăcuse viaţa chiar şi între cei vii
pe-o parte a epavă împins de mal din cuplu

din nepăcătuire mă număr tot quadruplu
aşa că la pretenţii scuipaţi căcănării

nu ne mai vândă Scorus ce scârnă cântări(i)
se lasă ăst’ mă-mpinge de glandă peluzatul

n-aş asculta galera ce mi se face satul
întrevăzusem caldul prea luminos şi-americ’
să-mi fi trecut prin linişti un sunet de-ntuneric

sării peste depresii îmi cauţionară
bătrâne leat cu mine şi ignorata-mi ţară
la tine vin Grigore Alexandrescu zi de

Ştefan şi Mira Baciu de peste Atlantide
Pacificului clasici nu îi mai presărară
arhaic modernismul său de odinioară

la Paul Claudel cultivă al lui Charlot amic
mexicanist cu zidul nu Chaplin tiriplic

rechinul şi plevuşca o fabulă pe invers
engleză japoneză trăgacele pe triggers

ne-om ferici nebunii de neam de neam din noi
cu dragostea picturii lui Teodor Bogoi
cine s-ar sinucide să aibă altă baltă

decât Pacific sine în umbră că-l asaltă
ce-mi spune cum că nu mă încape babaracu

pe Atkinson marţ’ caşul Ala Moana lacu’
am răsărit pe triste cormane înflorite
mireasmă taoismul gândire fără rite

în viaţă-mi număr scala de cuie ne în inimi
şi de urât şi moartea cât de curând puţini-mi

dospită covrigeala orăcăie baboiul



de-o empatie altul elicea lui Alboiu
ne facem că ne strigă pentateuc din raft
ăi graşi se scob chiloţii cu val răcoricaft

se înţelege gluma masivităţii slană
musulmănime suplă grăsime-americană
rămân în spaima pielii la saramură culă

neconstruită verii pe lanţ de funiculă
prostimii o fântână de-un deşti şi unghios
nu te stropeşte plaga de când şi aghios

mă tem că pier prentâmpin pe Tâmpa timp prieten
cu plaga împuşcată din cete-n cete-n cete-n

rar sânge pe Waikiki din peşti devoratori
încetineala strigii şi ce mai nenişori

o ploaie ţârâită în scurta mea şedere
odată inundaţii şi nici o mângâiere

cordon recif o parcă înoată prin destine
o obosi ridică şi vulpea ca de mine

ne-om călări carâmbii om înjura poporul
cum din Hawai poetul conjură viitorul

cu dumnealui maestru prea naltă subţioară
mai aminteşte-ţi altfel Mărie Mărioară

greu orele să fure din spaţiu cer becher
călugăriţe limpezi de întuneric ler

balaurul se-ntoarce nemailuat în lance
tot Bistriţa izbeşte vlahuţian în Toance

prinserăţi fenomenul ca-n puşcărie rime
memorizare vie nici moartea s-o suprime

exilul tot o pală de învârtit memorii
şi-n Hilton Village roata Hawaiilor e-a morii
mă în răspăr răspărui cu unghii fâlfâinde

chineze nemongole thai lande nemai inde
Pacificul o vale muncei la antipod
o guşă nucleară puhoiului de iod

când facla în multiplu reflex de hula frige
unduitoare afte de zgaibe catalige

de-i veche sprinteneala tresaltă şi maceta
măcelul pălăria colegul tău Gambetta

eram complecşi atuncea de complexare râsă
mai jos înăierarea nici pâs de a sa pâsă

oranj noptatic bakhtul cu Hanuman în joacă
a rugăciune starea de pace te atacă

nu din fiinţă flama abia toarnă taverna
o coadă caravană în satul tău Izverna

Pacificului peştii zeificaţi corali
ni s-ar părea şi Darwin şi păruiţi bacali

vei persifla ori tifla ori din prescuri secure
ce ne tălăzuieşte credinţa în custure

sub obiect o sobă la tropic nici o sobă
cu naşterea nici iele nici ursitori cu dobă
a nu-mi cădea aidiul cu poză de registru
a nu-mi afla periplul Danae ori ministru
de-mi şi abat sfiitul parad patris prădar
şi ies cu Muşatescu din strada Sărindar

parodiază Baciu pârnaia din exil
Hawaii vaii taftă caftanului tractil

i-am vizitat mormântul ce rar năvod năvadă
Pacificului cură perechea să şi-o vadă

pe gheaţă câinii filmul în pargere vădeşte
aş vrea să scriu o odă şi tot alexăndreşte
nu comparăm uitarea necumpărată sarea
pe unde curge apă nu ne lipsească marea
am alungat de veacuri recunoscut conflict
nici dracul să cunoască recunoscut adict



ce de secrete zboruri discreţie fidelă
pe margini să nu tulburi ermetica nacelă

nopţi caste valea pleavă o vântură vânată
se scutură din carne şi sufletul de fată
paşi iuţi a înşelare dans hula unduire

lahari predispusă sundarya citire
mă poticnesc ticnire aducerii aminte

în mort cu vin tandemul stafiile incinte
de separate quante din entităţi bacante

perfecţiune monştrii visatelor infante
a înghiţit mejdina portocalie tânga

tu mai închide mina bănată din Nălânga
imersia Marsilii cu Honolulu sore

şi iar claudeliene pedante choefore
la capăt mai nici Susie prefaţatoarea sină
cu psiholog zăpadă ce orbul i se-nchină

nu Bron nu Ted din Marshal tot insule yankee
nu recunosc aloha nici delăsata Cheie

de-a jumătăţii noimă genom şi paranimfă
spălarea de oceane prelingă-ni-se-n limfă

faţade sub masaje coralii iar corala
o operă sacrală-n acord cu nicovala

bine că nu-mi atinge crăpelniţa dimensii
să car pe câini o gheaţă de sete şi hortensii

în tinereţe arta ploua în fapt de vreme
şi parcă semănarea târziului neseme

mai noapte la întorsul fus cantonat cutumei
ce-o fi văzut vast cuplul hrăniţii câini anume-i

sustraşi din aparenţă îşi văd de treburi dharma
tot indian când mama îşi păcăle jandarma
 a povesti nu-mi cere n-ascund de interog

fie şi în cărţuşcă de corb cu inorog
se răsturnară sacii înscrisurilor lojă

nici unghii nu-mi tăiară pe corso şi cu ojă
în seamă câinii bagă salvarea semenară

rar oamenii la mandă înot de roşioară
ce şi catharsis hybris târgoviştenii vând
Gitagovinda ritul dansat paracomând

cum oboseala bască ne basculează prova
ori provensal ori nordic nesinucisă n-o va
pâlc petrecanii rase s-o deznoda şi dura

din rotunzimi de ceară din charminar Tripura
aşa pendulul hindul plecându-mă vocal

îmi ţin neintonată şi mantra de coral
voi dezvolta în studiu cu avocat chinina

cum că bătrân profesor nu-n India în China
păcatul confesării iertarea iar în braţe

să-l dea de nopţi la dublu împărcuitei Vaţe
condac don icos dinte căsătoritei carii
stabilimentul Platon arcadian acvarii

bătrâni esteţi jucatul de tineri în picioare
urlă o băbătie de râs înstrechiare
a liniştire frica şi de umor infarct

zăpada fără haturi ori câinele e arct
sau ţi se pare filmul atât de şanţ pe focă

oceanu-mbujorează albirea univocă
v-aţi mai lupta olaltă la patru ani cu fata

în avion din Houston să meargă în Bharata
adaos caterincă împăroşe ţesala
copilul urlătoare aminte în Valhala

mă duc eu iar că vouă vă pare cu deranj



negrul orelor pe craca de ne linia oranj
câinii tatei cautate în apt fapt Mahabharatei

văd c-atunci rimam altare cu arătarea karatei
nici o salbă de albalbă nici un crin de hawaiin

dacă unda mă desfundă înapoi în Shaolin
nici de psihogramă rostul dodie nimic moloh
cu aloha în fereastră Goe-n Marcea e paroh

ce şi tata să mă rupă cu fiordul mai acum
şcoala arse-nvăţătura ce ne facem doar de scrum

într-o insulă-n Pacific din destule şi mai şi
şcoala s-a aprins vacanţei pe ziarele făclii

de-am cobit şi alt dezastru de cu ani e paradis 
rar să se trezească altfel cine din acelaşi vis

nereligios cu banul aruncat pe cancer rac
scumpă viaţa pe ce plajă se prăjeşte ăl sărac

mă fersc nu hoţii rula îmi lua şi fâş şi taşcă
nu e voie lege single nici tu să fii de-al lui Ceaşcă
pe subconştient poetic nici un sfanţ că nu se fa

nici amorul nu transpiră tropicului mucava
nu văzurăm noi de sexul ăl sexagenar genar

un ianuarie simetric pe solstiţiu druidar
cum concluzii hawaiiene de-o decadă mi-aş smuci

Campanella în cetate nu ne mai solarisi
sa re ga ma do re mi fa pa da ni sa sol la si do

Iliada Odiseea Ramayana Mahabha ho
mai o hoaşcă de paletă ne-o picta adiacent

din zăpadă scrii ajunsul până şi pe continent
timp mai mult decât hârtia ăsta este subiectul

pe săpun scrii puşcăria aviatic dialectul
ne forţăm calandrul rampă ne pictăm din compoziţii

cu ideea pe poiană de a nu pica în viţii
ce şi-n Polovragi cutremur sfinxul dacă d’ukulele

a ciupit struna băcită tăbăcită ne e piele
zarca sacra pe Pacific din iubirea Stăniloae
ce predanie întoarsă pe moşie mămuloaie
nu scriu versuri în arenă întreţin pentateuc

mi-e de capătul Katrinei c-apoi ştiu unde mă duc
Picu Angelus ori Tulsi împănează audiţii

iar în plasa placentară înflorindu-ne strliţii
până la uscat mai este una zi a dispărut

din repaos haos doamne Eminescu a părut
ce de stanţe în instanţe grasul dreapta apoi grasa

într-o viaţă ailaltă doar odată-nvârte roata
singularii într-o trupă de pereţi umpluţi cu ei

care s-o certa mai geniu din bărbaţi şi din femei
mă voi descălţa devale c-aici e înghesuială

poza-şi face mănuşiţe în verzală neduhneală
n-o s-aleg de psihorată călăreala pe horhon

de hornar nici har nici han nu nărui norului pripon
din a liricii petală sângerată pe pedală

nici bacil nici lipsă guardul gardul ghimpii îşi răscoală
nici a scrie în picioare pe cardiogramă gram
îţi cunosc cuvântătorii de o litră în program
de cu cale alţii saltă ţara lor eu o brobon

cu un abstinent semestru şi la loc îi cerşesc tron

de ce din ziuă noapte se face pe mosor
îmi pare copiere din ce citeşti sior

vedea că stau în picioare postcăcare o şuetă
mai ţinea să mulţumească la centură pe lunetă

pe luate plită hota ce anglism neluminat
de când tata şi cu mama nu s-au mai destrăbălat



judecă-mă tu din vârfor de lăţimi pe doage orgi
muzica porunci de şuncă avocatului de morgi
care scrii te preîntâmpini datului de morţii toţi
cum adormi din somn răsare amic nu fanarioţi

nu vă sting lumina urâţi pinguini
limitată noapte nedormind lumini

fiecine fila ca la naş compilă
de pe aripi smulge-mi şi ultima milă
da’ măcar distracţii dintre carabine

crabul neouatul diferit de sine

după câinii prin zăpadă pingii în incubator
de-notaseră şi valsul din picior pe alt picior

sărăcia sub teroare şi a bogăţiei dumă
pân’ la ziuă noaptea nu fu timpul nu mai e de glumă

hawaiienii în Pacific avioanele în zbor
o climatizare sumbră naturii pe polizor

de numai cinci ore puiul şi mai tânăr paraping
ne începe cantilena neplătită nici în ring

scris negenial anume de trecut peste trecut
şi aştept căzut rutinei să ne mai fi petrecut
măcar zodia prozodii muzica urzică zică

tocmai când mă lasă clona s-aţipesc nu-mi mai e frică
mediocritate somnul o aramă inelectră

ca şi cum a doua oară le refuz trei sute vectră

impresii ai acasă de-aici prin proxeneţi
americană curva la fete şi băieţi

ai mai urâ fanfară pinguinari zăluzi
ornitorincii stele ca printre papruzi
li se cuvine totul şi nu se au pe ei
corona altădată acum şi scarabei

maqi şi murirăţi tineri vă vai nenorociţi
în viaţa de oceane la antipozi păşiţi

pe cine vizitasem mormânt în altă lume
la antipod se cheamă că este de renume

atunci în cer m-aduse dantesca pogoreală
cu înălţare veche pe firul de beteală

suntem din vii azi mâine din morţi se mai ocură
să pici la drum cu moartea că ai de-ntors procură

depinde cine însă te mai cunoaşte moaşte
cât că delaşi cravata şi insula cu paşte

Pacificul ne vede c-o insulă cu alta
ne-aude noi pe dânsul ochi şi urechi penalta

cantata nu se cântă de frumuseţe vană
călare se încarcă pe neagra caravană

tu ce tragi înţelese catrene le transform
pe când afla-voi bancul pătruns de cloroform

Maldivele alt’dată a faimă de apar
femeia ca şi asta zadar prietenar

furate paradisuri de banul nespălat
salut librare nu eşti nici zâmbetul zâmbat
întoarcă-se păroasa ca roata lighioană

de mă-nsoţesc Sorbonei pantagruelic hrană
hram dării de pomană viaţa la umblat

cin’ s-o contra-ncotro să zărească epifanii
nu mai gresa bătrânii de-şi agresară anii

de zdrenţăroase boşo aviamericane
şi grase patrupede în cupluri de arcane

cu tot dichisul foarte departe-i insula’i sus
lui Eminescu şi-a lui Euthanasius
aproape două ore însă şi mia mila



putori abia cu banii şi tot parcă de-a sila

odâr America rămâi cui eşti
şi nu întoarce capul spre Găeşti

c-ai bombarda suflerul
pe Eminescu şi bananierul

c’est grave maman răzbpoiul ne coace propagandă
pe scut întoarsă încă ridică-se pe glandă

ce ham pe iapa brună amestec de damblale
să nu-ţi mai pese doamne de îngerii matale
înghesuit în hălci de sovhoz mă vezi în tindă

jumate şapte ore pe grindă în oglindă
ce tragi color Orlando pe Arlechin de noadă
spuneam nici o valoare abia mâţa de coadă

cuplezi catapeteasma religiei gregare
prilejului onoare icoanelor rugare
o mulţumită sieşi a preot ortodox

grecimea mafiotă fereşte-te de box
îmi trebuie de-atâta amar de timp duşman

s-ar bucura în urmă pân’ pe Teleorman
gen maraton caietul cad să învie el

să povestească foaia catrenului duel
nu te-ar trezi c-o apă ocean tras de sub talpă

te voi compune Marlei nici chiar madamei Marple
zgârciţi de dinainte să nu se cace insul
a-nfometare vinde-i cativă ca învinsul

contorul unghierii bara ca patrafir
ca-n Carnivale chronos diferă Andrafir
Mirela nerăspunsă a drog sau neamor
Cu banii mai alalteri neduşi la cremator
Ca plata unu unşpe zării pe ecranistru

Şi nici că stau pe ace că nu ajung ministru
Şi-am loc la giol nu dreapta de malul femein

Că se schimbară budă acum şi razachin
Mai nesimţită oama c’americana getă

n-am unde pune dreapta picioarele în chetă
răsplata m-aşteptase dar iar m-ar fi furat
ruşinea arătându-mi legându-mă de pat

oceanul munţii over din creaţionism
într-un coral iar creaţa ne crăune câinism

nu-mi bubelor strigoiul desfac în gheară lungă
ostatic Valentinul saregamapa nu-n gă
cu dusul şi întorsul te saturi de Hawaii
acolo tot transportul îţi fluştură toţi caii
că e armată poate americani pe japi

epavele cântate în şcolile de napi
frumoase de copile se ştiu cu doamne-ajută

doamne fereşte cine mai ştii ce parăsută
voi sparge şi măsura a asana arson

cum şi istriii cară ori pumni ca lui Parhon
moşi îngălaţi netulburi e drept că magraoni

pe zile bir zburară cu foame de ioni
mi-am înfrânat ranchiuna versificând-o copt

nici orele scăzute în dublu ritul kopt
decât în graşi şi golul pe stânga bani luam

dormindu-mi armia în hawaiam
reproş de grasă nu tu să-mi iau bagajul unde

jivine la cravată ca mine şi cu funde
frustraţi pe pacea mării iraqieni măcel
mă şi scrobişi în gâmfă netorpilat căţel

noroc de prepeliţă pe coropişniţă
cu mărunţişuri Chapman mai face bişniţă



scârbe americane te taie de pe listă
nici tu nici România de parcă nu există

da’ anonoim cravată de unul singur canci
n-am loc de-ntins pantofii dacă aveam bocanci

vezi tută că sunt graşii nici ac să fiu nu trec
din Honolulu-aproape opt ore de refec

voi şi uita pe scrisul pe sus ateriza
da’ Dumnezeu ne vede din înălţimea sa

 

şi tu caldă şi amară
spiritele te vărsară

verşuri mi te-nmormântară
mai neagră călugăriţa

vaci bălţate-avea Mariţa
Minneapolis le paşte

New Orleans le recunoaşte
jazzul cu Gitagovinda 
ne aşteaptă cu oglinda

mama-ne Elisveta
soră-mii să-i zică beta

plec la iarba de plecare
peste ore cu versare

ce-mi plăcuse astă-vară
chiar acum fostă amară

cară-mi dispariţia
florii de streliţia

că mi s-o mai întâmpla 
melos în America

popular şi ţărănesc
după ea mă prăpădesc

 

spectacolul pleznise o zi nici un rotund
aşa ne nimereşte furtuna de pe fund

m’opresc de rând şi laur pe morţii blues-ului
ai chipului cioplit şi a toate mătăuzului

că vă scrisei iubirea cu mame într-o piesă
cenuşăreasă tot tu şi iarăşi tu prinţesă
trezită în ambiţii uitarea n-o frimalgă

precum şi eu din freedom abia bobii o algă
plancton de le iubit-am balenelor materne
ne-o obseda a mamei nevroză între perne
şi dublul ginere cum să se mai supere pe
a noastră părintească foială de pe stepe
din patru-n patru ore şi două de saftea
ne-am întâlni bătaia de-o a scuti pe ea
c-o luă într-o silabă de ne eram ce cată

venită-n capitală însărcinata fată
ca nunta-n Himalaia cântată Kalidasa
de Parvati cu Shiva nerup-ni-se casa

ce petrecurăm maya numească-se şi tot
ne vom iubi cu viaţa oceanului înot

te prind în piept a sorţii cu inima ci iris
pe rime d’Eminescu Brigbelu şi Tomiris

din Botoşani de nu chiar pădurea Gorovei
sosiră oseminte şi zornăiră chei

prea repede la tropic şi creştere şi martor
băiatul juca fotbal îndrăgostirii tartor

nici zece ani ca mine când kids love books citind
de dragoste copiii în cărţi că se întind



minori noi apărarăm persoana să o ştie
de am iubit-o tandru cum e-n copilărie

cruzimea părintească în studiu cu Medeea
literaturizasem şi-aşa prosopopeea

cum carnea născătoare subînţeleasă firii
de-a doua nu mardeşte fătucei trandafirii

de tema punitară aleasă-i la hazard
în contra noastră-ntoarsă a ne lega de gard

avem să ţinem şale de gazdă loviturii
ce şi ne-ai hărăzi-o şi fostă de-ale gurii
ne ţinem compensaţii din zile jucăuşe

din Australia şi Ionică la căuşe
voind a adormire prietena mi-e soartă

mai este ea ori nimeni şi eu din Marea Moartă
apare alta-şi soarbe paharul plastic alt
intră pe uşă-ntreabă de oarecare psalt

şi nerăbdarea expo în semn de doamne dă-ne
iubirea de copila bananelor mănăne

pe-acum aici desire no Indians enlighten
emerge enrich schimbate triadele în haită

jazz up învăţătura de tată tehnolog
poeţii poezia prede-i-o decalog

outreach nu ni se-ntâmple ci yes tehnologie
chino-americane lecturi pe păpădie

who’s there Louisiana în mintea de pe urmă
în gemeni şi de zodii desprinşi ca dintr-o turmă

ridiche viitorul să o frecăm familii
pe mile de Pacific ori în cutia milei

comunicare lib how my pearents learn to eat
beyond the same old thing alt sujet ne-a parvenit

publish don’t perish retor spre autor exclami
ce mai reimagineering colecţii speciale-a-mi

Scannin the Future darling is smartest card update
cum eşti de blândă mame inventă-le deşert

şi noi cu simple ideas that make the differerence
citeşte-mi cu mormântul aprinsului incens
că not so sexy treetul but oh so satisfying

de intranet uitate şi rude şi de Cain
din graphic novels manga and Anime trăim

fără ca-n Honolulu hu hu prin ţintirim
I’m dancing as fast as I can şi noi să ne zicem

excluded group la uşă nu se întreabă price
povestea-ţi meet us at the Campfire nu Katrina

citeşte tare-n noul New Orleans sorellina
audio preservation program implementation
dai ochii peste cap ori la creştetul ce tei’s în

se vârfuiră brio intenţii Dumnezeu
duminica din jazzul pe sufletul ateu

se strâng în paşi în hohot audienţi în lauri
că din Iraq retragă-se via minotauri

se cam consumă goma şi piaza ne-o feri
o clipă ori clipească în viitoarea zi

de nu ştiusei şoaptei ce-ai pus-o pe e-mail
de ţi se revelase al cărnii putinei

unt sfârâit afară la tropic pe alt pod
şi ne cântară patrii amicii de voievod
din cine ne muriră sufletul nemuriră
urechea pe o liră privirea pe o miră

exil în alţi părinţi cum ne-ai naşte adoptiv
şi te frământă pâinea neplânsă portativ
că-nfulecai o notă de ciocolată grund
ci sieşi ca şi ţie Orlando mă ascund

jazz in the morning Hilton pe mâine dimineaţă



Gabi Gheorghiu seara marina călăreaţă
at risk life style nici mândra de muncă Platagea

să nu roşească sumbră în apa de cişmea
o alfabetizare în Kaleidoscop

ne-o scoate tata-mare cu moldoveni la stop
follow the money sigur că doar nu noii granguri
aici din ban în bancă nici hula cea de canguri

French Quarter hearts and hands for New Orleans pe când
sfinţii şi păcătoşii se plimbă la un rând

diversiuni abuzul în ochii virtuali
şueta calităţii pe viaţa dumitale

aplauze peluză cât new environmental
movement restaurează vreun echilibru-n stal

cu strangers ephemera sustenabilitate
colecţii şi servicii că numai voi pe toate

etnicităţi orlane ceai tot pe Riverside
la noi în han cu paşii ca în engleză raid
destin computer cale guvernul dumitale
mai alfabetizându-ţi mame conceptuale
a doua zi a doua şi viaţa ieri cu mama
închidem ochii alta de tine ţine seama

iubind şi avatarii aunty Trikha citire
nici gelozii ori morbul vechimii părăsire

or monitor or mentor în era digitală
m-aş duce mai la uşă să pot ieşi din sală

m-aş părăsi l’adică iubindu-te patern
de dragul veseliei din numai rai infern
la internet e coadăcultura megastarul

cu mama ta vezi Taj-ul cu tata Amritsar-ul
la uşă federalii pe bibliotecărime

pe Patriot act ei ţipă ce reautorime
Nepal prin Nicaragua tot sustenabil pact

secrete internete din index biblioact
ultim portal cu frică mai opyright la doc

service respect pe şapte de-a acronim în stoc
şi eu în cifră vântul ventuzei lipitori

celula Radu Gyr în cei Morial condori
a lui şi Luminiţa a noastră şi Gioconda

în draga ta persoană pe motoreta Honda
vorbiţi a plictiseală sării de pagini rare
ne-om doplosi aleanul fără bacoviare

nu bande funerare prin galbene frunzare
cum v-ar răpi Katrina din naşterea pe mare

technology of gaming noi cum ne-am priceput
literatură multă şi tot necunoscut

noi vederi climat şi acţii google glia ţi-o dedic
şi intellectual freedom prin lentile borangic

alfabetiza(n)te lirici pe intelligent design
nu-i free speech în asonanţă heideggerian Dasein

v-am vorbit de Jung Makiki îşi arată cimitirul
cavou alb cruce plecată poezie patrafirul

fad and west bibliotecarii alfabetizând computer
ce mai face Luri soro frăţiorul Sandu Suter

chestie de toleranţă să ne legumim depresii
pe o pantă cu amicii veresiei şi miresii

ţi-am scris programul mumă cu mama dedesubt
ea două mame două şi eu neîntrerupt

a nu rămâne goală împărăţia gol
de-o fi şi împăratul prin Mississippi ghiol
de ore două ş’patru în Morial şi Chapton

cu telefonul bombă că mamă mi se piaptăn



aşa şi eu de unghii Katrina mă lăsai
şi-om mai bârfi dilectul delict pe sub susai
de viciu incapabili românii lui Baudelaire

beţia amintită ucisului pe fler
Alda Zaira morţii şi-i numără părinţi
de i ne oferirăm intrându-ne în minţi

de ibsenieni antractul în blouse din New Orleans
ne salutăm copilul de vaca sfântă lins

cum nemişcat şi sare din stana soaţă Lot
sunt un evreu cu Borges şi ochiul hotentot

mă rătăcesc în firul întins de Ariadna
până la fata noastră privindu-l pe mahatma

ne învăţăm prinosul de ne-ai ameninţa
puţin rămasul poncho la gât pe-o iminea

cititul e poporul bătăi de palme calme
aici n-ar fi păţit-o cititul Olof Palme
albit auditoriu şi goale scăunaşe

nu mai suna la unu din noapte plata naşe
ne-n cerc deschisă cartea că doar on-line te limiţi

mai pleacă o rusalcă politică de pimniţi
din personal librarians ce mai e şi cu tine

strângi ganguri să-ţi privească notariale mine
cu Texas de-auzisei de Hanuman şi-ai lui

alt literat de Gorman măsura calului
vecinului drumeţul în rîsete de preş

s-a sinucis cu sine şi floarea de cireş
de Churchill beat ba nu tu are very attractive

se scoală-n zori ca altul Moisil nedemotiv
cu Chaucer şi cu Shakespeare pierzi la femei de bar

secretele materne baroului barbar
tu lui Mizil îi semeni fiţi sănătoşi pe groşi

al vostru comunismul în mii de Steve Ambroise
că zece mii de pagini Ambrose şi tra(n)să poanta

în viaţă Dickens ce să pameraparapanta
automat se scrie cu laughter şi cu bâlbe
pe un ecran ba naşa ieşi la patru sârbe

pres Michael Gorman şi pe nefranţuzeşte sect
de m-o lăsa copilul ce fac ne zici corect
ce voi mânca te spun de geniu la miliard
văzuşi pe Călinescu iar Vera după gard
Mizil e moderator tu ca Băsescu peste

vreo cinşpe ani la voce marinăriei creste
fiicele îţi lauzi pe less otoritate

blândeţe şi savantă pe jazz calamitate
din Kevin Starr şi alţii reciţi întâi trebarea

nu holy biblia ci literatură starea
ba-s doi vă puneţi voce de unul filiali

paternilor şi lotuşi aceiaşi liliali
întreabă Kevin Gorman răspunde ca Mizil

ce divulgaşi femeie al înfierii kil(l)
bilet altă-ntrebare hai fetelor pe şanţ

de-oi mai pleca în lume iar fără nici un sfanţ
că we are our mother’s dughters o ştim pe şleau

fetele ca băieţii după tătâni se iau
cu alaltă best-seller perini pe suferinţi

iubirea-ţi lăsăm vistre şi alt rând de părinţi
ţi-oi scrie dimineaţă o viaţă cu mătreaţă

îmi fac program New Orleans Katrina şugubeaţă
cu miile omoară cu întâmplaţi aleşi

de nu se mai desecă în floarea de cireş

poze nu din mit în mită că-mi scăpaşi cu mâna-n sac
pixule ce-mi scrii chixia literelor de prusac



nu schimbarăm cărţi poeţii s-aibă fata de la tată
a afla şi adevărul cu iubirea totodată

de-a contrat-o şi regretul of şi c-o fi un cartof
s-o saluţi la-nmormântare de m-o plânge iar din off

mi-aş destăinui carata de am zis copiii mei
tocmai fetei înfrăţire Ibsenieni volumul trei

tu şi mama şi fiica de nu Ibsen în persoană
când am pune la icoană caravană walhallană

din tango măcar rugină pentru blues în New Orleans
tu.mi vei povesti în perle să nu zici că n-am pretins

auzi muzică pe strună briza s-o fi aciuând
de-mi păruse din greşeală un tărâm neţărânând

cu Plata vorbii română aseară şi cu Mirela
după scris fiori e-mailuri fetei noastre menestrela
nici nu se mai lasă ploaia pe pârâul Mississippi

cu amica lui Katrina luna ta şi a aripii
cum pozaţi filmaţi de Blendea Stavropoleos Triumf
cartea din pancinci traduc-o nemţii mâine şi fiumf

facem sentiment la micro literele nu ne sar
la gât nu nu pori triorul grânele de pe cântar

 

cu sandalele pe piept
îmi doarme jazzul

nu suntem fără copii
tot vă făceaţi că nu ştiţi

să nu ne schimbăm la faţă
swamp aligatorul să ne ştim

cheia literaturii mele
ibsenieni hamsunieni vikingi

de acum cajuni răzbunând aztecii
părinţii necunoscutului viitor
steel band mama Yasodara
de-am recitat-o şi-n Tokyo

ne vedem toţi răpiţi
dăruiţi unui cuplu

funcţionarele că a mea
mortul de la groapă

născutul de la creştere
aminte din pântece
renunţarea la rece

duşmanii împărtăşiţi
din aceeaşi dragoste

în oraşul ăsta e muzica ta
de-am ascultat-o pe strada Bourbon

o mi-e sufletul plin de tine
tata scrie nimeni nu-l
citeşte eu cine sunt

ind alt rand gard dict 
fructu ovato carne albida

nu ne mai jucăm de-a nimic
Plata o fi plesnind să se mărturisească
n-am compus noi nici Vedele nici Edda

nici naşterile nici spovedaniile
abia de ne-au sunat în ureche
nation of finders and explorers

this is a congress and this
gentleman is recognized for a minute

I didn’t enter this world with
the permission of justice

se taie moţul votului
neproducând decât distrugere



confirmed treasury secretary
pe muzică masonică

prosecution not persecution
te-am luat de la mama ta

piept neavând te-am dus în India
casino Horrah’s fire
roata se-nvârteşte

laissez les bons temps roulez
roata nu se opreşte tată

fata la Kenny Rogers
negrul la White Water

scaun în cazinou
cărucior de baci simian
singurătatea jucătorului
singurătatea portativului
am venit pe lună plină

plec pe lună nouă
unul şi unul cajunul

francezul jazzul
uite că mă întorc în patrie

fără nici o speranţă
iubindu-ne copilul

altei concepţii
eye opener pe negru în
adâncul nemărturisirii

ceasul leneş ceasul duş
clepsidră pe mal de pluş
să ne speriem distractiv
să ne distrăm cu spaimă

atâtea păsări uitarea oului
Pierre din Haiti are cinci băieţi

părinţii nu-i vin să ne se îngraşe
asa i-a fugit cu Katrina

conferinţa suferinţa
ne însetează fiinţa
singurătate Pacific

Honolulu China
Ilinca Veta tu 
însăţi Anhelica
numele italian

la neozeelandezi
chinezoaice-n Arcadia

cajuni accadieni
fereastra îmi dădea în 

grădina japoneză
laptele inteligenţei în
mămăliga reanimării

porumb înghiţit
a o naşte

subţiat de naştere
dansul despărţirii
sunt în aeroportul
Louis Amstrong
din New Orleans

Anabel Lee
Mortua est

prin lume pentru uitare 
şi ţinere de minte

comandă-mi doamne 
un cântec pe gustul tău

l-am văzut pe dumnezeu
doamne cu tine vorbesc

ai tăcut şi dumnezeu



auzi-mă domnul meu
naşul Ionuţ

privirea lehuzei
nu-s american

n-am editor
public nici atât

n-am avea motiv de supărare
te-a lăsat pentru el ne-ai lăsat pentru el

prea am crezut în tine Dumnezeu
mii de variante frazei
fraţilor Văduva jazz

viaregi dovediţi cajuni
Nova Scotia New Orleans

alergând mă temeam să nu mă prind
petala spealbă zbor de flutur
urcând spre nord cât de cât

trece spaţialitatea rămâne timpul
se schimbă între ele cu Augustin

canguri matematici ţin
secret izvoarele pustiei

Pacificul înpământenindu-se
nu mai spun că e ultimul zbor

repede se schimbă vorba
copilul nu mai înseamnă părinţii

început libertăţii empatice
unul că al tău sunt vezi
în Kalidasa şi Eminescu
c-a auzit de la mumă-sa

lui Ladea îi plăcuseră dodiile 
mele între ăi şase copii

noaptea dintre nopţi
ziua dintre zile

unde-o să ajungem
vaucher de 750 de rămâi

simt Memphisul gol
viaţa numai adrenalină
femei agăţând petala
sandalele deasupra

Galaction Empedocle
botoşei şi petrecere

pe sângele sufletului nostru
acelaşi subiect aceeaşi mamă 

ale noastre ale voastre
tema ne ajută să nu ne temem

o mamă ne naşte s-o iubim
să-i purtăm recunoştinţă

ceva ţi s-a părut în viaţă umbră placentară
aşa aflăm şi noi cu tine

temperamente ne împleticim
pasul doi înspre mijlocul vieţii

nu puteam să-ţi spunem hodoronc-tronc
ştii te-a făcut altă mamă nu-i ştim urma

venise în Bucureşti anume
să nu se afle de copil acolo 

de unde venea erai copil 
din iubire ca Blanca lui Eminescu
s-a întors de unde venise nu ştiu

şi a revenit după 33 de ani
se ofiliră rădăcinile metaforei
recunoscători fetei care nu 

te putea ţine ea însăşi copilă
sunete dhvani Urmilei

i-ai înţeles tragedia



i-am spus tu eşti mame ei 
nu i te luasem ni te 
dăruise să fie liberă

intră în scenă mamaia
vecinii copiii neamurile

indienii Sergiu 
iubindu-te ca pe copilul lui

bătaie de cap de cal de bătaie
tu tot venisei pe lume

ce ne mai poate face viaţa din nou
un cerc de fier pe zile şi nopţi

viaregii cajuni
viaţa noastră în proţap
pe cine în confidenţă

gărgăuni ouând obsesia
fata Faraonului

dând pe Moise pe Nil
ne faci religia

suntem ce suntem eşti ce eşti
Viorica tatăl meu frumos

şi tu frumoasă
te-am ferit de propria naştere

nu noi te-am condamnat la viaţă
spre fericire posibilă

taicu mi-a spus mă Gică
noi facem ce putem

ar fi mai bine la taică-tău
la mamă vitregă

noi nu-ţi suntem părinţi vitregi
ci Sergiu nu văzu bananier înflorit

de i-ai fost fiică
te-am pastişat poţi să

mă dai în judecată
după S0,f. Paul soţul

trece înaintea părinţilor
mi-a părut rău de părinţi

lume pierdută de nepierdut
zile frumoase ne surâd din urmă
ne-am jucat vieţile nu la ruletă
Katrina pictată de Rembrandt

nu mă tem de plictisul
duşmanilor taciturni

 



  
George Anca 

Cine l-a ucis pe George W. Bush
 

printre întrupări mătăsoase
 familie şi telefon în Sicilia
de la cajunii din Acadiana

capra să nu mi-o omoare
pământul nu mi-l doboare

 

m-ai chema din pom
fântână bastarda lui Cernă

maică-mea în lucernă
numai sânge carcinom

lată divorţată internată
îngropată de ţi-e tată

 

sculptând murirapa-nui-enii

din nimic şi ceva
magnetizarea călăului

îmi deşir din şiră
somnului trofeu
muzică de liră
fără de Orfeu

kala kairos
cenuşă hindusă
râs pirandellian
mind your steps

scrisul îmi va dormita
spre toată America

mai ales spre ashington
noaptea în poştalion

port-avion
postchampolion

poiesion

cine să mai 
citească scrisul
doar gloanţele

rezidenţe



cu ochii la poartă
spre America

prea nepedepsit

totalitarism
o cerere populară

către vampir
la ora din Birmingham

am şi mai
scris versuri
pe cuptoarele
de cărămidă

mirosul de la budă
în nasul meu

să-l duc americanilor
să-mi dea green card

nu mă gândesc
decât la

năpârlirea
propriului timp

creier vărsat
ronţăit de

flămânzenia
pisicilor

mă lăsaşi
psihologule

în inexistenţa
schizofreniei

nici ce gândeşti
ce-ţi trece prin minte

nici ce gândeşti
să nu gândeşti

şi-aş fi eu
la ce te-ai gândi

mă gândesc 
să nu mă gândesc

ne pustiim
închipuire

în fizica mulţime

politică simbolică
între secreţii maximi
cu pământul la inel



securistul de pe
taxiul de noapte

democraţia nazism sionist

n-am taică preocupări
vorbeşti singur bubui
grepţănând lipiciuri

ce mai dezlipeşti
te uiţi la ceas ţi-ai dat

competenţa la taur

oameni nervoşi
calculatoare suple
catehizare pe fugă

compune tu
eu scriu

că ne mai trebuim

nimic în cap
superinteligenţa cioraniană

laptopul dumitale

discurs de pix
n-am nimic cu nimeni

îndrug bătături

nu mă amestec
gradule îmi citeşti

peste umăr chinezeşte

plecaşi rucsacule
bluza din armată

tunsoarea

criminal împotriva
nimănui
şi totuşi

toată viaţa nonsens
în materie neagră

sfinţenie demodată

îmi arunc mingea
timpului să-mi culeg

aşteptare

să bea o gură
dacă nu cade nu se



 convulsionează ceva
 

căruntă coadă
romane pe tavă

flutură

îmi înghit
fără de număr

umilirile

mai ales eu
pe mine

mă umilesc

cum de-i rabdă
taxiurile

pe scopiţi

ne merităm
titanicul

în Washington

tu ridi
pe aripă
la loc 22

 

de nu ne-or descălţa
mi s-au rupt
wolfowiţii

bizeţii îmi lipseau
Sao Paolo cel mai 
mare oraş italian

copilotule
geologule

Washingtonule

Tulgheş apă
la Durău

pe Ceahlău

în vis
l-am apărat
pe Eliade

pe lemnul uscat al băncii în stânga Palatul de Justiţie
mă aşezasem cu spatele la galeriile de artă modernă



din zece-n zece coloane Atena  triunghi zodiac virgo
nemâncând acasă eating but in kabab house Gajendra

profanarea îl avatarizează pe Eliade pe Mântuleasa la sânziene
 

pe unde am mai stat în Washington
pe bănci de lemn din Eminescu
galeriile Zenith ca la Dreteanu

în Barieră foto Otilia
încercări pe ce zi şi azi

cu scrisuri puţine o pasăre
roşu sub aur bisericos
ora n-om mai socoti-o

băutul ceştii de an
pe ocean dintre ochean
vine ploaia mă aseamăn

cum şi drumul numai geamăn
 

câţi închişi în lumea de dincolo
cât refuz al iadului în centru
sudul verdelui cupolat alb

ferestruită spirală necălătoare
în faţa imaginaţiei Baudelaire

îl face om pe Edgar Poe 
invizibilitatea imaginativă a puterii 

casa Russel lumina nontemplu
aura Capitoliului tu Plato în singurătăţi
lumile eminesciene ale lui Mircea Eliade

pierderea de după ultima pierdere
se văd cărţi semnate se mănâncă

în librărie se atinge ţărâna se
contemplă poliţia se petrec muzee
se stă pe bancă se conduce lumea
dispreţuită se refasonează crima

 
 

m-ai citit sau m-ai arestat spune Baldacci
n-a fost asasinată încă imaginaţia

inextricabilitatea şterge 
petele neadevărului imuabil

o să-l mai caut de nu m-ar căuta 
dumnezeu în inextricabilitate

o iau la picior după el prin templu
grandoarea plictisului 
masonic în Washington

trebuie să fii cineva ca să nu spui nimic
şi numai tu să vorbeşti aplauze

n-au nevoie de nimeni sau nu vin
witchcraft la pavilionul religiilor

Kennedy zice God Mozes Jesus Francisc
palate de întuneric duminica noaptea



în faţa viţelului de aur cu Tintoretto
nu ni se întrezăreşte valea

hai să plecăm din Washington
şi să ne ducem la Paris

încă un imperiu clătinându-se



George Anca

NEW YORK RAMAYANA 

IMACULATA GRĂDINĂ

acupunctorul cojocului forza
în grădina lui Ravana castă Seeta

imaculata maică tot în alt rai

insulei lungi paravirginitatea
şi fiiciunea hinducristică

fără mai mamă imaculându-i-ne

de nu ne-ar fi răpit mai ales
copiilor Medeei distracţie

răsfăţ a treia floare (as)asină

DYLAN THE BAIT

the bait Dylan părul poalele maicii
prin ierburi la umbra lui Hanuman

humus human bătrâneţe fostă moscovită

apoi şi reversul ultimei puşcării
Dushyanta şi pescarul palium

formă de logodnică pe ţărm celt

arhaic rug iar aprins în Paris
la o durată fără durere

de ne luase periodul rod

SEETA MÂNTUINDU-SE

brazdă flacăra nici o libertate
pietatea în capiştea eminenţei

numai duşmanul cântecul duşumea

bici prin bâlci eunuc nuc nu eu
imaculată destructurare a Seetei

ţară infimei infamii geamănă

sub iubii storşi faţa d’antan
peste ce cadavru  mă laşi

să-ţi ţin de urât să te tem totem



MILA MARIA

ce nu-mi mai spui ce nu-mi arăţi
de-un fir şi pe stânga părul
nemuritoarei grădinărese

în buza şuierului codobatura
pantomimează acupunctura rugului

acul era amicul putredul dat cu piciorul

cine arătându-se chiar se află
al mamei asasinate la icoana

prea rugată mila-i marină Maria

TOŢI CANIBALII

para paralizată geampara
ortododocşii buluc din Stambul

ia-mă şi pe mine Ramayana

petardă un ocean ceaun ardă
discurs disc urs răspopit

în spânzurătoare gâtul a tuse

avatar vatra arsă lingură lingoare
în săptămâna mare dusă la gură

pe nepusă masă toţi canibalii

F 09

învăluie deasupra despreunare
anima panicii Kama spre Rama
Shiva bocete nonvăduvei Rathi

ştie ce cântă nu-l plânge oranto
dumnezeu ne-a făcut tu ne-ai născut

m-aş mai întoarce pe ce parte

înrădăcinat în patria mumă
mă veţi pune să recit chalisa

maica Sita răpită grădinii

 

BOJPURI

înzăpeziţi tătarii lui Buzzati spre Vatican



închinăciune de primăvară scăpăratei Americi
operă gospel ramayanic enescian

ar fi şi rămurişul lalelelor lăsate
paletele o roată pictura înlănciată

lumina pe canale până-n prânz

de cap căpăstru brişcă ascuţită pe răbdare
ţie accentul nu-ţi strepezeşte globula

pandit din Guyana cântăreaţă din Surinam

PREASFÂNTA

revelaţie amintirea păcatului
când nu te mai recunoşti
nici cu păcătoasa cactus

nici chiaroscuro nici floarea soarelui
nu mai văd ţărâna lui dumnezeu

papa ca Atlas şi ce-ar mai călca preasfânta

praf autopsiat când n-oi mai fi trădare
primordiu om cal te-oi revedea
la speculaţia ramayanei proprii

DE STIJL

fie Marie pasărea dodo
în lenea dispariţiei

indianitate lavei insulare

a ta răcoarea sub nivelul mării
frigul tău cu literă mică

pe la voi tot Ramayana lui Tulsi

răpire frumuseţea virtuţii
imaculata concepţie

scrisoare citită în Vermeer

SEETA

răpire (i)maculată
pe sub mit răpitor

vouă vreme impasse

răpire ratată tată
maica în cult unit
Madhura Magdala



mi-am venit în fire
Ramayana în New York

Elisaveta Yasodara

 

METODA RĂPIRII

răpită Seeta Rama 
Lakshmana lipsă
necum Hanuman

predatorii virtuţii
opuşi sandalelor

ai răpunerii martorei

răpeşte-mă strigă sufletul către dumnezeu
răpeşte-te se traduce ispita pita

trage-te pe roata vremii răpitoare

 

ACEEAŞI

cum orice aş fi meditat pe cale
nu mă abătea din ascultarea

călugărului buddhist de pe lac

vid împătimit vedere
de pe schelă a căzut

grădină răpitoare Savitri

Rama nu Paris
Bali nu Achile

nici Hagen

STENTOR

pietăţi înnădesc ultranonagenarii confirmă
pe stentor răpirea interspirituală  a vieţii
cel mort nu răpeşte cel viu după zeitate

să te omoare dumnezeu că i-ai răpit perechea
să i-o fi răpit pentru a i te răpi

să mori în flăcări înalte sub cerul Indiei

înălţimea dumnezeirii măsurată răpire
din tot atât de înalt demon

doar nesfânt răpitorul murind rug rugând



RĂPITĂ

America e Ravana Seeta e lumea
răpită Rama nu s-a schimbat

mama noastră e a dumnezeirii

mai îndrăgită îndrăgitoarea Seeta
nu e nici Radha în Vraja

nici Savitri de mortul înviat-a

îngăduire krişnaiţi savitrini
mă rog Maicii Domnului pentru Seeta
mă rog Seetei pentru Maica Domnului

 

RĂPIT

în studiu propria mântuire dans bunătatea
răpit însuşi Rama în persoana iubitei Seeta

Seeta mântuindu-se munte şi arme

Dumnezeu iubeşte şi pe cine ucide
pe Bali ucisul pe Ravana pe Vidu

compoziţie folclorică frunzişul  picându-l

Dumnezeu ucide şi pe cine iubeşte 
se ucide pe sine se face înviere

cerşetorul ne cere să trecem prin el

 

MAMEI MAMELOR

aş pirde neauzita plecare spre Lanka
de dragul unei inspiraţii cum pierdui

pe mama răpită în bătăi de tata apoi pe amândoi

aş pierde avionul de New York
din maturul Amsterdam prins în
justiţia improvizată de somnie

aş pierde recunoştinţa morţilor
pe o viaţă de altădată şi rasă la ordin

interior ca acum în neorânduială

 



KALI

Kali mai Seeta mai Maria mai Radha
înşirându-ne capetele pe aţă dintr-o

naştere pe întunecime străbună

pierdut în naşterea morţii mele
mă rog de tine născătoare ucigătoare

spre a ne ţine inimile la izvor

mă plec preacredincioasei inconceptibile
în graţiile lui dumnezeu şi ale răpitorului

pierzându-se în creşterea noastră

 

SLAVĂ CANCERULUI

Radha ne înveţe calea pădurii
Savitri smulgându-ne şi pe noi

din copacul tăiat însculpturată măiastră

slavă cancerului mamei paraliziei tatei
spre a vă ruga pentru naşterea lor
ne lipim de voi  anonimi imigranţi

ruga rugilor mamei mamelor
lui Rama lui Hanuman

în grădina Maicii lui Hristos

 

GANESH

voia primitorilor de răpite
grădinile lui Ravana tăinuindu-le

deodată incompletitudinea ganeshană

Ganesh în America ar fi tema
timpul retezat ca fildeşul lui Ganesh

filul în povestiri de-ale noastre

în ocean indian pe Africa în Atlantic
în thai tot golf în tsunami

Hanuman m-a întărit în curaj

 



MAGNET

magnetului ne ducem pilitură neoplasmatică
lăudăm împleticita resuscitare colac

din partea noastră apă câineşte nu ne călcaţi

papirus parastasul în stingere cu ei
prefăcând nervozitatea de obşte oişte

pe după noaptea încă a paştelui

caut complimente hindusonii în papisme
năpârlesc de mai toată fiinţa până-n măr

lemnul lalelei mănăstire de Vermeer

PĂRĂSIND PRUNDUL

lebede încolăcite dansează înot părăsind 
Europa peste ape dublu albastre
fără transcrierea paştelui o insulă

nepermisă congregarea în grupuri largi
nu mă face doamne papă nu m-a ascultat

madame Rosenthal îl şi liberaliza 

plinim castrul jugastrul epigastrul
picioare de aere caere încaiere

punem şi de titlu rândul prundul

COBEA

c-abia cobea ţiment intenţia
fără purgatoriu nu ostia

am clipi clipa preposterousness

stadionalitate vs sinodalitate
moalea maleolă a lu’ Platagea

iau ferestrei soarele cu umărul stâng

oiţă la foiţă pe troiţă
cireşi înfloriţi în cozi de lavă cavă

caiele de lovire love

 LA LOC

nu ne mai ţine creaturaţia
fericirea dodiilor apusă la loc
ornicului căzută ora din şapte



atâtea zile fără înviere
în trup împrăştiat adresei
frică mi-e şi n-am cuvinte

nici o lectură pe locul mortului
pământul îmi trimitea în creieri mai dihai

oareceuri decât rarefierea oxigenului

AJUNGERE

abia-mi ţin creierii la adăpost
despălătura filmului (un)faithful

tot îl omori pe răpitor nu al virtuţii

vă dau pe mâna guvernului american
că vă congregarăţi toţi trei contra mea 

la canastă m-am şi încălzit

s-o scădea ajungerea din disjungere
ne-om surprinde panortodoxia

pe sub greci pe sub ruşi pe sub sârbi

SATYA

să dea dracu’ să nu vă pară bine de mine
ori mie de voi din cauza voastră

într-o devoţiune ramayanică

traducere la ducere vudci pârnăioase
rărite clipoceli de clipe lui Satya
ne-om mânca da’ nu pe ştiinţă

nu m-aş mai trăda soare ca-n soare nor ponor
reducţia la alienare te înlocuieşte o coropişniţă

frumos mai cânta pe vremea noastră

CLONA

denunţ apropierea clona
baza militară a tinereţii
ce scris la tropic stins

nu mi-ai nu ţi-am trebuit
mic malaco te-am plătit

ce să ne mai bazăm pe alcali Kali

cuvântul Sir la cincizeci de secunde
la scos sconcşi ajungi să nu-ţi pară rău

că nu mai fusesem toţi în America



TĂIETURI

orbitoare spuma orelor
de nerecunoscut Constantinopolul

Bihor de tinereţe Rio la Plata

elementary women necessary ills
a skeptic suicide chicken flying

Brancusian cuts of Holmesian suppositions

ce mai femei fără femei puişori 
sinucişi la nezboarbă cu dalta ulm 

în dodii crestat vânt bun

JAMAICA

pe când nu era America nimic american
un opt tăul tău o migdală pe apă

scris şi scriitor coborâtori din frig

aranjând scurtimea aventurii
spumă creaţă din naştere

alb cărunt în Jamaica Centre

cum dracu’ să nu mă recunoască indianul
prin eleganta opacitate din voce
altă mişcare rusizantă la negru

MINGE

ninge negru minge pe meninge
n-am eu curaj să fotografiez
să fug din America în Iraq

stâlp alb la mall-ul Gertz Plaza
bine c-am uitat cravata albă
bine că am cămaşă neagră

m-a lăsat şi soarele incest
unde mă propti psihoza

dinspre înfloriturile pomilor

 

ARNAM



arnam Brahma hrana e dumnezeu
Sri Chinmoy a cântat la cinşpe instrumente
apoi a tăcut meditaţie şi a împărţit dvd-uri

cină cu trandafiri pe chestionar am scris
close to god through songs and

still more through resulting silence

panditul că e un scriitor la telefon
prima oară nu atunci deja yankee

în New York numai pentru Ramayana dom’le

 

TRANS(CRIS)

cello veena flaut armoniu sitar
devoţiune până la Yamaha 

Bach bengal a Ţuţea Shivananda

iarba din satul tot verde
poezia se iubise cu întunericul
Ramayana cu Mircea Cojocaru

între Seeta şi Sakontala regii
ziduri de ciclon trestii locuite
îngheţată de cocos în coajă 

PAX RAMAYANICA

terorism global ravanic
ăl bătrân face pranayam la ceai
dios del fuego piramidă neagră

with never a cloud in the skies
may every moment of sadness

prove only a joy in disguise

nici un religios sum spiritual
spiritualitatea uneşte religii
persoane de revelaţie divină

 

DHARMA

spiritual dumnezeu e unul
toată creaţia lui o familie

şi fiinţele non umane



în spiritualitate nu–s diferenţe
subteran Ramayana e spirituală

o cale a vieţii în bună companie satsang

religia parte din dharma nu invers
oriunde templu imagine Rama Seeta

aminte ca mama ca tata 

NONDIFERENŢA

imagini purificate de mantras
dumnezeu nu e imagine sanatana

spiritual Seeta este parte a lui Rama

nonsingur shakti Radha Parvati Durga Kali
fără început fără sfârşit Geeta Gayatry

fiece lucru întemeiat pe dumnezeu

cum s-ar sfârşi datoria lui Rama în acţiune
uită-te la Seeta dharma Bharata  Hanuman
aş face un templu lui Rama altul lui Shiva 

HAMSA

păcat cui diferenţiază sfinţii
vrei apă nu inundaţii secta sahaja

în India e permis orice

fără perspectivă n-ajungi la destinaţie
în tărâmul spiritual suprem e guru
curge Gangele adăpându-ne pe toţi

vedele vii în arya samaj
nu crezi în idoli drept la cult
după câtă minte are persoana

PAP

pap e păcat pe faţă Bali l-ar fi învins 
pe Rama luându-i jumătatea din putere
precum îl ursise Indra cu dar de mala

cum să nedreptăţească pe cineva
fraţii aceiaşi Sugriva şi Bali

răul mai rău e Ravana 

înainte de a muri şi în Valmiki
Bali îi dă mala de la Indra fratelui

Sugriva serious question



CHIP

sunt animale mai bune ca oamenii
Ravana putea fi ucis doar de maimuţe ori oameni
Hanuman încarnare a lui Shiva guru universului

nici eu nu cred în dumnezeu
asta e o greşeală a lui dumnezeu nu a mea

graţia lui n-a vrut să vină în viaţa mea

fără ajutorul lui Hanuman nu poţi fi devot lui Rama
dreaptă călăuză chip de maimuţă putea fi şi Brahma

la încoronare în Ayodhya toate maimuţele iau chip uman

 

DIMORA

încarnat în maimuţă Shiva serv lui Rama
acelaşi Ganesh faci diferenţa păcătuieşti spiritual

vin indieni şi ne fac mintea mai rea 

dator să vin în ţara voastră Dimora nu 
mai traduse că nu e subiectul lui
din hindi în engleză în mexicană

am vorbit o oră încă una numai ce
puteau înţelege Gandhi is due to Ramayana

de la mama lui recita mereu Ram Ram

MERRICK

no standing anyway ba-s leoarcă
după toţi cireşii de pe Hook Creek

rămase eldoradianul de mine Lal cu Lalan

sub podul ăsta femeia naşte războiul
cu păcatul spre pace Merrick trecut
croaziera ploii do not lean on door

mă scriu Ramayana Paşte ortodox
în evanghelie Seeta Maria magnoliu

scuturat fata coboară înainte de bibliotecă

 

WASTE ELIOT



fundaţie de zgârie-nor în Time Square
comportament simulat în context dinamic

black studies ai grijă Lincoln Center

imigrant fără engleză digital images
leul este simbolul acestei biblioteci

vapoare ţigări Milton orb dictând Paradise Lost

arta decoraţiei pe vremea lui Napoleon
două declaraţii de independenţă ale lui Jefferson

femei extraordinare before Victoria

LATINĂ

mese electrificate pentru computer
fata mică privind la dictatorul paradisului

biblia latină a lui Gutenberg adnotată

Quintus Smirnaeus  The Fall of Troy
John Quinn The Man from New York

Iliada război Ramayana dharma

du-te în câtă America vrei întoarce-te
din cetăţenie secundă somn nedormit
sala de lectură cât un stadion NYPL

 

DRAGO

Drago shoe repair extrogenius Dracula 
by grace of god who is Rama shanti
seriocomic extreme the god of hell

ploaie prin fereastra teatralităţii
potopul peste newyorkezul Ganesh
fildeşii gemeni i se duseră pe copcă

mai greu ca New Yorkul nici porcul întorcu-l
fetele se lăsară pe-a lui Arhimede

turnându-şi aurăria din tunet

 

SCLAV

în Strabon penultim Zalmoxe sclav lui Pitagora
iar o să mă apuce ploaia mouth burritos six great



sărăcia ajungerii în neajungere librărie de dramă

mă târâi vederilor 12 la un dolar geamăn amprentat
din război pe răboj minister of religion pandit

mort de sida Odiseu mama Kali tata Dali

the world peace may turn true one act play
fără război Ayodhya vreo contumacie vâsleam
accentuare turma în trauma incomunicabilităţii

ACTOR

glob de pace nu de război Rama face legea 
nu Ravana pe Lincoln l-a împuşcat un actor

uitasem caietul ăsta în tren Sir nici nu clipisem

război înveţi la şcoală în râs molâu de pace
oi face şi eu umbră deasă prin Jamaica
Antinous Denzel în Iulius toţi Brutus

dharma trezvie ne fie mă zbici ploaia
de-oi mai îndrăzni mâine întors la Van Vick

do not hold doors cărţi lăsate acasă

GOYA

iar Van Vick nu dormi îl trezesc da nu Manhatan
jumate de cruce spânzurătoarea magnoliului

diagonala merrickană coafeze prin geam

soarele fostei ploi pace de marmoră
în vârful rezervorului cravata strâmbă
din laundry în Londra pe pernă perenă

răzbel big spre pax mic sub moarte sans souffrir
multiple listening bate-te tobă no standing

o boy Goya pe trenul tău cireşi bătuţi

PARTLY SUNNY

altădată se tăiaseră în cuţite pe somnul meu
un telefon de la femeia din Thailanda azi-noapte
sângele Asie nu se face trecusem iarba veveriţa

world warpeace păci războiului dedublare
cavalerii cavalului albul ochilor

zero alb ce plăti în plus infinirii la zar

Chauncey nu Ceauşescu yet chanson shanti



afişul şcolii de filosofie practică
distanţele lungi ale New Yorkului cal verde

TRINITY

pretext înconjur New York Vatican
unde vă duceţi unde mă duceţi necunoscuţilor

am depăşit îngrozitor pacea străină

creuzet om mai fi având rând Fulton
ce-ar zice Malavika în scrierea de-a Ganesh desh

equinox Wall Street văd pe-a libertăţii

Trinity Church the fifth Sunday of Easter
in transition from nationalism to both tribalism and globalism

from hierarchy to networks from me to me Maynard

PAŞTE

cinci înapoi reţea ierarhii trib eu cu eu broşură
jihad mic cu orice duşman al islamului

jihad mare pentru viaţa spirituală

dumnezeu apropiat ca vena jugulară Qur’an 50-16
rugăciune partizană serviciu reconciliere fă-ne altele

vreme să admit cine sunt inamicul e alcoolul

azi oi trăi cuminte şi treaz din mila ta  te rănisem 
la beţie şi pe mine şi pe alţii pace cu tine cu mine

văd toate schimbându-se neschhimbatule dumnezeu

PE THALES

mulţi de pe aici nu te cunosc dă-ne seninătate
între lucruri curajul de a le schimba 
înţelepciunea de a vedea diferenţa

în Lower Manhatan clopot tsunami mă rog 
să nu mă las de Ramayana zilele astea

vitralii orga flacără apa legănându-ne ca pe Thales

atrium Battery acvariu balenelor de sare
far amsterdamez castel Clinton verdanta şi versanta
chinezul le citeşte alor lui din Francis Bacon liber

JOIA MARE

vinzi şi luna de pe cerul gurii douăsprezece evanghelii



n-am curaj să mă uit în sufletul meu magnetometre raze x
cireşii mă îngurgitară croazieră pe creier creaţiune

Bartoldi Eiffel Brâncuşi libertate eroilor în lojă
dependenţa de independenţă misticism partizan

pe bani pe cai pe bai luatul în cap luatul în pântece

perpetuat în supunere rituală libertatea îţi ia cheful de ea
aş vrea ce salut granma Nifty eşti grec mă întrebi Cleopatra
plouat în medina în Bryant aşa şi vieţile cârpeala o îngână

SCLAVI

sclavii călcându-se în picioare în de noi
loiali cu biblii cărţi de rugăciune ie Neuschatz
pe identificare naţională I love immigration

they have 2 much already isn’t that  what Hitler
did those he killed  care yes of cause because shows 
honesty most of the time no honesty = no freedom

scrisul mămuchii sau copiat copiii de poză
get a good education and vote poză cupila

pe liber(tate) dând mai orice posesiuni şi familie

SCAT

the dragon kidnaps the pincess like Ravana Seeta
castitatea ţine vii soldaţii în război care mori

şi neatinsă de bombă cartea pelerinului Kamanita

scat Ella  fusion tot din alt cuib tot trist
inside song musicians know to take a guess

around midnight blues iamb pentametru

pianistul orb Georgia o femeie o noapte cireşi
you kept my love so young Lindsay Storms
nici copilul să mai ţipe de la noi din Queens

SCUMP

love have come back to me life is lonely again
awfal again caldarari viţa in New York City

I am last but certainly I am not lazy

inspiration of motivation americana cu pace
mai multă ca britanica pe bulk şi nedormita

clasa de jazz ritual erotic improvizat



din Broadway în Soho necăzut pe fifth ţinut
lămpile vecinei în Washington Square

scump New York Silicon Valley San Francisco

ZZ

nu mai aude de-atâta jazz basma verde
ochi cu albastru jurnal pierdut nici ikebana

şatenă artificial piesa s-a jucat nescrisă

body found in B’klyn a black man not yet me
naşte în tunelul Lincoln Fatma el Zahraa 

Ibrahim ajutată de trei poliţişti şi trei tunelari

retro aş câna cucuvea în babilonie tren  Z
civilizaţie neagră la sfat indian vag în Durban

sar fetele de-o Ramayana încă două nopţi

HUMANUM

tata-mare imigrat din Dealul Negru la noi în Ruda
pe mata te-ar fi putut scoate pe canale surinamezii
de vinerea mare cireşii mă mănâncă paşte ortodox

ne-am visa modestiile intelectual în vraful tău pajiştea 
karma ne trăiesc neamurile după mamă să mergi 

atâta prin întuneric aruncând Humanum Aurobindo

la moartea mamei de cancer şi a mea femeia aia
n-avea cum să nu-şi nască băiatul s-o ia şi ziarul

noiştii neştiutori de franţuzească tăindu-l ca ai lui pe Le Pen

SUBIECT

pe lângă jurământ dalits cu Seeta şi Ravana
stă scris în dicţionar indo-american tu mă citeşti

pe limba ta ochită cum nu mă las opririi întunecate

apari să constaţi la faţa locului jucăria impalpabilităţii
browniană apokalipsă în săptămâna patimilor

ortodoxe new-yorkeze uitând tuia undei

foarte bun subiectul Ramayana  genele vederii peste 
geană Chinmoy pandit Satya acharya Roop 

Ramanand Sagar a pus în film şi din Radhesyam

PANDIT RAMLALL



Pandit Ram Lall nu sfătuie indienii să vină 
în America nu ce să faci aici orice talent

se cumpără acasă e mai recunoscut

Chand coleg cu ei bogat şi ce rece
fiecare cum îi e fire fair he is claming

seniority to me I am older uncle John nea Ion

toţi artiştii în rândul doi jai sri Ram Tulsidas Valmiki 
oameni mari  visul panditului să aducă Ramayana în 

New York Hanuman Chalisa sanathana dharma

 

MANDIR

New York has been transformed in Prayag 
copii la tabla Sri Devi Mandir Sita-Ram
glories of prabhu Sri Ram  Tulsi în togă

gata islam creştinism iudaism la rând hindu ba egipteni
o mie noi o mie ei acum Ram (România)

jai Sri Iisus în vinerea mare Ram direct în înviere

pe toate le-o fi aplatizând America pantomimă
kuchipudi rock îi tăie nasul very good jai Hanuman 
şi fetele baletară chalisa se trânti pe coroană aplauze

GHIOC

arta etniei în scufundare de dor nu condiment nu dramă
cum să violenteze şi America chiolhane a pupa Ramayana

noroc de părinţi şi de noi Shakuntalam Sidharta Krishna Ramlila

ce duci unde ai lăsat tot în afară de tine temple cât yoga
văz românesc al lui dumnezeu Rama salutat 

cu inima cât timp va exista istoria şi-a zis Valmiki

şi musulmanii îşi numesc fetele Sita Ramina
buddhiştii şi jainii îşi au propria lor Ramayana

please not talking in the hall shanti şi ghioc de trei ori

RAMARAJA

estetică divină la sarod distinsul yogin Chinmoy
tăcere urlete par micile conversaţii te mai scriu

bici de linişte împărăţie cunună calypso

îndemn căraţi-i sitarul pleacă nu se aplaudă



grai mare sacredness of the conference păcatul diferenţei
zone religioase şi comuniste ţările materialiste nu au viitor

Ramaraja ideală iubire de popor mai mult ca de sine
Ravanaraja Marx pus de papă să distrugă noncreştinismul

Rama în Shiva Rameshvara Shiva param guru

 

DHARMA

Vyasică încinsiţel pe Ayodhya Ayutaya în thai
retorica pandit-ilor americani Ram mamă tată guru
bărbatul îi e dumnezeu femeia  Lakshmi anubhava

conototativ nu denotativ mitul cu adevăr după Eliade
cum îl mai citează trinidadiana din Brooklin

de-o s-o felicite uite acuşi honorable Basdeo Pandey

dharma adharma perspectiva Sitei faceţi loc frazei
v-am spus ce mi s-a întâmplat în trei cărţi

fata când se mărită în iunie numai cuvântul

RAMA BETTER THAN RAMA

Indrani îmi rase timpul să se răvănească
Rama mai bun decât Rama a zis Sita scandal 

că Sita se mărită cu Valmiky  şi făcu fiul Kusha

quiet irelevant parte pe spinarea lui zero
dumnezeu a coborât să urce omul de mici îi vâră

 în piele de Hanuman ce zici de scleroza mea tradusă

vezi cu moksha or final liberation
ce colonie în scobitură mă răsei

the man of god am zis şi eu jai nimic

SĂGEATA

poreclit Hanuman nu-mi împuşcară ochii
nici deschizându-i Alice copii din mame diferite

creierii a li se ramayaniza împreună satsang

nu se găsesc la bibliotecă vede ba la mandir
bolywood great destruction of India

hindi is a foreign language for children here

săgeata de precizie  ştiinţa karma yoga Pluto 9



mulţi citesc Ramayana în loc de Ramayan
şi sare la scandal cu Tulsi inducând omenirii ştiinţă

ARYA SAMAJ

eşti american sunt idian mamă guyaneză
engleza din George Town din suburbă
la tine în templu nu se aprinse lumina 

mă întrebasei dacă vreau să-l văd
Hristos a înviat în Arya Samaj

ferchezuindu-ne învierea de tinereţe

ce şi-n bătrân s-o drege a întoarce troace
tu-ţi cronţăni beregata comunicăm de ne şi despărţim

plstifiere chinul se decontează chinez

DIN KALIDASA

de-oi fi mâncând carne vivat Guyana în noapte
pascală interioară ca în tine Ramayana i-am semnat 

şi eu pe program dacă mi-e cartea în engleză

pe Dunăre indieni americani cercetează
muţi cu muţi vorbe cu vorbe smeul 

răpeşte prinţesa Thailandei tocmai Sita

mamă de loc tată din UP  ashram staţia West Port
paşte nespunându-mi aramă ramayană

acolo în căscioara coşbuciană din Kalidasa

VINO SĂ VEZI

vă daţi invitatori de invitabili Ramerica Ramses
cucută cireşii silaba lungită  cerc peste cerc

în bălţile ploii hipnotizându-te dându-te de pământ

veghe de zeghe ruga potmolului distincţia dichisului 
Arya Samaj n-are temple vino să vezi templul

pe întuneric swami Dayanand fresce în Shakti Nagar

răpitor ideal îmi ironizez plăcerea inutilităţii
văzui Ellis nu libertatea  la transcriere

n-o să ţin nici măsura nisipului albastru

TACHINARE

nu suferă nimeni toţi se distrează ca înainte



să nu-l trezim pe pandit ni s-a născut Paştele
trăiesc fără el în America tot cam ca-n India

s-ar vărsa lacrima în Gange sfinţenia s-ar plimba
cu oltenii vreo tachinare China tare copiii o memorie

de unde răbdarea tot altui tricolor adio ţări

obstacole paxale pascale Goe a cântat toată noaptea
fără mine epitropul de tac-so a rămas cu Tibi

îi mâncam pe Popeşti pacea m-a dat jos de pe cal

PERSOANA DIVINĂ

lucruri bune pentru oameni buni Ramayana 
nu e pentru toţi perspectiva asupra Ramayanei
e mai importantă decât Ramayana Vyas dixit

grijă de societate nu pentru sufletul lăuntric
mă vreau persoană bună nu toată societatea

fiecare lucru la timp-dumnezeu şi ceva direct

pretutindeni e ci-n templu mai uşoară meditaţie
 a comuniunii locul în istoria omenirii depinde

de cantitatea de sacrificiu persoana divină

GEMENI OPUŞI

lumea s-a schimbat naştere trecută  gemeni opuşi
idei plimbate canon Trianon bunătate pastorală albine
mă ploconesc temei Rama când lumea zice mama Sita

secţia mea cu sacrificiul meu paşte înviat în Queens
a noastră ştergere de pe linia de tramvai ne

conferenţiem tată ai face bine să înviezi

conduci maşina comunitatea hindu ladino Dante
ante portas frumuseţile satului nostru te audiau

mama şi ea de nu la vite neramayanică nedreptate

JURĂMÂNTUL SPIRALEI

zilele-mi plouară surioară nu mi-ai spune Tulsidas
ce să te mai caut ce să ne spunem ne auzisem

rădăcini de prisos copilărie ştiinţa vygyan

pelin din Lexington Scarlet negresă a war in Europe
de râs Caderousse cade rus karma Carmen in Cavaillon

anacronismul postmodern al vacilor melancoliilor



jurământul spiralei ceas ceaşca de neant newyorkez
jos din ermetism luminează-te totala obişnuinţă

cu oraşul total prin lentilele de contact jadis

CE MI-A SCRIS ELIADE

vestită carbonizare de fulger veveriţa neagră
ţi-am tradus ce mi-a scris Eliade eşti mai mult

decât America  neprăjiţi cartofi  lost libido

intrasem în film decolorându-mă frescă postcatolică
unghiile în ochi ciocurile în scoarţa copacului

care mai transpiri luptătoarea s-o filmeze Giordana

capsomani money capse întărâtată Tărtăria imitaţia 
pădurii în locul tartorilor dansându-şi răstignirea
cine omorâ copiii Medeei din America în Colhida

 

TATA ÎN AMERICA

platină clatină a nu vorbi de America în casa
americanului geamăn cu dezgemănarea suspicionai 
albul dar nici plicurile roşii albastre nu te îmbujorau

plânsul copiilor îndrăgeşte dreptatea opiomanului Homer
giurgina în Giurgiu Ramayana în Râmnic sân de Sâmnic
apă de pandit peste surinamezi olandezi liţă viţă strugure

trezvia caravanei călcând de laudă pustă mansarda
de ce şi-ar lăsa India zvastica în macazul lui Hitler
prosperitatea şi-o doreşte şi tovarăşul pe tovarăşa 

CIUPIT ŞI ÎN NEW YORK DE BĂTRÂNEŢE

Rama lunar Făt-Frumos împuşcă în lună ramayanică
pax la pas tetraedric sub cedru încununat de spânzurătoare

aură maură mă deromantizasem încă din viaţă

meloa moale serpentină prin broderia degenerării
nil Nil Ramses Rama iarbă nisipoasă desenându-se cămila

la noi în Berceni doi albesc barba în bangra

admiraţi asiaticii până nu orbiţi în cleştii norilor
electrocutaţi ciupit şi în New York de bătrâneţe

mai neatent ca în tinereţe la blana furtului pe furtună



AUDITORULE VEDIC

înot prompt sângiuirea ne adună învierea din 
New York ştiam că n-o să fiu inspirat în America

în strania strană capetele limbilor detaşabile

pe urechea lui Vincent pe ochiul lui Shiva lebăda
frăţâne frasin aflat Calafat nici o mamă necuprindere

coclaur caloriei galbene auditorule vedic invizibil

prin cer povăţuire răzor contrastele până în zori
m-aş ruga înaltului de aproape până în Guyana
aş cânta veselia Italiei cu America pe trăgaci

REMBRANDT

nu eşti uitabilă fotogramă edenică din nici o tristeţe
dunga oranj orizontul cu Bloomberg apă cu peşte

cum mi se întâmplă contaminarea cu ontos

pică păcură pe papură mireasmă răşina bradului brav 
mamă nu mai e mult de murit şi cu guşterii
de gât aveţi grijă ăi tineri de fraţii mai mici

năpârlii de America flutură Olanda pe câmpii
cine o să dărâme statuia libertăţii franceză

la men veghea de noapte de Rembrandt pe uşi

SCRIS CRIŞ

ochiuri de plasă lăsate pe baltă ca Nightwatch
la chose de la communication îngândurare diminutivă
nu ne supărăm nepomeniţii pe scenă umbră premială

scris Criş maimuţa pe elefant Alexandru Ravana
la pensie destui nu se mai ajung în New York

se întorc la Cairo în Pensylvanya plictisul bate cancerul

canat şi Kant a căutat în decanat l-am auzit
pe bicicletă în Uppsala spre bastion Vasa Kalidasa

fiecare muşuroi cu furnicile lui prin avion

INIMĂ DE BUCUREŞTI

şobolanii în găuri ciocănitoarea în viermi
 mai am şi eu puţin în aer naţie specie aud româneşte

abia scris dacă asta se poate numi limba română

menta minte muntele generaţii încântate de idee



anulat Frankfurtu’ nu spune am inimă 
de Bucureşti compusă din percheziţia amprentelor

n-am nimic de scris decât gestul mă şi descălţară
ne înmulţim de drag ăi bătrâni cu purecii

separate culturile de la natură mohor mohorârea

PE CĂRĂRI DE NEÎNTOARCERE

grecii etimologizându-ne pe cărări de neîntoarcere
ţi se vede aripa necitirea lipsei răsfoitoare 

ziare cu accent groapa noastră parcă fără noi

dialect călător pentru Târgoviştea americană
m-am spânzurat de timpan cu capul în jos

mitologie cu părinţi şi copii interschimbabili

Kamala pe cămilă în cocoaşă clopote 
neîncercate etnic la ceasul curb în dreptul Tokyo
se comunică într-un singur sens pudra memoriei

PARTITURA ILINCA

nu te joci nu mă bântuie partitura Ilinca
ne sărbătorească muşchii o broască

albuşul gălbenească de pască evreiască

acelui şes entorsa ogoarelor de pai
maimuţa bate morsa rondoului pe cai

se zice geae viaţă dară se scrie jai

norul mov pe Atlantic guler zlotnic de carp antic
Isidor sfânt pe computer din enciclu contrapunter

pare-mi baremi ca la horă nehindusa diasporă

ARTILERIA LERUI

mâini de jazz în mânuşi de comedie
ne caută cuanta picoteala

în drumul spre Târgovişte Safto

valule grâule pasăre te râure
nu te-ngraure balaure
trior triore patrafirele

ai munţilor pitonii bal de bale
întunecând crab caraib caramba
binaua ciuruită de artileria lerui



OPUSCUL

sinele în casa Hanuman cunoaştere 
reciprocă prin război prezent decapitat

neavând odihnă de oşti grele

depărtarea de centru popor de frontieră
peştele umbrei de sânge real
uite-ţi pelinului alpin versant

nucii din stejari flori dalbe
mai ia-mă doamne la cântat

minuscul opuscul New York Târgovişte

 

DIN ROST ÎN COADĂ

OALĂ FURATĂ

vă cântăm colindul  românul cu hindul
rosa şi fiindul  despărţire de poinsetia

la moară de ger nejucată de nisetri
apropierea aripii  cântându-ne urări 

duminica se posteşte pentru duşmani
diavolul cu soarele dumnezeu cu luna

se drăgosteşte lut cu lut oală furată
cei ce fac rău nu mai au la ce muri

ne luarăm pe tălpile copiilor tumuli 
încă pneumatici creştini berberilor

soba plină de fumul nostru om logos
cine ne-o pierde noi ne-om găsi

ALTĂ SOARTĂ

moale fantomă erziarhi printre vecii
între Iaşi şi-ntre Craiova calendarul bate toba

păreri seismice ne agaţă de dumnezeu necredinţa
din Craiova până-n Iaşi trenul martie prin saşi

nici soarta nu merită altă soartă Şora shoah
întoarcere în patrie adaos renunţării maremoto

lebăda numai când moare cântă
paingănul să-l omori şi pânza să i-o rupi



nevastă-ta lua lecţii de canto hindus
de la nevastă-mea tu visai blonda de la Asia

umbră irosindu-şi voyerismul înapoi
la opacitatea mozartiană codobatură norvegă

COPII SOLDAŢI

scris de transcris transfuzie îngerească
ne-om lăsa cancerul ne apucăm de păianjeni

pe cine ucizi în somn pe dumnezeu îl
ronţăie şoarecii trecem pod de sabie

mi-a îmbătrânit tristeţea arde focu-n paie ude
patru-n tine trei în mine căpitane Pavele

unde-mi duci cătanele măi Petruţă din cotruţă
un’ s-a dus al tău tătuţă a bătaie a dus mămuţă

copii soldaţii părinţi de psihiatru
cornul inorogului zăpeziu în cădere

nici un animal mort antipozii
mame anihilate oceanului goblin

TIRASPOL

Cyberia Draculiei geografie luată la vale
ţări la morgă uitarea din dreptul ielelor
identitate refuzată în oglindă cu macii

prea multe omoruri jur împrejur înăuntru

sângele propriilor morţi împuşcaţi
spune-mi cine te omoară ca să-ţi spun cine eşti

cu cine te însoţeşti nu mai eşti la Piteşti
pe small is beautiful o bombă cu hidrogen

Sumatra România la poarta Brandemburg
Geoachimo dă mat anonimului la 1619

Boscolo pe Alfieri ariditatea încântării de nimeni
sare submarinul oceanul Fidelio în Tiraspol

 

DIMINEAŢĂ CU LUNĂ

pânzele rânzele oligo poligon orchis orchidee
curcubeu luceafăr fiul minerului cititor cerului

înmugurirea melcilor bărbuceni poleiţi submarine



sabia ne abisa lumină cruciformă cusute hotare

am ancora înecaţi sătui de avatar penumbră 
semitonală bonjour cotidianitate de vârsta zero
sună-mi tsunami amintirea vrej pe un par păruit

răbdare recompensată divin lăsare în pace la vatră

gata cărţile ce-ţi zic şalele mănânc un măr Marina
valse de l’empereur pe flaute pârâte negatio
pe dimineaţă cu lună în avionul de Milano
 grevă din partea bărbătească poreclitoare

BINE DUPĂ RĂU

piesa cu un personaj vorbind tare singur(ă)
foc schiind doi Trento trei Andalo

oranjul răsăritului străfulgeră ultramarinul
vizavi copacii plăvanii simbolurilor

stanţe bronzate sub castan scuturat
comanda evoluţiei nemai cai de dârlogi

o diluare a clondirului ceresc o
părăsire a vorbelor de clacă mântuitoare

încăpăţânare sanscrită cum izvorăşte
apa aşa să izvorască pânea te uiţi prin sâtă

la ţintirim prin sâtă nu te uiţi că orbeşti
că nu doarme dumnezeu ţi-a da bine după rău

STATUI PELASGE

amprentele cărunte pe ceaiul morţilor
spânzurătoare jumătatea crucii strună de mătrăgună

pietre însetate simpatie lui Simbad
din păduri străbuni coborâtorilor din absenţă

statui pelasge în petrecere de carbid
alarmele ne îmbogăţesc repertoriul

postromânească tiradă tăcerii păsăreşti
broaştele întrecându-ne libidoul inundat

cine neajutându-te slăvit mutilându-te
ţie răpindu-ţi răbdarea delăsându-te
trezindu-te în silă stai aşa cu cine
ziceam să mai vorbesc ce limbă

 



MÂNTUIT NEW YORK

ne traducem între noi identitatea respiraţiei
ne ilustrăm claustrul în reverie neobsesivă

avem loc mai toţi în propria Americă
şi-om exploda într-o însemnare sarmată

transa codobaturei trubadure aripi de calcan
ne-o mai creşte frunza a ne recunoaşte

cap de elefant dintr-un dinte energia rezonanţei
extraordinar să mă faci pe mine martalog

exil ubicuu localnici în spânzurătoare
iţe în cruce primul lucru te castrez
harismă risipită lectică dialectică

în vise cinmantonice mântuit New York

 

HIBISCUS

mirare mirror o moară omoară grâna
pe rupte versionabilă New York Ramayana
relibido terţinele din Queens în Manhatan
rasa clemetă m-a lovit cu leagănul în cap

zeama de lămâie eugenie spermicid
s-o întîmpla Penelopa în Pamplona

New York Ramayana Trivium Tatiana
Hide and Seek Hyde and Jeckyll

nu poţi muri până nu-ţi spui păcatul
părinţii lacrimi portocalii al buio

terţinele schimbate pe catrene se răzbună
te transformi în hibiscus pâlnie autodevorării

 
NUNTA CIVILĂ

dacă nu mă ţineam de vacă mă lua pe sus
firman fireman l’uomo non vive soltanto con pane

mâncarea de Hristos nici uitare de sine secretă
less France l’ouvrier polonais un drac mare

treaba hoţilor să fure treaba statului să-i prindă
ţiţeiul din Moldova e cel mai prost a mai 

bună rafinărie prea multe rafinării în România
Petromidia n-are ce căuta e pentru ţări arabe



uvertura la opera Raghuvamsa în Pârvu Roşu
zgomotul fumului scrum diaspora pe apa sabatului
briceag de Marseille cu buton pe bancheta din spate

confidenţial am terminat romanul nunta civilă

 

TEMELE TĂCUTE

arşii de pământ oxitocină flori cu orez foto Vasile
prim Poe scenariu final sate fără bărbaţi

moartea este dumnezeu Fidelio în palat indian
prima toscă Darclee puci nepuccinian

hora bangra pe Valea Kangra Focşani 
suburbie New Yorkului pagina Ellora

sare de mare Transilvania Ravania
România lui Rama via Roma

freamăt înmiresmat salcâmii pranayam
confuzie confuciană înverzită copilă

tremură Vrancea temele tăcute mă tu ai
un păcat poate am omorât oi multe

LAIS

fata a orbit în căutarea muntelui albastru
măgura ne supraveghează drumul ieşim din boieresc

sate stup sate roi târle odăi tulnicul buciumă
peşti păsări şerpi presimţitori de cutremur

omul se gândea la copiii lui da Israel nu shoah
onorată da’ am recunoscut da stai să scriu
dansul cu măşti la priveghi în Milcovia

vornic de Vrancea Miron Costin mioritic

from Dryden to Derrida lais of Marie de France
study of literary texts  in an interdisciplinary

and transcultural conntext at Davis Socrate e pe câmp
maieotica-i cu el ea are un copil el Noica-i botezat

INTERVIU

stadion dio Dion nemţi Paris New York pe non
dragă ne eşti în Drăgăneşti frică întâlnindu-l

în Vităneşti în Moroieni Casandrescu Radklife 
moroiul rinocer gramatica mărgelelor Texas



Taiwan and allies can be model for world
Chen’s visit to Marshal Kiribati Tuvalu

femeia zeiţă şi noi la rândul nostru buluc 
pe masă anumiţi oameni nu sunt civilizaţi

la Sahara city invazie de nemţoaice bete
Brucan are poză cu papa de pe vremea comuniştilor

lui Bogdan i l-am suflat pe Dej la un interviu
moare după nişte sarmale postume Ion Gheorghiu

PE DIN TREI

se umpluse Montrealul de români care 
administrau blocuri emigranţi federalişti

nu se mănâncă mai tare ca alţii în Gura Honţ
mai toată lumea citeşte o carte în mână

the origins of the shrine of Chingis Khan
Saint Vincent sur la Loire de la Paix de la Patrie

liturgii koshiki Miroku în sanscrită Maitreya
nadie es profeta en su Tierra go Romania

nemaigăsind strelitia cumpăraşi anturium
yonilinga priveşte calendarul martiro

urmează Kali apoKalipsa opera Raghu
trupul pe din trei florilor de tei

DINASTIA SOLARĂ

la Ayodhya domniră Dilipa Raghu Aja Dasaratha 
Rama avatar lui Vishnu şi încă 24 solari în 19 cânturi

din Raghuvamsa de Kalidasa a le pastişa cu Manu
fiu-i spre fiu slujind-o pe Nandini viţea din Surabhi

pe Sindhu cotropi soţii femeilor huna îmbujorate
mii de cămile şi iepe cară comoara primită de Kautsa
vietăţi aprinse din soare lampă din lampă fiu din fiu

pământ la picioarele datoriei regale cer muls

Indumati naşte pe Dasaratha mai trec mii de ani
Ravana persecutând zeii Rama din Kausalya
Bharata din Kaikeyi gemenii Lakshmana şi

Satrughna din Sumitra reîncarnează pe Vishnu

 

VALMIKI



în nava Pushpaka din Lanka în Ayodhya el îi arată Seetei 
Malyavat Pampa Chitrakuta Ganga Yamuna Sarayu
clevetire politică a fi stat în casa străinului  ordin 
lui Lakshmana s-o părăsească pe Gange borţoasă

fiii Kusa şi Lava învăţaţi de Valmiki Ramayana
a le-o cânta tatălui la jertfa calului d’ucis Sambuka

o va primi înapoi pe Seeta de se va vădi pură
supuşilor ea se zălogeşte şi mama glie o îmbrăţişează

se ruinase Ayodhya după moartea lui Rama
Adhidevata îl cheamă în vis pe Kusa la domnie
lui îi lunecă brăţara în apa Sarayu i-o returnează

Kumudvati o naga împreună cu a ei mână

 

CUSCRĂ MICĂ

dedicaţia sună pentru Alexandra-Maria Victor
şi pandit Ram Lall în ton cu a noastră New
York Ramayana prima copertă voi pe ecran

ultima pandit-ul din fişier pereţii lui numai diplome

peste slujbă în Stavropoleos cui la nunţi mai domn 
ca Brâncoveanu să fi jubilat anturium vădit
nu şi-a transcris Plata discursul post Valmiki

nici Kadamban nici Tulsidas gayatry în Rig Veda

pronie kalidasiană mâine te-ai născut mireasă
zilele astea aş versiona în engleză libret de altă

operă regia aşteptării până la nuntă cuscrii
mari ce ne-or mai dansa cuscră mică

 

RĂPIREA

drumul nu drumurile nunta lumina vieţilor voastre
scuze zuchero Mao m-a omorât oralităţi postume

la nuntă să glumim mai ieftin dacă pe degeaba
să-nflorească şi macul să se iubească tot satul

uite-o mară uite-o pară uite capul lui Tândală
mozambicanii of of oftau la nunta de piatră

mă uit să-mi formez ochiul să scap de dioptrii
roman da’ nu în dodii mi-a dat păduchi din limbă

facem  cancer de râs mi-au luat ouăle de la ţestoasă
kavya se aude natya se vede Vishnu în patru Shiva



lui Rushdie regele pe vapor  femeia să se teamă
cum voieşte cel mai mare răpirea miresei Seeta

LA REINE

baloane rămase nesparte lupi neîmpuşcaţi
scrii în pagini nu în propoziţii fără punct devi

kobita cobită fraudă gluma fosilă voi bărbi voi chelii
episcopul fugit cu doctorul cumnată-ta pe ălălalt mal

la reine de Maillane Ruy Blas Rob Roy Manon canon
mă vâr în aceeaşi Ramayana vrajba dreptăţii Moll Iov
oile de-a dreapta caprele de-a stânga desfrâul inocenţei

cei noi destresaţi-vă cei vechi vechi să ne stresăm

rămâi Rama ram ramuri topoarele se aud tăind vişinii
capitol încă ramayanic newyorkez gonflarea brosculăriilor

Ofelia crinul din mâna îngerului Gabriel la blanche
la Titiana putere de lume sălcii de bambus mal de val

ADRESE

scheletul caracatiţei în cocoaşa comparaţiilor
sun primele audiţii din Ramayana alungării de sine

se făceau că sunt nebuni pentru a trăi cum vor
simbolul feminităţii dincolo de libertate păcătoasă

uşurarea de chin e ceva în firea lucrului cucută
când iei opiu îţi lucesc obrajii englezeşte cea

mai tuberculoasă ţară tratată cu laudanum
în filme o moarte e mai frumoasă decât alta

pământul grecesc este făcut din aromâni
de la dumnezeu venim la dumnezeu ne întoarcem
şi uit câte puţin latina orice oraş e plin de adrese
pierit fractal vocală geneza consoană stingerea



George Anca

Tangoul Tigrului

nu mai sunt

nu mai sunt aşa trist
să scriu un tango

nu sunt argentinian
abia ghitara Gita

pe post de cumparcita
Montevideo vide
cu viza se divide

mi-o trece săptămâna 
zicându-ţi săru-mâna

genţiană

genţiană scoţiană
cu argentinianul hai
că te distrează grecul
nu mă mai număra
cât să te ciupeşti

al timidităţii de-o frică
aflată sufocare cu

emigrarea păpuşilor

Durban ocean Glanum
apoi maurii umbra

femeii în alb de Renoir
reciteşte cormoranule faţada

n-am formă şi
mor dintr-atât

mort umor
Biolan

sudalmă calmă
tremendous corturar

aceeaşi despicarecu ochii
 fur că pe Flămânda

la orgă şiveu
în Şimleu
cord static
psalm fatic



arctic Hassan
paşli pe fişe

popa aici
adio scalp

Rita minunii
Jorge desluşitor
adu-mă gaucho
socru pe horn

dispariţia umbrei
în părerea orbirii

câtă ereditate
genele ochii

petunii culcatei
gips osmotic

puica Arachne 
progenitura ploii

moara dracilor
recitarea zidului
dărâmă dharma

conversaţie raster

ai norilor maică
ai morilor taică

Borges news moreni
swedenborgeseni 

peripeţie tramontana
peripatetică prana

doina canzona sinus
într-o coajă sibilinus

fobioase carcere
răcorească-se norule

doda spirale insufle-ne
vere bere reverbere

neprinşi bătrâni
 pârleaz priinţei
pe orbi vîzând
muţi mormânt

al 5-lea pentru
camera 5

râdeam în sine 
respectaţi-o pe Veta

scara de piatră 



scara de lemn
până sus

ne prăbuşim

nemaitango
uite ceai

nu-mi iei tigrul
la purtare

mai o iarnă

mai o iarnă spre primăvară din
vară spre toamnă mai argint

mort din viu avatar tango
educaţia vikingilor gaucho
într-o norvegă borgesiană

sud-african argentinian austral
ce nu se înţelege migrând 

 prin partenogeneza comparaţiei
zburam acum stăteam şi mai mult

pe stâlpul din Vendome spre obelisc
jaina ori neprevederea ahimsa

în mantre laice pro nobis
nobila gramatică terapie
graţia candida iucunda

a ne fi bucurat încuscrirea
iar adrenalină peste gheenă

refrene părăsite crizei de timp
prea lungi aşteptări de-o singură

viaţă spre a-ţi ritma patosul
renunţări de împrumut societal

încurajare pe închidere pachiderm
adio anima vis cu vis pleaşcă

înţepătura insectei vânzarea de neam
cât să ni se vânture sămânţa
la anul şi la mulţi ani bade
acum trei neînchinăciuni

Recoleta mă aşteaptă să-mi
motorizeze întoarcerea

tigru

tigru safari ne în pampa orb
mira plesni-se-va sevă bujori

de o frunte ca de ţuică pe
afumarea destunului amnezic

puţin şi ne-am exprima în slang
imaginarei exhibiţii gata

nu te vedeam a şi conversa
din ale muncilor delicii



mi s-a mai întâmplat un 
schimb lingvistic o divulgare
a ceea ce nu se întâmplă ori
cred să mi se şi pomenească

summer

summer reversedas winter bărăgan pampa
hot expectance for too cold sail

endelirios translating dodii
within some silence as night

dig Seamus with Paz les Jorge
if I did from Irish got you

also with the king in a photograph
left to first hand temptation
now I am for living solitary

mountain flower far near
themes lost vague normality

with no contemplation since old
three left in Eraklion and changed

cataclism with communication
what can I write who and to whom
details memorioso seen battlefield
my amor fully amnesiac stay out

amorioso in no time no eye
spread my ash on my tango

daTaH(iş) hashish tango Gitanjali
eravamo Ravana en la nave
on chess board feeling stone

on air feeling water
how far enough and this poster

let find together some place
as everything separability

toward a sonnet of hours flight
then with note book on work

we the butterflights the mosquitos
in a hot night in the east
now in southern most or

also a step from Antarctica
slow voice as visions diminish

points of tangibility off
what disapoints the sight

what pleasure through camera
no mean as Nissim clame
making of sense rare bird

think rare so is life
back and only gone by

too fort a light of penetration
over ending motherland

sky no dreamy no past night
and a poetry to waite for



woman dirthied blood of man
and son killed not only Oedipus

we discussed only interested
assertions in a lecture for snobish

24 hrs a way back less a little
clouds transcribed in maternal

no one or even three a plane to Argo
play throwned over unknown hero yes

old with old and us away in search
take from there a character muchacho

no make them speak a multiple
meridian of slangs punishable
no medal only for American

pretention on recognition terror
good planet of Mars and further

rotate from flame the blank of blind
did she asked also you if ice

no but I wouldn’t thanks
I buy it for the play fear of

quickner over equator
replies on equator crossing some

no feeling who knows
some fantasy directly swim

te-a-ntrebat şi pe tine dacă vrei gheaţă
nu  da’ nu voiam large vision

conternight of self countertranslation
you listen a music in original

and in vain you don’t in translation
both author and translator are the same

toujours

toujours ries toujours pleurs
the fool of Răstoacă don’t sing don’t dance

countertraduction as inversion
infra răstoaca din nebunul
de la Răstoacă let rivulet

he also sings he also plays nu
cântă nu joacă tot el
nebunul nu plînge nu

râde ba frumuseţea râde
plânsul plânge râsul ce mai

traducem cedăm transa
de la Răstoacă de la Rouchefoucauld

raţa de la baltă Boston’s ducks
frogducks swan bhavan

come my dear in Răstoacă
I prefer on equator

just translate me same
bite me acupuncture on stock
rest stock of Răstoaca oaca



frog sings cry overthrows
răstoaca toaca oaca ra
nebunul sus pe macara
măcar cânta tot el juca

răstoaca

răstoaca pe ecuator de nebunie
păciuitor cocor condor

cântarea jocului tot un nebun
ţi s-o fi părut neamule

ţipată luminozitate orbire
amiaza spre porteno

de-om petrece Parisul
chantant dansant riant pleurant

frumuseţe beauty beaute
ca-n tangoul gaucho de
nu m-ar apuca iar tango
în zbor peste Borzeşti

creştetul lui Ştefan le Grand
chiar Notre Dame de Suceava

oceanul adormirii levitat
a se vedea paralela Buenos Durban

spuneam de letra a la tango
m-ar sălta în palpitaţii

închipuite anteretro antitero
poate pe pagina cealaltă

în contratraducere cu subiect
mişcări pierdute personae
nici o invitaţie meteoriţilor
crispată nostalgia a neant

şi-om şi ajunge ecorăstoaca
răstoacă la chimie cu a de geografie

aşa şi-n Buenos Aires tingiri
percepţia cep ţipurească
iepurească şi pe bască

mai cântaţi jucaţi bătaia
a nebuniei cu potaia

de-a moroi din Dămăroaia
pe răstoacă hărăbaia

pumnăciune rugăciune
dalele putreziciune
babele buburizime

bubele pe labenzime
harbuze crapă har buze
geishei dintre farfuze

în loc de joc în când de frânt
răstoacă toacă tangoând

moravi morari mortar mort
întoarce foaia de cort

zidită damă adamă atma



îl sufixează pe mahatma
cântaşi cât aş jucaşi jug aşi

nebunul numai îngeraş
pe înger coapaşi naşi
tot eu tot ei mă laşi

ce mai cânta ce mai juca
tot el nebunul de la Răstoacă
în Notre Dame de Paris vezi

peste douăzeci de minute
minus mijlociu ecuator

în cruce nelămuririi nelamurii
(NdR Nebunul de Răastoacă E Eu)
NdR - şi-am zis verde cânt şi joc

tot eu ţoi şi poloboc
mă dezbată nebunia

mai taci tot suta cu mia
E - doritor ecuador  cuişor acupunctor

tot pe viu ori mort condor
ca-n engleza gleznelor
mai torenţialelor tango

NdR - şi iar mură mahmură
neagră viaţă saramură

marmură armură
murmură-mă soră sură

E - eu pe ecuator tu pe răstoacă
fiecare pe o linie joacă

pe aceeaşi cântă deşteptul
de la apă cu dreptul

NdR - son ison ţin aţin chin închin
răstoacă scorbură de ancoră

de un milion de eternităţi
m-aş da cu capul de pereţi

E - blând nebune ursule calcă-mă
smolit de marinari a turbulenţă

taci-mă saltă-mă alma
ţi se citeşte şi-n Braille

pe Borges and I la vedere
NdR – aminte a mântui manta amanta

lutului umplutului sudului
roza vitraliului concediat

într-un cer ecuatorial

nici drept nici rond cad cort
până la adaus din ţuhaus
să nu plângă din plecare

nu aude ce mă doare

răsunetul din prima indus intrus
tot netot subruminând rugă

a fi dansat pereche pe-o ureche
după altă ureche străveche



cuplăraie streche plusează
umbră de curgere calabrează

Calabria mai brează
cocoaşa cuib de barză

clopotele turlele cântă-le joacă-le
răstoaca toaca nebunul sunu-l

din ora morară moira vira
ancora cancerului mola hegira

a mai crăunţit Gheorgheoi
dodo dodii nici un doi
doi cu unu stâng tango
pe un country Adamo

cum

cum se roagă argonautul
cum nu se roagă rumegătorul

cum înjură burgundul
cum petrece caţaveica

necum recipisa din Pisa
cum necunoscând hamul
nu ne sărbătorim hramul
moaşte fiind căpitanul 

în catedrala metropolitană 
în transcrierea eroului de San Martin

ars continuus levantaos vamos
arhanghelul din Casa Rosada

sodomelor momâilor
ce trai de tras mas rămas

poţi da cu capul de aranjamente
întoarce-te întoarce-mă Sisife

cenzorii ştiu ce ne trebuie
plutim pe instinctul respingerii

trag o săgeată rugă lui Rama
mă gândesc la Micescu în Hilton

steag diferit pe fiece copil
cu planeta clientului

incorporeal intangible soul
of all books with white pages

Cecilia Kugler di Australia
cu părinţii emigraţi în Argentina



harpă în degetele atentei Euridice
prinzându-se de războiul zimbru

jumătatea plinului crăparăm
numărai zaraf viori şi bandoneon

acum personal sunt ubicuat dublu
se fumează se face literatură se dansează

la trei

la trei cu Dante timpul
dilatat vântului

în goană după minge

ne-om mai vedea 
de dincolo de noi
în coarne cocardă

cei din Ushuaia
vor muri ultimii

iubiţi ucigaşi

Sarmiento a adus
profesori din Boston

Borges l-a iubit pe Poe

citeşte egumene
tămâie pe nările
aerului de lemn

Matilda cu 
băiatul în Huşi

însurat în Ushuaia

crucea de pedeapsă 
nici un templier

n-am ţară pe mară

de-ar exista români
m-aş sinucdie

cu doxa pe Moxa

talie înaltă
sânge muzical

tango sub măslin

de talie

de talie înaltă 



cu sânge muzical
femeia o dansează
gaucho şi pe cal

când şi creastă casnică
la praznic năprasnică
la a noastră paşnică
la a voastră straşnică

n-am convivialitatea 
gaucho

necum urbanitatea 
tango

calc balc
pe gheizer

piritele
fărăpământului

magia maja
orga orgie

bucla de timp 
paralelă pampei

taci calomnii
paradă prada

întorci din pampa
caravela

pune-ţi tu acele cancerului
pe lucerna tăiată să-nvie

fluturelui alb soarele
lătrându-ni-l căţel de pământ

meniul canibalilor
ne-o fi diferenţiind

mai stăm noi
de vorbă hapleo

mi-e frig în bucătăria
cu mâncare rece

încarcerat în
tunsoarea câinelui

calmatu-m-am

calmatu-m-am regină din Maillane
puiule pe ce copac tăiat Temaiken

m-aş împrieteni pustio
fulgi albi ţi s-au risipit pe iarbă



stăm şi ne vedem de răbdare
te mai întorci spre perfuzii 

mai auzim de Patagonia
ochi în ochi o previziune

pe ce scris neanimal
îmi aflu gheaţa lavă

de scorbură mă întorc
şi-om vorbi gheaţa

noroc şi tu cu motor 
ciripeşte-mă disolut

nu mai ritmăm prevestirea 
nici nu ne-am finit meditaţia

te mai cântă pregunta 
melodiile alternează
şi din partea obârşiei 

opuse pe exotic distrus

am năzărit sub pecete 
aurie argintul ginţii

cu istorii zigzagate pe 
spiralări zăgăzuite

m-oi cantona cantată 
neînghesuită ce apus

în atâta sud şi
 mai sud şi antarctic

pe unde am respira
 vida viaţa vidului

cântătoarelor tristului 
vultur audiţie îngrădită

la albe înfloriri albastre 
sub verdele iernii pampa

cum mi se potrivise gama 
elegantei patagoneze

renunţări sincrone amurgului 
lasă-mă împrimăvărării

repetă-mă toamnei casnice 
cu visele domolirii

restrictată patima atma 
crestată în cerul pe sârmă

exactitatea robiei protective 
proiective elective Ninive

ce încercasem nu de înţeles 
ducea lipsă  impunere impala



de-om compătimi-o friptură
împotriva rosului din peligro

orice fiinţă mă răstoarnă 
arrivamo zici muzicii urzici
gustului sânge de condor 

taurul încornorează cocarda

ce-mi par cioară-n par cărpănos 
de-o doză dogită îmi fericesc

antipozii cu o prietenie simpatică
 niciodată lizibil incunabul

la voi seară aici prânz 
vă uitaţi că mă uitaţi

de nu mai şi aşteptaţi 
noaptea voi amiaza eu

voiam lista tricoloră 
cu pericol de gomoră
şi protecţie de soră
 veterinară rinoră

am euforia formă 
de-o împărtăşită normă
Argentina nu de dor mă 
cheamă fără filodormă

în fapt avem întâmplarea 
bifată biftec de sine
brâncuşiană supleţe

 la etajul 24 spre larg

când şi retragerea în colţul 
fără iernii caterpilar
vreo protuberanţă
tuberoza cancan

atunci miranda într-o doară 
neconscris mâncărimii amor

ori lupta pentru domeniul
 femelei înturnurate

o să-mi pară rău de câte ceva 
pe muzica asta oricând o fi

şi ţipăt şi tăcere numai 
să-mi pară rău de altceva

am o fire potcă nici 
nu certarăm ci

toată lumea piere de
 deşteaptă cu nervi



ba nu şi bibliotecarele
 latino-americane senor
cine să le desprăfuiască 

de nu digitalizarea

mai scrieţi uitarea pe
 ciripitul galanteriei

patagoneze pe temaiken
 lângă aerul de pe La Plata

de viaţă aţă şir colir 
prin lacrimi cobzare
pe gustul lui Borges 
via Elena Văcărescu

de s-a şi întreţinut cu 
Alina de negăsit ori nici tu

Homer părelnic opere 
complete un bandoneon

îmi voi mai deduce Leuke 
nedespărţindu-mă puiului
prea trist de singurătatea  
captivităţii singure cu el

n-am contrazicere vederea 
o prejudecată judecata

avem a ne sfida nevoirea 
până ieşim la liman călugăre

cum am lua-o din fir a păr
un post o pustie ţara

din cine în cine fără sine 
şi de ne-am reînfăţişa

în caz de radere şi merităm 
să ne tăiem gâturile estetic
de-o laudă tot dintr-acolo 

de nu mai dinainte de Deva

am harnică hăruirea 
duşmanilor în splină

ci de-o bucurie soarele
 îmi înzdrăvene drevele

adică scurtătura căderii 
tot în sine tot de ţară cât

cu nea Gheorghe Rogojinaru 
râdeam de muşiţa nemăritată

cauză oaza dintr-o viaţă 



de-o fi moartea ori
altă viaţă călăreaţă 
praftoriţă profitori

plătită sentimentalitate
 ţipăt piţigăiat şpagat
între cîrlige la focul
 în cruce cu norocul

ne liberarăm aşteptarea
 într-o simţire fără nume

o admiraţie matetică 
şi încă am mai întineri

de-ai primi ce nefurându-se 
fecundează inimile vide-nevide

n-aş mai pleca n-aş mai sta
 într-o dansare domnişoare

până şi insuflarea suflă 
armonie din susul tău
de când îţi erai garant 
oarecarei desţărmuriri

temaiken un turism predestinat 
în provincie nu infinitului

în ziua de sâmbătă 
Orfeu necunoscutei vipere

lemur de cola anillada lemur catta 
salcie de palmier de-ai îndrăgit 

mamama în Dodona dodie 
origami plegado de papel

los esperamos los Murcielagos 
arcada de la vida melanopis

ne aflăm şi pinguinii alb negru 
grande paese cum se întâmplă

muzica  ba apa ne ia 
într-o căutare de ouă

fotografiate ce ne-am 
părut ne şi ieşim din păreri

copii frumoşi şi pinguini 
să vă fie viaţa penumbrei muzică

îmbăiată de-a soarelui vamă
 şi mai şi claritatea

vedem mai rar ce durându-ne 
părere de rău mai încolo
pe-o sănătate muzicală



în scufundări reticente

ţine-ţi pecenegele sclave 
cumanele liberează-le
pe un balet pinguinic 
obsesionate a la Puig

scufundare mai blândă 
ca a lui Dumnezeu în oameni

pinguinii din temaiken 
pe aceeaşi muzică diavole

rară răutate inimii liniei 
patagoneze într-o strînsură
nu de gât nu de pierduţi 

ori şi de noi deodată ai cui

pe scris pe paşi ne îndulceşte 
o respirabilitate de graţie

rară încotoşmănare inutilă 
răutatea de mai sus dezisă

îmi spui din sunete îngândurarea 
cu piatră arcuind setea vargă
de apă numai băută emblemă 
o plângere amânată amanet

dulceaţa copilărească părinţi 
traşi înapoi paradisului 

poate patagonez pinguin 
şi noi într-o adorare la hazard

te prăpădeai de formă în arca 
orientală vidatule de vedere

învieţuitule de viziune lansată
 a suberbia de ajutoarea vieţii

mă strâng în adânc desfolierii
şi  a pinguinului

de după calul de mâine
 grafiat de o săptămână

ne-om descoperi vitalitatea 
 într-o iarnă cu soare
la toaleta pinguinului 
lasă-i ouăle vânătorule

cât sentiment şi pace în joacă 
istoria o citească localnicii
specialiştii dictatorii chiar

 înapoi la mamama şi restul



ne-om încălzi cum spuneam 
oasele la focul gheenei
cu gândul la suprafaţa 

înnodată afund de pinguini

pruncie nemaiinterzisă cavalului 
se încruntă nonlectura ne

ţinem locului cu Eminescu 
în codrul nostru la umăr cu pampa

nici voi nu zburaţi precum văd 
de muzică pinguinilor măgari

cu de la dumnezeu doză 
de nimcnicie fericitoare

eu sunt apa voi aripa voi apa eu iarba  
verante te cred ăi mici pe cai

am fi învăţat fericirea neabătută 
apocalipsei prea-prea

o conştiinţă compensată pampa 
într-un pinguin copilărit

ţopăiţi în comentariu gimnastic 
nu vă uitaţi acum şi la mine

Patagonia viva tigri amoroşi 
cinci provincii moradores

de un pasato remoto 
bosques milenarios tierra

los volcanos furiosos cambio 
soledad foresta imensidade
unico nel la tierra protejer

 todo misterio para  todo umanidad

balena franca puede aparearse con
 distintos machos en un mismo dia

condor andino Patagonia 
subterranea întunericul viu

nu eşti animal sunt eu înconjur
 ce nu mă înconjoară

păsările flautului sub apă 
şi-o brambureală de bambus

m-aş întoarce în timpul 
de mâine dimpotrivă

într-o laudă Argentinei 
de-o săptămână a învierii

pară-mi-se şi vouă fetelor oarece
 libido împrimăvărându-se



Gitagovinda în Patagonia 
Luceafărul de acum cu luna

nici poza mimoza filmismo 
entuziasmul spre oboseală

prea demult cocoloşinizarea 
nu ne mai doare inexistenţa

stai un pic abia sosind roca 
 adapă întunericul mângâie

am schimbat literatura pe sunetul 
paşilor pe podul de lemn de deasupra

înflorituri recunoscute înapoi
 unde mi s-a dus tristeţea

noii veniţi sfâşiaseră 
tot numai bucuria via

vorba islandezei că la ei natură 
şi în Buenos Aires poluare parcă

vulcanii din Patagonia zici 
de-o pasăre zic de pinguin

pierdut copilul depresiei mele
 eu unde şi vezi casa aia de noi
casa de copii din Găeşti şi ea 

să nu te zici pe litere Stane

diminutivă memorie mai o dată 
bambuşi din Calcutta spre bunyan

clima neplăcută lui Orwell da’ Darwin
 băieţi cumsecade prin librărie

o cunoştinţă benignă revelaţia 
puterii de sine pe atenţie

şi în cer şi pe pământ 
o dragoste de Patagonia Europa

într-o zi nici amintirea zilei ăsteia 
n-o să mai fie imposibilă o uit

pe măsură ce trece spre repetare 
de-a-ndaratele sărac rac român

tristeţea nu se mai crede muscă pe perete
spaniola se vorbeşte pe merit felicitat

când ţi-am zis că şi eu sunt scriitor
de mă observi întoarcere sub rucsac iflandez

şi ţie drumul îţi fumegă o erupţie
întoarcerea nu ţi se numeşte

împreună iar în aproape două ore
ne-o fi părând necunoaştere



n-am ieşi nu ne-am da seama neînchişi
de bună voie animalelor admiratori

şi ele într-o sclavie răbdătoare
împrumutându-ne cunoştinţa

intru în rutina scrisului pe gol
de morâncesc o psihologizare

a sinelui încolţit de desfăşurare 
cum şi mişcarea biciuie imaginea

am de gând şi mâine să trăiesc
păsărilor trilul prin gauchos

de ce să mai zic treci stai
nici nu mă mai interesează hârca

fluieră-mă pe rând păsăret
din stop de condor fluierar
într-o împăiere împărtăşită

Andes în pieptul Patagoniei bucuros

nu s-o alege argintul 
de admiraţia nisipului

pe când ne lăsasem struţ
între capre înflăcărate

frumuseţe de familie argentiniană
un triste tigre şi toate cele

proprietatea lumii tot alt loc
tot alte vremurile când şi când

nimic în dar pozele
obiecte neimitate

poate pentru copii o
naturaleţe nici kitsch

poemul meu argentinian
contrapunct tango dinainte
pescar islandez cu nevasta

în dreapta mea printre pume

adevărata mea libertate de
apokalipsa indiană până
la anu’ înapoi ca din nou
 de pe o stradă pariziană

vine el şi rândul Bucureştilor
la noi la Târgovişte ortodoxie

şi nodul în gât al literaturii
prin teatrul spre gară

de nu şi-n teologie litere



cu pasaje patagoneze imaginare
thai saharian contabile

ce geografie inutilă momentul

petrar patagon paragon
catalonilor coupa corazon

mă fântânesc pălăvatic
prăvălatic eminescian

mişcări de cosmos cataractă ataraxie
vorba de limbile de peste rase

de înţeles c-a venit vorba
ăluia şi o vatră jarului

antilope oryx (oryx gazella) marabu (leptoptilos crumeniferus)
cred că am reforografiat bongo

vă povestesc de pe acum mă vizualizasem 
cu tigrul lui Borges dormea

copiii de viaţă şi ei pe grupe
talie înaltă sânge muzical

pegasul hipopotamul bipedul
îmi voi lipsi din ierbar

podul la trap nimic de primit
o copilăradă fără radă camaradă

copii cu părul roşu şi negru în Reikjavik
Laxsness a fost comunist cum îl chema

de ziua asta mă alesei cu timp
într-o singurătate animală

frangiscan patagonică
tot agonică patagonică

ne-om contra în glumă ce părere
pe repede svântându-se viaţa rămasă

nici nu mă omorâsem să mor
tocmai că-mi plăcuse în Buenos Aires

mi se tociră crescând unghiile
de-o amintire imposibilă

ce nu mi-o spuseră părinţii
ce n-om spune copilului

am debarcat în detristare traista patristică
de mă ironizaseră într-o ritualitate

onirică traductibilă previziv în isihie
însorită iernatic o joacă de famarg

pe păsări nu pe Bachus vă cunosc
zburătoare crestomaţii a crickett

ce ne-om mai spune s-o trece în cont



la judecată n-om fi minţit

mi se întâmplară împăcări
de un cavalerism tardiv

directorial în lipsă de sugestie
cum totuşi nu-mi fuseseţi indiferente

a scuză necăutare altfel peligradă
busola rabinică întoarsă

pe role iuliene Sylva zăpezile
ce să mai mirosim busuiocul

mă mai gândii la Sarmiento nu
numai la numele străzii

străzile lui Borges bastonul
posterului meu Nefertiti

m-aş premia în temaiken cu iarba
frânghiile pe buştenii armonici

zburându-mă gardurilor îngândurate
între coarne uitate de cuţit

departe crima închipuire de pace
melodramă telenovelistică lasă

natura Islandei Patagoniei
nu încă şi a ultimului pe listă

într-o oră înapoi aţi mai adus
dacă mi-ai ţinut minte numele

o blândeţe a spaţialităţii
o neînghesuială de-a străzile

frumuseţea lemnului uscat pasăre
os fluierător peste Andes
dacă m-am mai liniştit în 

vreo zi ca asta nici în Pacific

şi cerul tău şi cerul Argentinei
când fusese vorba de altceva
apoi globalizarea distrugerii
uite ce perpetuitate volitivă

cum ar fi şi voia lui dumnezeu
aş alege câte o frazare de pe aici

dauna euforiei altfel neforţate
o respiraţie nemaibărbătească

la câte gândindu-ne degeaba vă spun
că în Argentina după Maroc
după tată mamma Trinidad

îmi rămaseră fraţii condorazoni



masonii şi ei cu ale lor la ei
tot nu mi-am legat prietenia

a rămâne ca tot românul imparţial
nesocializat cu mama islandezei

ce-o mai fi urmărit-o securitatea 
pe capitalista comunistului Laxness
de luă şi premiul Nobel în familie

tradus de aceeaşi pe la noi

nicidecum animalele nici pericolul
graţia copilărească a vederii

scenografia biotică
de insinuare interioară

nu m-am lăsat de sentimente
tocmai în plinul  aparenţei

o viaţă cu mulţumire oceanică
de ni se păruseră şi balenele

având înclinaţii polare meridianul
îşi potriveşte tactul mă privişi
viitoare dansatoare n-oi uita

muzicalitatea ochilor tăi

înmugurirea ne a asteniei tocmai ce
şi povesteam o stare de picurare
solară în interiorităţi la maestros
în temporalitatea lui Sarmiento

a nu te raporta la vechi sîngiuiri
ba la replica de două secole

a fi mai mult nou într-o
vechime fără rădăcină

ci până mâine mai e o groază
până când nu v-a mai exista tinereţe

ceea ce nu e pampa nu e rampa
raportării la replica palcoscenico

mă mai prostesc presat de
ajungerea la oră pe nesimţite

nici în Provence spre van Gogh
nu-mi pictasem nervii mai lin

nici nu-mi dau seama caro
Caron dacă mă voise
fără mituri nici rituri

de Eliade n-aud în sud

tot ale mele endelirios dodii
îi pomeniră numele la fete



de-or citi în căutarea vreunei
potriviri de preferinţă corazon

cum va mai fi şi mâine
că poimîine plecăm o vedere

într-o cădere fericită pe
respiraţia Argentinei

centaurii îmi vin iar în minte
ca-n India nu  ca în Provence

tropice altfel masonizate
ce de frumuseţe la sus 

estetică nordul fiord la anul
de nerenunţare tundere

nici bătrâneţea nu se numără
nici până acum cine ştie ce tânăr

pe uitate pe hrănite iar la ai noştri
poate chiar om scăpa de comunism

în ce ne priveşte la revedere
prin comunism înţeleg scopire

ca avionul timpul cerule
te grăbeşti o şoaptă  aptă

cu un gen alogen eu
într-o grădină în frânghii

un patio con el belu
ai încântare de unde

crima se melodramatizează
probabil în puţinătate

nu mi-a mai rămas mas caz casa
pietricica poate intrată în parlament

unii mi-aţi spus un cuvânt
mă gândesc la voi recunoscător

rămas dator furnicii albe
o carte de recunoaştere

pe aici insectele hibernează
deocamdată necunoştinţo

de laudă cine se plictisi or
nci nu se obosi a o chivernisi

însumi nu mi-o mai trebui
dacă tot mă ferici aici

măturător cu făraş şi celular
în uniformă ca de marinar

să placă animalelor
copiilor şi haimanalelor



frumuseţea naturală se taxează
de-a viciile contrazicerii pasărea

pe împrumut şi excelenţă
de răspuns  cu mai bun decât  princeps

să zicem când ne pervertim
răbdarea neperformanţei
de-o bunătate mămoasă

religios mediocră

pasa nejignirii amendabilă
elogiu strangulat fatic

apofatic discuţia argentiniană
tot la ambasada  Indiei din Bucureşti

sfârşitul sau începutul lumii
nu mai am umilinţa scriitorului
rămân la exil unde oi fi scos 

din literatură de gardienii globali

pato amato alergaţi-mă nonuniformelor
văzusem că tristeţea se ruina

ghinionul neliterarităţii fericirii
nu prea se vede diavolul indeed

la prima vedere jignitoare
o fi lauda ca de linguşire

nici n-ar fi fost cazul dimpotrivă
nici Borges nu s-ar fi deranjat

n-am adus nimic nu iau nimic
o bibliotecă fără nici o literă

o lectură într-un vulcan
electronic la lux tango

dacă am avut onoarea să respir
în Argentina mi s-a părut demn
să salut salud uitarea rugăciunii

pe vulnerable explicat sub peligro

şi aşa mă îndrept spre intrare
ieşirea ne e locul de întâlnire

pentru întoarcerea în Lancaster Anca
pe Cordoba în Buenos Aires

nepunctuală grabă ca de obicei
ce se va alege de poezia mea

din Argentina dar din România
din India s-a cam cules

cine pe cine recunoscând



tu nu poţi fi pasăre polifonie
o înscenare pe răspunsuri
ce Bach să mai fi fost aici

pe venire neplecare tango
locul neţinere temaiken

vara la patruzeci de grade
chitanţă la hotel pe aşteptare

de islandeze despărţirea
nici toţi pe bibliotecă

reproşază-mi necavalerismul
se duse soarele într-un nour

mate

mate adică prieten gen ceai verde
dinspre cascade aqua callente

limba friptă ceinte cânepie
tango oraş mecanică ţărană

acest mate dă idei verde iarnă
albă faţa la gaucho viaţa

Ayres de Pilar la plantacion
sânge mate lancea lui Cervantes

în catacomba cu acoperişul taifun
ne tragem în aer avertizare

mutra o carte scrisă deşertul
amintire şi când n-oi mai fi

gauchada

gauchada e o favoare
gaucho pierdu libertatea

nu mă mai închipui linişte
nu mai urăsc ambasadorii

oricine ştie încotro batem
se terminară caii şi curătura
mereu sunt  primul pentru

altă viaţă calul viitor

compunând aşteptarea cailor
vă închipuiţi copii Martin Fiero

verde în pampa răgălia
pentru ozenişti

nu mai reciţi literatură
măicuţelor din Târgovişte



lumea nu se sfârşeşte mereu începe
 din loc în loc din cal în cal

tango simetrie conquistei
de sânge reînscenare Traian

plictisit de aur şi Dacia
strămoşi aruncaţi peste ocean

premiatorii

premiatorii vitejilor manipulanţi
cu mâna cui în gâtul cui în buzunar
ne dăm de ceasul tangoului femeile

mor după bărbaţii macho

mamele rămân pe viaţă cu puii lor
balenoii se duc prin ocean încolo

fetelor dansarăţi obeliscul
mai frumoşi bărbaţii ca femeile

n-aş mai îngheţa nici o apă
n-aş mai minţi nici un munte

n-aţi da cu piciorul iubirii mele
dar a voastră v-ar ajunge

tango natyam pe muzica sângelui
poza pe cal insinuantă Rosinantă

de Arriba te paga por navegar
ciucure haită ne ucideam

ajută-mă Doamne

ajută-mă doamne şi toţi din vitralii
culori pe arhitecturi decorate

şi oameni închinăciuni estetice
nu-mi domoli credinţa

nu-mi întări păcătoşenia
iarna frigului mi-e cald de tine
te compun în ce am de făcut

mai ca o descoperire Doamne
credeam că vreau să văd 

într-o doară departe domul
poate pe via Dante biblioteca

văd că te ţin de vorbă
iartă-mă îmi eşti aură
o mântuire fără prurit

mă împăroşase bătrâneţea
o chiuvetă o porneşte crâsnicul

şi bate ca ăl de az-noapte
de vreme încă da’ eu picasem

aste nepotriviri ambiţioşilor le căşună



am drum lăudat a arătare
ce străbătui o viaţă până aici

în faţa ta nici apăsătoare ceaţă
lumina electrică de scris

închinata compoziţie râvnită
fără şansa auscultaţiei întru
slava ta singuratică lumea

se va înfiinţa peste două ore
în odihna orgilor din tot catolsoborul

Catilina şi n-ar mai fi fost ceruit
piatra alpină nu se mai tăia palat

de-mi caut umilinţa de dinţi
edentarea împăcarea rugarea
în Trento Doamne să trăieşti
şi viaţa păcătosului de mine

cât nu te-o abate de la
globalismul altora mai inhibant

unde-l voi suporta săptămâna asta
iar chiuveta crâsnicului

răcoarea de neviscolit pe când muzica
nu  ţi-ar veni să mă devii

vorbesc cu îngrijitorul
deviatorul rămăşiţelor
tsunami la rece în Alpi

scrisoare cui şi maicii şi fiicei
o feminizare trentin-catedrală

bisericoasă ocazională catolicizare
promise inspiraţii din stradă
cum devremele duminical

puse pe mine valea construită
s-o slăvesc dumnezeiesc

păi fie-i episcopii prinţii părinţii
fiii fiicele şi-aşa fericire
defilau paşi de gheenă
la pridvorul pietruirii

înaltul înaltului coroana
cerească în turle ascuţite

mă îndemn o pagină absconsă
finirea lunii de sărbători

şi plecarea în munţi la modă
o căutare dinspre orgă

tăcută încă o oră şi ceva
aş fi zvăpăiat arhitecturi
cu brăcinarul îngheţat

aşa ştim unul Dumnezeu
omenindu-ne prin fiul său

ce evanghelie ce chetă
pe tren de-o şi opri încet
mergând şezând pregând
preghiamo pregându-ne
pederostul convenţiei

care-mi tuşeşte aşteptarea



ne-om celebra neadresă
mamelor din biserică

nici să ni se întâmple minciuna
neîncercării de vers o pală
pe spală ca-n albie cu om

Adige limpede peşte
Cristos ne binevoieşte

Krishna pe capră ne războieşte
sabia cui adusă cui
neagăţată în nici cui

pe pace adormirea la ziua
transcrisă ezitare fericirii

ce faci nu-mi place milităria
ani de părinţi la austrieci
tocmai şi kaiseri de Sibiu
ce de romani până-n nord

auto Dacia paradisul reclamei
cât ne-om auzi împărăteşte
satele basmelor redivivant

ce batic din Bathinda şal din Trento
unde ne ţesem urare tardivă

oricum de bine-primit la o adică
de n-aş mai pleca şi mai am de colindat

speriaşi absida speriaşi omida
vitraliile altarului liber cu noi
oprire blitzului a zăpezi cu voi

penumbra să trăiască tot cu mine
viaţa să vă fie aer de zăpezi
oceanul ucigaş vă ocolească

de unde sufletele dârdâie pe palton
planton morţii de instantaneitate

pedepsitoare din ce părtinire

nu se făcea alb

nu se făcea alb scris cu spatele troiţă
în soarele ăsta fie-mi mormântul
neprăvălit din umbră în umbră

Pugwash cel antiamerican geamăn rusnac

păsările m-or fi sfătuit munteanul că bon giorno
gallo-celţii fără daci apoi veneto-iliri

copiii sar la răspundere se încing
de sănii membranee su cullo

natura şi-a luat comanda asemănător
după comanda solarităţii
pe noi nici dumnezeu nu 

ne-ar mai aduna dintre  cop(a)ci

şi totuşi sufletele astea ale cui pe ce
rar proverb andalic judecător



andalez cu felibri colibri
mâine pe vremea asta dom oricular

poate-n ultima zi poate după moarte
alandala în Andalo însumi
ce plecare tot până la fizică
şi restul zilelor monseniore
poate vorba punerea pidicii

şchioapă nota muzicală
citeşte apa de cu peşte

când nu mai prinseseră şi prea
naţii la vedere antinaţii nazi naz

blândeţe până la un punct
de fierbere văzurăm teritoriul

Germania şi cât la danezi francezi suezi
hai Carolingia Quintul hunul

aluzie poloneză nu-ş’ ce Ucraină
ai tot nota pe aciişa noneleg

tonalitatea căzută fleaşcă floarea
poştă cu scheda turism cu munţii

patru rânduri cardinale nourii
claudii borangic parcelor
muşatino pe nume zăpadă

fabulă iernii din veac

icoana scobită

icoana scobită în ochi
de lacrima ioanită

ba o zăpadă ba dolomiţi
în calea mântuirii cui

ne prindem linişte munte
doamnă veştedei stele
din sunetul clopotar

de câte ori arama rama

scriu pe oranj terorişti
15 ani şi ăsta i(c)onic

a ne descumpăni scumpa
naţie pe cărăuşie uş

din teama acelor ace
neînţepându-ne pace
mă închin rugăciunii

a nu te găsi ba da Selene

răspunsul kairos în Cairo
Cornell vino la Cornăţel

hărţilor ţărăneşti clăi



călăi nici unor fire

vă trage Adige doage dig
tragice trunchiatele hore
nici o petală Pataliputra

cu India de o bombă

la vale pirueto garanţă
colorează-mi răbdata Franţă
de o mai italiană eleganţă
la Cazimir în partid Hanţă

plănuiam clănuiam tlănuiam
faraonul Tla d’Eminescu
de ziua unirii nici Cuza
n-ar fi corupt teroriştii

a vorbi câmpii între
nunţi de o poză Banal
în infinitatea schiului

până la Cortina d’Ampezzo

în cină cecenă

în cina cecenă
Marie împăcare

cu traducerea fiului
pietre de moară grăunţe
copilul iar ţi s-o ucide
s-au învierea s-a răpus
mi-e aulă nepresimţirea
un adăpost cu înălţare

a aripi de liliac mascant
pace mie rotondă mariană
glasul fiului ţi-l desluşeam

muma

muma democratizării dracului
cu o europie dinspre americănie

ne ia prin Rusia ciuma
cu americamuma
pranzo merenda

Banal fotografiază şi publică

bun munte

bun munte Doamne 
acustica până la tine



îţi stăm la poale
neamţul cu mine

Paganella ochioasă
tot ceaiul numele
s-ar fi dat de gol

incestului lingvistic
încearcă de-a curmezişul

elita

elita litota
sun afon vânt

înnegrită globulă
portocale siciliene

după ştiinţă

după ştiinţă ceaţa
nu-mi fluieri adiata

un pas şi câinii
cine te-a învăţat cruce

să faci cruce
plodită ceaţă

câinii vor să te iubească

jumătatea cobei

jumătatea cobei
vânt pe transpiraţie
de dragul Alpilor

aştept aşteaptă
intranscriptibilitatea
acoperitoarei tăceri

toată lumea mă-ntreba de tine
neînmormântată surpare
 hazardul zaruri zăririi

uită-te şi astă-seară
sânge avatarul vatră

catargul vocalize
norii rar picură promisiunea

timpul trece la etajul 9
de-a risipirea cobei bobi

a cui a fost ideea ne-a picat bine
neţinut minte în Andalo

asta e baleniera

asta e baleniera lui Banal



chiuind elefanţilor dual
mai nici un animal gal
diro di masi mas ca al

provensalilor catalanilor da’l
pomenească mistralul ia-l
cu Sisif muntele la deal

colindul nemaisupranatural
nescuturatul de pe bal
pal atonal monumental

şi monorimareşal
într-o căpiţă de mangal

spune-mi de ce vorbeam

spune-mi de ce vorbeam cu zăpada de tine
şi calul înflorit petrecând sania

adultă doamnă signore împingând cărucioare
dam cu piciorul la panorama propriului ghiul

orice formalitate mi-ar fi folosit
lipitura aerului de răşină

mi-e neîncălcată calzzatura
pe o bravură italienistă

mai încăpută iarna munţi mai castele
coaste cu Eva animalitate lament
diagonal pe încălzite dolii pe azi
din cinci şi mai speriaţi triarzi

ne-om fi mahmurit de 15 ani
de şi nu accidente invitante

uite-ne cu predecesorii
călcându-ne cum zisei

alb interior brazi cu Nobel
nobilitate militară romană

nu material sacrificiul
şi dobînda cerului pancha Anca

îmi uitasem năbădăul bă tăul
epopee nume calabalâc sec sâc
Ahile n-are cu cine săgeata getă
s-o plimbe pe bicicletă pregetă

o normă milaneză cunoştinţa salată
îmi ies din păreri îmi intru în ultimatum

când nici nu jelesc comparaţia
privind concurenţa nici pe mine

adică mai e până la ei
nu pe pretenţii abia te-oi rătăci



din otrăvuri în plătite teorii
terorii pentru temă seco

neplănuind mai domn o domolire de pe măsea
nebăutului elefantiazis critic

am doruit hărănirea prieteni postaţi
ci  despărţirea la vale uşuie şuriu

am pacea mâinii matinale mâine
grijania îndrăznită cu maul
vreo timidate tardivitatea
retardează-mă ne-a Mitică

bina un lemn lichen topit noroi
iradiant nici cancer nu mă paşti

paşnic prăsită estetica a mă năpădi
să nu mai scot cămaşa de zăpadă

năpădul nezăpezi în Crasna
ba în Boian naţionalelor
biserica şi auscultarea

de cântece şi de româneşte

zăpezile viorii violine zaruri
pe coasta Predii ba pe Nanda Devi

nici valurile plata înotului
până printre giganţii negemeni

spitalizată crampă în închipuirea bărbierită
islam cu apărare hindus la vedere

ţiganii neţinând Italia în zoaie
românii legănându-i nonagenarele

barmaniţa negresă din Brenta
pe ce comunitate zâmbet
mulţi dolomiţi hai carpaţi

bocanci de schi toată familia

mă rugam şi ieşeam tot pe plătite
ne-om fi lipsind a nedespărţire
ce nici nu ne afişasem înşine

poate o tăcere amorului lumină

mai e de un simţ nerotunzimii cont durul
îmi dozez nehăituirea târzie hăt

cine să se mai eforteze undiţându-mă
o pierdere în ajunul lui Eminescu

ţara cui nici o publicitate
gărgăriţă de colţ marital
înfulecatei fericiri ciao
în două-trei zile atracţie



şi mie-mi păru rău de Statera
de tânăr subţire nu ştiam nu ziceam

aşa cu omenirea distractivă
din tragedii ne-om mai înţelege

la conuri bisericoase tămâie
scurgându-mi-se pe creştet

lăţită mintea minţirii
fără audienţă teroare

ce treci de duşumele
ori gater de răşini
cunune-ne Semele

cu soarele amin

apucă-te Hecate de sângele
Medeei necondamnate ba
moartea înfuriindu-ne-o

a mamă remăritată

salt halt mai strigă nestrigarea talanga
împreunându-se chemării la tuns

ce împuşcătură mai nebârfită
ca mălura mal de ură cărămidă

cuvânt nerupt alb-negru hibernal
în Andalo sub un avion oniric
creieri vibrează ţambal balanţa

se dă peste cap balansor

omul meu

omul meu de pace tămâiere rotundă
clopotele-ncoace ine la facundă

îşi bolboroseşte din păcate boasca
racule din cleşte iepureşte broasca

am printre contrarii nonparalizie
Brescia nu Bari tot la sârbi tătie
nu în evanghelii una de acum

Andalo smintelii electronic fum

Doamne până mâine fraţii marieni
mai dă-le o pâine să-i lăsăm pomeni

război de sfială cică l-aţi pierdut
violenţa cheală imperiul trecut

toate călătoare filigran montan
florile oroare graţioasă ban
cetina cu prada ţările pe loc



dacă nu Narada tsunami la foc

veselă robie de două o mie
nici o nici zglobie evanghelodie
de-oi cânta-o sie nenimicnicie
mai într-o vecie la înălţimie

verdele pe negru al papei integru
ba crâsnic de mesă fără de metresă

ori o liturghie şi pretimpurie
la noi în rotondă copiii pe sondă

la statuie cruce de femeie duce
ducă-se ducese clopotul ne lese
alb şi ne ridică gioalele de chică

mâna dreaptă tu gloria adu 

a mai mare vină minte să ne ţină
la vita celesta islamă precesta
filipenii cioe potopul lui Noe

numai de cenuşă cântă-mă soruşă

după Matei

după Matei am lăsat tot şi-am venit
ereditate viaţa eternă

vremuri petrecute la vale
agresiunea a început cu Cristos

osana Osama
il pane nostro cotidiano

dolomiti di Brenta
mă uit la ei se uită la mine

păcătoşenia şoptită bătrâneşte
a vă mai enerva cu scrisul simpatic

adepta lui Cobain mi-a scris respect
copiii ăştia mă întreabă când plec

fuserăm sub greu embargo bad memories
mai dezagreabile sentimentalităţi

tocmai o tăcere dintr-o gură fumată
mi-o aburesc viitorului gheţar
o mai duc şi acum dor dispărut
de te miri unde când şi noicaum

notiţele de mahări neîmpătribile
un şir gomos nici Paul Goma
să nu vorbească el aici eu da

în numele lui Ioan Ladea

mahmură perenitate ban pe ban
ce să mai împuşti francul însuţi



mă interpretez în râs de mine
nu mai intru în vorbă şi gata

nu le mai zic de vise măcelărite
de liniştea dolomitică mit mint

până în Argentina mai trec pe acasă
caz fiecare de impresionabilitate

 
de nu mi-ar veni în minte

de nu mi-ar veni în minte ceva serios
de nu m-ar demoraliza apatia

spre contemplaţie invers creaţionistă
preferinţa umbrei în joaca voastră

planuri de alianţă citinţii copii bătrâni
centre de sugestie monografică

gen proiect antiterorist
nemai rusesc nu încă american

mă voi fi odihnit în somnuri vito-vitale
de agresiunea cântată Iancule şi hoţii

ca teroriştii lui Iliescu tu şi eu
pentru oarece adrenalină scriiturală

cultura nu se ajută există
în traducere să nu te termine

Pearl Twins sinucidere americană
Nero foc Romei lupul copiilor

diferenţa de-o săptămână Eminescu
într-o memorie dolomitică ad hoc
nici o teroare sfinte Dumnezeule

foc ne dai soare Ţepeş în Cavedago

ce nu ne-a ştiut nimeni sub imperii
în măruntaiele lor remistuiţi

ne-om potopi a uitare
nesimulată samulatră

respectele copiilor din inteligenţă filare
cât că ne schimbăm drăgălăşenii

să-ţi nanofaci copilul mai inteligent i.e. mai securist
şi voi din ce îndoitură vă smulgeţi

gumilastic pe înţeles nevertheless
a vă vorbi limba amuzându-vă

neştiindu-ne a ne aneantiza
de cu atâtea limbi ucise sunteţi mai proşti

de-aş avea un plan n-aş mai lumina



inutilitatea pe şleau cadaveric
tot una în pădurea din Himalaia

dumnezeu nu se chiar maschează

nici n-ar asculta esenţialul
povestirile de reinventat în gară

policrosalus scavalcamento
ce culoare mă cunoşti dată peste cap

întorşi cuvântului nedat căpcăunilor
ne-or înghiţi ca în toată ghina

pierderea timpului cu blestematul uite
ce pacenie de Cecenie pecie denie

tot aia scârboşind ruso-americani
credeam că de la armată securişti rabinici

ai noştri ne-ar apăra de nu i-aţi
fi educat ca americanii pe ruşi

când vor afla tot atunci revanşa
ţineţi-vă tratatele fără filme
te-aud nu te văd şi cârsteiul

cu boboli în mintea verii

ori şi tu mă respecţi mă filezi
naturii nu-i căzusem cu tronc

pe una o cheamă toată ziua Moira
încă o noapte şi ne despărţim

ce uşor le e povestitorilor furându-şi
respiraţia pentru glonţul nimerit

în numele tăvăliturii agonice
şi sfârâitul poftei spelunce

n-aş prinde în brinde o paura
nedeclinabil carandaş

Şora îl franţuzea furii la
periferia partidei cridei

reîncepându-mi amintirile din scorbură
puiule şi tu nonblestem nucul conacului
când mă şi apucai să dansez pe zăpadă
cu umbra brazilor ba a soarelui soarto

ce te mai dansai oricum buricule
de-a acoperirea aventurii

într-o eflorescenţă cu ţigănci
departajate de Florenţa

m-aş scrie cavaler teuton în Andalo
umbră minei castelane

o învârtită şi tarantella Telă



tirul te târăşte mai pecie

al doilea cuvânt a dialect
brazilor razelor izelor

am California la degetul mare
voi Wine ori cu y Providence

numele placă turnantă kaghebiştilor
noştri supţi de la preşedinţie

până iar cu providenţa băbească
pe-o vânzare condamnabil necondamnată

eu oi fi ispăşit întrebarea 
complicităţii necărăuşite

milonga de zăpadă bradule
gaucho la vânătoare de sine

brădiţo care mi-oi şi fi că moarte
îţi stă prea verde tunsul dând în muzici

să ne simfonizăm ţiuiturile
de când ne pierdu fanfara

nedreptatea oamenilor din
nedreptatea ţărilor din
criminalitatea cutăruia
de nici nu-l recunoşti

dansul singur

dansul singur de-a pădurea cu zăpadă-mea de-amurea
poza valsului în valţuri vă sară şi vouă smalţuri

de la schiţă la pojghiţă Aşchiuţă Aghiuţă
cum te cheamă bradule camaradule nu mă Radule

dragoste cu avatarul verde nu ca varul
caviarul jarul face trotuarul
brad cu barda în peţit ţipurit
am iubit încetinit în cetini nit

balul donează sînge zăpezi înge
rul în ger rumege-ne în g

am broboada bob olar a da
nada pe cărare promenada

andalini
andalini nepovestiţi povestiţi-ne

cum urcai eu zăpezile mici
până la cetini mari

şi dansai ca într-un film polonez războiul



tango pe muzică de paşi vals stress
o sârbă încercuită milonga înzăpezită

alergări de sămânţări nu ne mai place în carapace
şi-am dansat până m-am terminat

aşa că dolomiţii cântă Geoacă dansează
dacă are geacă nu se mai debarasează

în timp ce dansa pune tu ce se întâmpla
bradul cine era chiar el se întreba

colindă mata cu politica ba nu ba da
bani a da cu zăpada un con dragon

cetina liliacul o sfâşia soarele îl topea
că de ce pe mine şi nu pe ea zăpada

titanicu se plutea geanta mea-l înghiţea
păi portocala n-o mai uita purta

pe cine mai punem

pe cine mai punem puma din Pinguinia
Patagonia din iulie tu Silva

Silvia dansată verde Giuseppina
Facem societate de han o cetină

ciuma nu butulimina cervera manga
dacă mă laşi pe mine tai cetini la ruşi

şi dansatorul nostru se mai uită la ceas
o hârcă fără dinţi Haloween

glob de scăfârlie foarte americană
ce mai vreţi că piei că bercenei

a căzut era să cadă a plecat era să şadă
pe zăpadă scut zăpadă cusut con canal

s-a întâmplat ziceai bătătoritura
de-un design nepremeditat Pygmalion

o judecată a trasat ce-ai furat
păi nu v-am spus tinerii m-au respectat

oricine îşi dansează păcatele mormânt i-e fratele
nu rafistola materializarea milonga

a paşilor mii zăpezii melodii calule di
palimpsest tăbliţă Uruk Irak origami la sol

la rece nor cristal tălăngi aud
ale săniei cu cal dansant

şi auzind clopotele dansul
s-a năruit milonga în cer

până la Andalo ce le povesteai
înapoi dansatorul se pozează

se scrie când pe munte când la vale
nu mai asonanţăm ne părem dansaţi
sănierul nu-şi dă pe-ai lui în sanie
nu se dă pe sine nu se dansează

sinele saniei sania sinelui dansul bătut
patinele schiurile neintegrare

n-ajunge fă să fii rusoaică să te cheme Cadya



de-ai cancanat până la brad şi am
trapat să scap să mă dansez

în cetini fără prieteni de ziua
lui Eminescu scriind Muşatin

când viforul tăcu să se audă tsunami
doamne nu mă lăsaşi pe brazdă
jumătate din brazi şi aşa uscaţi

eu cu a mai verde euritmie
fractal nu s-o mai ţine întâlnirea
or şi-or da iar arama pe gheaţă

a luat-o înapoi pe drumul
ştiut în căutarea troiţei ca semn
că merge drept altă troiţă alta
de-aia credinţa se înşurubează

în scufundările dansului titanic înzăpezit
totuşi locul se numeşte milonga

omul scriindu-se Argentina
în pofida compoziţiilor comanditare
percorsa vita exact gunoiul înapoi
în furătură nemâncătură portocala

intrai în biserică de la revedere soarelui
prin vitralii nici o ceartă cristică

nici oameni nici ţări raze

timpul ce

timpul ce cauţi caut ştiu nu spune a
reconstitui inversul Golgotei
învierea în dans pe zăpadă
află locul pierdut sperie-mă

doamne eu am fost acela
şi mi-a ajuns bucuria

romanul meu Andalo tango
eventual bilinv şi în cer

ne-om da seama mâine
de norocul întunericului verzal
globular mădular prostească-ne

ai tăi ai noştri dar nu ăia

îndemnăciunea poematicoasă a
sfeterisi if I am correct

numai de rău bâzâindu-ne
că nici baliga nu ne primeşte

să luăm nimicurile din ochi
vezi de cărţile mai cu coadă
vitraliat de ţări solar zăpezite

cât pe aci să dansez în biserică la o sută



dansează bătrânul padre şi
cititori şi cu voi cu toţi

pe încetul asimetric topirii
în eşarfa milonga tango

aghezmuieşte-mi tangoul Andalo
voi trimite un exemplar la bibliotecă

fetele îşi moaie dreptele
tinereţele înţeleptele la lumânări

pe soarele ăsta imitaţia lui Crist
două surori consacrare

de sofianic dacă Blaga îmi
permite să-l chem în Noua Europă

ăştia mi-au mutat scaunul într-o
parte să nu-mi mai vadă ceafa

parcă nu pot să mi-o văd însumi
tot trăind în oglinda pictată

ştiu şi emaitite o am fost
la olimpiadă de mate cu Dan Burghele

am apărut în gazeta matematică rezolvitor
fără să-mi fi dat seama cum

istoria matematicii vedice iar ruşi
pe toată împuţenia strangulantă
vezi cu locaţiile pe teroristele

impactul imediat 9/11 or fi fost deşte

prostia rusească pe tâmpenia americană
peste pulimea globalizată

sinagoga bot în bot suc de roşii
sângele smeuritorilor

americanii gargarisind rusism
pupincurist la muşcăturile ălora de cur

şi cu fetele astea de la Harvard
lasă că nu mai vorbim noi

scrofii de Jarlo şi Cudith
o ţin pe teroriştii mai de aproape
o pâclă peste nerezidenţi mascaţi

că nu abstract la geam

dă-i cu bombe cecene în Moscova
lasă invers extremly pozitive Putin
condoleanţele lui Bush propagandă

nici o deosebire de supunerea-ne la Ceau

numai înfundare de urechi
zonare de mămăligă



prin surprindere coteroristă
ruso-americană condoleanţa

asta mai şi vru să se audă şi zula şapcalie
închipuiţi-vă că nu înjur fetelor
fiecare se plictiseşte în legea lui

dar una singură şi aia la mau

cum să-şi mai piardă copiii
timpul şi timpul copii

nu bag pe simpleţe
mas aici mas în Provenţa

or fi avut americanii plan de
dominare şi a subiectului Rusiei

acuma belito fă-l superficial
ăsta a mai dat pe goarnă aghioase

pădurea bradului zăpadă
mi se înghite în politeţe

un final de brânză rockfordski
s-ar fi şi lăsat seara în vitralii

ba în cetini ba în galeria Gutusă
limba emigrării recunoaşterea 

Rusiei ca actor în securitatea globală
treacă de la voi de frică

recunoaşterea ursului
de balenă nici un elefant
să nu mai dea din tigri

tot e iarnă şi mâncătorie

ăilalţi or fi având plăcere fetele
din Harvard Simona mi-a

adus şerveţel Casandra mă întreţinea
austriacul Jan în Philipine

bine că nu zici de Moldova
că ălălalt hai în Tiraspol

mă abţinui să plec şi unde 
mi-ar fi stat bine pe înţeles

chiar câtpacisănuvinul inconştient cu ruşi
din subconştientul lui în al meu

bradul sau altă entitate
vorba teroristă pe dansul nostru

vă giniţi şi vă bunghiţi că ăsta
mă enervează până la inspiraţie

ameninţări ruseşti la Nato
şi forţă de pace în Balcani



vedem că am scăpat cu tezaurul
Bâstroe Tiajelnikov-Iliescu 15 ani

well before 9/11 dracul pe gol
umplutură comunistă sadea

o frică frecţionată la vedere
vede fără de tsunami 

narrow relations în general
priveai alături de şcoală

o să ne lipsească eu am început
nu fără întoarcere un dans în Argentina
îl fac Andalo tango beyond Afganistan
capul tău e mai bun de sport decât al lui

islam urban terrorism oil
trage firele destramă lirele
ştiuşi că din România fato

nici ceaiul de la babă nu mai torn

altă viaţă cu Cinzia copiii o jucau
doi cu tac-so trei ea una

how valuable how much to lose
information available proliferation

şi David îşi ocupă locul conservator
pe diagonală cu mine în primele
două rânduri oricum ruşii ştiu că

notez mai katiuşat ce-o fi

n-o fi pelteaua americană
o înghiţi de întinsă cu

nonreplica neplata
nederusizare nedekgbciorb

adevărat că nici o mulţumire
de recunoaştere alta decât a călăului

animale în ţarcuri diferite
sărăcia atomică a ţivilizaţiei

poleită de generam vorbărie
s-o iei la refec să stropeşti

Cagliari cu agheazmă din Fălticeni
nici o audiţie luna crudă

altei calde căldarea parcată
în spate în vidanja în OV

insinuation că globul partenrship
amândoi două pocitanii

ce trebuie să suporţi cu plată



administraţia cu bombe
mai adunaţi-vă ţările arşice

nu mai am ce iubi pe pământ

să nu fi îndrăznit nici înainte
că nu rămâneam în nonprocreaţie

mi-aduserăţi aminte notaţia militară
muzicală nici fanfară indiană

se dovedeşte nu benignitatea
nu numai malignitatea
şi letalitatea emisiei

de-a mai mitraliată limbă de nano

n-au loc de tine nici cât să te desfiinţeze
ce isterie le-aş fi fleşcăit
mulţi dar deştepţi între ei

pe prostimea partenogenezei

aşa că nu ţara aia lumea asta
violată la meserie din părţi

te lasă unul te ia celălalt
pe rând no much time

o fi apărut întârziatul nu ca-n cold war
alta-mi putea da ulcer cancer

români am murit sub tirul 
rusologic american nedesluşibil

şi trag abia cu urechea la colţi
împinşi şi-n bucăţica ba nuca

de pe la noi parcă nu îmi
strică asta gustul cetini

ăla n-a vrut în Harvard să
vorbească cu  mine de securist

Dan a luat doctorat honoris de la Todoran
eu supărat pe conferinţă stăteam în rectorat

are Rusia loc în toate astea
parcă nu esenţial altele
cadyere din craci iar
ce vă mai şi sfătuiaţi

ca poeta din Citrakoot
se învaţă fătăloşenia

să zică măcar un wa-wa vai
în semn de consum apreciativ

insule bătute clopot de vânt
am auzit neică astea şi-n ziar
o pedeapsă să ne stea în gât



vrea cotoroanţa mai somn

cum mi-aş ţine genele în litere
vârful pixului de integrame

bocancii pe umbră iar immigration
singura artă să nu spui nimic

zero trăire şi nu obiectivare
tralalaua impendulantă că

authoritarian întrebare nu morala
keep it brief am I clear

excepţie pentru ruşi hâ hă
chiar vaca Kadya cu băşina la mine

că Rusia ca un 9/11 dar nu
 diminuaează US dar adevărul

cu Central Asia B tranzituri
arme prin ţări dă-i tadjici uzbeci

vezi că Afganistanul ar fi fost mai pud
nu e clară strategia nu-ţi par relaţii

pentru o proastă gargara nu
contează numai relaţiile între cei doi preş

ai distrus school de experţi rusişti
US a distrus-o bot(h) puţini experţi

majoritatea politicienilor voştri
aprobă bipolaritatea nesovietologi

cu petrol iar că eşti rusoaicî
unde şi trăieşti nici voi ideal to look to

aţi ajutat forţe detrimentale
asta cu fustele vâlvoi

ale pantalonilor şi pleoşteşte
dividing line nu mai aplaudarăţi

frica de US iar relaţii
marginalizarea Rusiei backlash

aia ţipă normal în ureche la
cumpănă bătut cu cnutul

dă-i cu Cadya talibana
a profanare deliberată la dublu

nu fu ea favoare  reacţie la 9/11 între ei
prăjitura propitious le-a venit

nu mai au ei nas de altceva
decât tot de căcatul americanilor
scatologia relaţiei Brobdignang

nesuferinţă răspunzătoare



camerele nechinezeşti alea
m-or scoate lenjerie lingoare

lângă şi cameramanul ouă
lipsa de idee a analizei

frazeologia tufei futute
în doi pe prietenie
mai şi omorâţi la

mica înţelegere iar mi-e de finiş

mai şi intru în vrie mai şi merg
nevorbind de atâta coporâie

cu mine chiar mai mulţi şi plăcintarii
a doua oară numai pe listă

şi pentru shelike similarly to preş
învaţ-o nu numai engleza

şi cum să se şteargă la gură
unde eşti aristocraţie mâncată

copiilor le lăudai americanii aici
sunt şi closetele miroasele

ruso-americane pe adrenalină
puştească spălătorie de căcreier

supărându-ne de proşti
pe neverosimilii gargaragii

judecători pe după măr
mă deduseşi capră apră

se pun în priză mă opresc salvaţi de Noua Europă
bine că fu balon ce ştiţi şi voi ce

semne pe războiul de coade emmigration
ţine-le după mouse-ul minţii matale

a mai mare problemă cu vecinii Rusiei
enorm potenţial Ucraina va căuta

amândouă părţile talanga
mai venirăţi acasă cu pisica

ea să arunce la urmă gheara greşelii după greş
arbitri de post îi dai notă pe vineri

nasul şi-aşa era miopizant
pe Pinocchio îl fredonează toţi copiii

o concurenţă perpetrată bandei
am suportat tortura cu scrisul
de bunăvoie dioxinându-te

cu mâna ta de şi dansaşi

crezând a te fi scuturat îl laşi pe ăla
să-şi mai ţină when I arrived in Moscow



unde pun ăştia piciorul gata lecţia
adusă de la inteligenţa globală

cum ai fi vrut să afle tineretul ce-a ajuns
mica Rusie maştera sateliţilor

că ce se întâmplă înăuntru
o metateză ceva un dicţionar

alege-voi şi nu din mult nimicul numelui
iar norul norveg de ce vă fute grija

că Rusia însăşi să apere viitorul
avocatul pe schiuri aia-l şi făcuse inteligent

ăştia chiar o iau în serios pe Kadya
cum se vor ei luaţi în serios

sinistră imprecauţie de nu cârdăşie
asta-l poate recruta în grâu

nici nu mai vorbesc cu el cu nimeni
toţi păpară vreo dioxină din putină

dă-i tu cu cooperarea pentru o Rusie mai puternică
minţi infectate de-o viaţă pe dedesubt

mai vedeţi voi autoritatea mai ei puşti
să fi fost şi ăsta în România şi

să-mi spună că a lucrat tot cu Adidi
cum i-a plăcut şi a şi înţeles asta

din energie spaimă investitorilor de-o mamă dependenţa
de petrol rusesc de dragul antiamericanismului
nu ştii care e mai nociv amândoi contra altora

bătaia e pe plevuşcă mâncare de balenă

metafora ţărilor harană de balenă
numai mici şi totuşi cât să trăiască

înghiţitorii un fel de poliloghie
patologică sottovoce hipnotică

aşa că limba esopică aspida caspică insipidă uz
de Rusia for granted  yes and no  ţi se poate face rău 

pericol de nu eşti vorbitor măcar destui
aceeaşi dar excludere la teorie cotor

las supărarea pe drum adică să nu-i dau drum
s-o ţin cu dinţii ei sunt cu pâinea şi subiectul 

sadisme magnifiante nu mai strofez mai mă scrie
la noapte să nu rămân fără foi foto milanez

se pupară fu Thomas pupi-n Nas
pe citite nefutute alte dobânzi

sau cât să se întindă plata oboseală
dansante lasă în pădure stau la vis



ca asasinatul de astă-seară
de câte ori nu l-am îngurgitat

ăi tineri şi cu a beliturii
mi-a plăcut o rană aryană

zero împăcarea din judecători uleioşi
chiar amicul şi nu prinsesem mişcarea

din statul Albania-Providence american
nu Alabama cea bună-n political sciences

mi-e dat colac nu de salvare de pomană
câtă economie ortografică noroc cu

femeile de nepocăit yes I know
o formalitate de bongiorno

dacă n-ar fi rece convenţionalitate
satul ni s-ar interioriza meseriaş

neaerisită Americă doar condiţional
sălbăticia hămesirii ruseşti te excită

ăi mici la fum oriunde caţă
de clanţă ăi mici tot astea

îi întrebi de ăi nepronunţându-i
n-avem ce discuta grăunţă porceşte

nevoia de a te mai auzi din
tăcerea prelungită de nevoie

nu convorbeşte nimeni monologhează
amabilităţi între silogistiinţă

vă va traduce careva ce pot face
nu toată lumea pălăveşte

are şi alt gând nea Georgică
de a nu avea nici un gând jain

cumva-l pupă că-i făcu plăcinta de căcat trădătoare
pe numene dar muieri din susul sclaviei
nici un haz până la urmă a reciti farfuza

nonpersonaje acum şi tinerime

de prin ţări de vest şi Rusia
o prohibiţie înverşunată a interstiţiilor

o să-şi dea ăia cu părerea cu parul
cu bâta în baltă a le sta frumos

cazul meu de gelozie pe matematician
pe securist nu şi pe copiii ăia
buni acolo la ştiinţe poate că

fie-mea la bancă uite că se mărită

ziua lui Eminescu am început-o 



la foaia 30 sept mai lungă pădure
ce face lumea cum s-o dregi la fel Isodarco

Wunderle hopes leşinături 9/11 Madrid

pişata fără întârziere Eur-US fără rusoaică
şi aia mică merita nu vru  combra

să-şi flendure numai ea iasca bucilor
ai şi tu grijă cu polivitaminele

multilateral international system alţi actori
chinezi Ind Pak la disc africani să te forf

nu very big but gentleman
illuminating toţi lectorii pula

etnicitate parada pişătorilor din lume
preferinţa pentru tineri cum să nu chiar

la mijloc pe tinerime Bogdan lipsea
exact ce ne trebuie de-o băga aia fatale

o să mă las pe not enough food
high fi dinner socialisation

round table tsunami singura şi panel
directions nu prea

brain-storming şi asta plescăie lumea f rău
toţi o să murim şi teroriştii abia o plac
integration că tolerant understanding

sănătate virală general issues lecţii brusc

iar tsunami nu şi România Ştefania
obsedată de orice toate lecţiile pe ele

interesată în lumea de aici
îţi trebuie mai fără soţ acolo

bagă excursii nedeschişi mai greu conversanţi
asta-şi pupă-n cur Kadya să vezi palme

ejaculanţi protonici nanosculament
salvează danezule toate problemele lumii

more survivable lipuri sofism terr China of
Marx relgn opiu pt popr terr opium pt Isodarco

home page trimit pe e-mail 
bombe amrcne în Eur ce ziceţi

umbrela nucleară aproape 1-200 km de Andalo
afară din altă parte de ce aici honey moon
nu mai e ac lme după răzb forbidden to us
come back to this planet nici un răspuns

ca şi-n prima Jarlo n-o să mă 
vadă care război care pace

rusoaica beleşte ochi pe popoare



palestinul no more scurt

Steve venit tânăr plecat bătrân
food hospit fantastic wine

hotel California face poezie ok
scroafele o ţin pe răcitură

craci pe subţiori oţeţite
aia cum s-o fi ţigănind

de grasă cu securistul ei
o ţinui pe a mea imemorial

how to deconstruct bulshit from politicians
plagiarism PhD theses future activities

e şi udă de da ea până la barba ăluia
vara excursiile care schiezi

pe bărbos îl plac şi pleosc a fost vorba
teză PhD vreunui politician
după 60 gerarzi să se arate

şi el să-i azvârle ghimpi vina mea

nu v-am reproşat nici vouă care şi-au adus schiuri
half think work daţi costurile cine conscrie

bătrânii we don’t do so badly 
decolonizarea estului South Africa vorbăreţii recidivişti

pe cald eu n-aveam cum să nu fac pe supăratul
keep going diferite vederi nici rău în sec vis
amarcord tu înainte de război Roma eliberată

pâinea s-a albit lume mai sigură

în pădure

în pădure lupi îngheaţă
oilor verdeaţă ceaţă

fum de lemn de pom cu gnom
ne închipui domn dom
leagănă copilul veda

văduvei fratelui Preda
ce fondată arcuire
peste îndoite şire

chiar mi-e frig muşate paltin
fără aur fără platin’

numai nici copil de ger
inspiraţie jungher
ba închisă librăria
porumbeii vitejia

sus în domul din Milano 
instruieşte-te cătano
şi ne zboară avioano



rusoaico americano
teroristo petrarcano
americăneşte-amaze

miez amiezii kamikaze
să nu cază rază crasă
din balaurul de casă
coasă arhitecturoasă
de-am venit se vede

mistero di fede
iarnă condeieră
pătratul în sferă
cubul dinamită
nobilului pită

m-au luat clopotele
tsunami bobotele

din adâncul oblâncului
gigantului ţâncului
hula se învolbură

volbura înscorbură
o tăcere o chenoză

de pe doză cu batoză

aici să fie

aici să fie poemul de plecare din Milano
să citez din Milarepa frigul tantra

o traducere a sudului în nordul răpunător
ce vâjâială pe mâini îngheţate

de m-aşteaptă destui în program
nici o nevoie de nimeni îmi vei spune
cum fiecare nu mai are nevoie de sine

măresc greva pe recuperare paria
reprezentativitate româno-indiană

îi scriu şi lui Ajai o ţidulă
mă dau cancelar de porumb(ei)

cartea aceea se va citi la documente
rezistente pe necăutarea bombastică
se lărgesc brăţările se scutură ţările
se sluţesc serbările molimă cărările

ce-au fost şi ce-au ajuns italienii de americani
noi de ruşi şi acum de aceiaşi

hai cu omenia românească tovărăşico
s-a şi supărat Ladea până la cancer

chiar statuile tatălui în ştafetă
măcar Florica la Stavropoleos la Bellu

şi noi la Târgovişte avem examen
gata cu muntele Paganella

păgâneala înapoi la biserica lină
te pomeni că nici n-oi povesti



începem împătrirea

începem împătrirea de pe urmă
nici o cobe ne pe dobe

jucăm în lobodă slobodă
ni se nemureşte usturoiul

numai voi beţiei sticluiţi ferment
circulaţia vă bate firmament

povestesc şi costul mistic mi-l amin
domul karmă orga cina fără cin

şi s-or devibra în copcier cepoase
aş lăcrima lacrime de raia
până m-ar întoarce stomac
scatoalca proteicei corcituri

aş mai şti şi cine-şi ţine-n braţe somnul
progeniturii blonde măricele
cu vise mai de drag şi două

făcându-se femeia şi fecioara ei

pozele aterizate pe ţipla învârtită
pe bagaje maşinal planeta

liniştii dacă nu există nu suntem
şi tocmai eroizam tulburătorii

marca mobilului casa de modă
de vacanţă un snobism cu bombe

ne ţigănim volens nolens de ce n-or fura
şi tata mare bâzâloncul din drac

taică te-a trăznit Dumnezeu de bun
ce erai să crezi în el nebun

să credem şi noi în tine ca tine sus
de trăznet carbonizat

n-am suflu din tinereţe de când nu mă
mai opresc şi cotcodăceala ouălor

are lumea rând la codobaturi
ne împuşcă dacă avem noroc

văzând şi făcând ci păcat
de preamultele rele intenţii
o duşmănie toată România
pe cumpenele samsarilor

tocmai că norocul ne-ar petrece
ca-n fine de luceafăr ucis

şi să ne începem devorarea
cu devoratorii din veac



pe o dreptate harnică porunci
neascultate răzbunând

ne-am şi trezi cu cântec
înainte marş Parkinson

anistorismul cui te întreabă Barbule
uite bade în oglinda castelul casta

mai veche dimie bisericoasă
tâmplele şi ale Gherghinei

aşa dacă le iei la rând
mori şi nu-ţi trăieşti nimicnicia
din fir a păr cât îţi bagă pe gât

deştepţii din pentada grada

conferinţa mea despre Eminescu auzit
la Ioan Alexandru Harbhajan Singh Vinod

n-ai vorbit de Eminescu să mă omoare
un cod de prioritate româno-indiană

ăla Cain ăla el şi Eminescu
zisesem în gând obraznicul
mai şi cita pe Sartre ca mine

cu experienţa cu adevărul Gandhi

umflam nu potul pedanţa impedanţa o indianitate
pe gustul analitic nu stocul tot un film

mai un somn mai o proiecţiune de ispăşire
escapismul cununiei de toamnă

luxaţia Luxiţei pe gheaţa uliţei
ne socializă pe picioare de lut
cu pesimism până la invitaţia

în lux şi furculiţă fiartă

dacă aş aduna m-aş aduna şi nici Adonai
nu m-ar mai întărâta luceferiza

ne datorăm o palmă de întruchipare
arată şi nerăsărită frigului

puterile neglumeţe iar tremur
cina din cer beţie de tată
că mama mai şi plângea
nouă iapa bătrână în şa

neştiinţa făcutului pe diferenţialele
de prisos ale aşteptării tonalităţi

de alergasem tot aeroportul Marsiliei
să nu pierd şi omisesei Constanţa nu pe mine

vedem condamnarea pe cer ceaţă
luna nouă pe albi călare



noapte şi zi pe deşălate
iarna de la noi du-o

destulă sănătate pe viaţă
de n-am lăsa-o cu moarte

instantanee pretext şi
viaţa noastră omorârii continue

cafea v-aş bea din respect vara
Florenţa iarna Milano şi
la Roma tocmai când Lia
sunase că mă vor pe acolo

încă o dublă şi ajung în 2006 mă iau de dârlogi
mi-oi fi dorind un timp de netrăit
extensii de somnolenţă suza nomo

nu-mi întorc sângii perenitatea

când am dansat singur pe zăpadă
cu bradul în pădurea Cavedago am fost eu

nu ieri alaltăieri alte asemănări
cu personajul personal îmi uit

ponton poltron să şezi pe tron aton
apele nemaicurgătoare stelelor stătute

o rarefiere a sfârşitului de lume
parcă nu ne-ar veni la socoteală glia

plimb limba pelinului pe limb
nestrâmbătatea înfieze-mă
din centru pe raza rătăcirii

cu fatalitatea limanului

colecţia de bancuri ale criminalilor
pârâţi îl căutau animalele

nu-şi dădeau seama îl credeau
bun tocmai pe teroristul Humayun

nici o ofertă la parafurie
farfuria nici plină nici goală

capul mi s-a aplatizat
un disc de brânză topită

înceată referinţă tranşarea în tranşeu
a luptei mai mult morţi de plictiseală

pe saturaţia de caracatiţă
ne plăcuse cucuta de Cucuteni

ce alţii dacă nouă ne miroase
nu ţiganiada plumbul dacului
supăraţi de calicia prostului
cu spinarea scuipată colant



mai curioasă libelulă peste lăcustă urs pe rus
păstrăvăria în criză câinii la grătar
ia animalelor maul pe cunoscute

într-o rărire hibernală în draci

n-am sinea nu ruşinea împăcării
în pungăşita încercare martir

avându-l pe Iancu lasă că
la furat nu te duci de psihologie

vă vin femei în prag din Andalo
a vă spune două cuvinte paganelle

şi a ne interesa de ale noastre
din Andalo în alandala dalmată

lucruri mari diferite fraţilor
meritarea trăitei finale

în persoană spre avatarul
de graţie al patriei mamale

săracul arestat pe prima
pagină în zorul ultimei ce relative dreve

întoarce-te pe partea verde
până la primăvară hoarde

du-ţi şi brăduţi şi drăguţi în copca
seninătăţii parabolice cu interpret

nu epicizez vreo insinuare
şi cât să ne rezervăm

adică tango sânge de cap ce cântec
a mai compune tânărul mărului

văd eu şi la examen crampa teoretizată
o bunăvoie de trecut timpul

nici o clipă de planuri tam-tam
implantat săptămânalităţii transcrie
ghettoizarea serândurilor pe teşire

creştete imposibile scrisului lui Anca

pe când cu degetele pana pielii stilul literei
şi întârziere convalescenţa nemaisosită

dinţii scoşi strângându-se în moară
ne simpatizăm dezveninarea

deşteptele-alea de nu le-aş pune
să dea şi ele din gura scrisului
măcar a vascrisului bârfelnic

să le văd atunci înclinul

mulţi negri de-o rasă cu toţi ceilalţi



celulari în pantofi şi blugi
concentrări mondiale risipă de margini

un coclaur păcănitoare păcălindu-l

apatic Malpensa comparabil
ştiutului casnic în trezire

că nu ne-o fi picnit ceaţa la sol
ne-ai anunţa fără parasol

plecam ieri nu mă mai suiam pe dom
iar căzut ce legendă adeverind
cât să vă povestesc şi poze cu

sfinţi de pază câte unul câte mulţi

aerul umanizat câte-un leu
culcat cilindric rare care

ne stilizăm zilnicia stingândă
de-o pedanterie netematică

pretenţia mi-o hrănesc închipuit
greşesc în intimitate şi mă susţin
de cu o scriere încă şi publicată

în acelaşi global Cişmigiu

om fi noi pe mal cu Africa
ni s-o fi întunecând raiul
o benignitate potentantă

cu fata coadei linse

poate nu vrei să (mă) anunţi nea Gheorghe
doreşte în nori vorbeşte Moscova bis

tocmai că am tăcut de-al dracului
nici n-am mai ţipat din gură de Arbatov

su sociodemocrazie ed egualitarismo 
Berlusco sinistra e miseria e morte

Albero paradiso per i martiri cristiani e per i guerrieri islamici
eros e discordi eros e thanatos  

Pado-Schio Pio proselitismo la liberta di persuadere
hoopla danza con la guera Condi în 2008 zice Dick
Maradona si esibisce in 100 Rimbalzi sulla Pancu

noi donne amiamo il tango noi uomini il tanga

foaia cu mămică Medeei oedipice
şi mai că-mi plec ajungerea pre

mă şi contrez nonsensului
ce m-a născut adâncă tinereţe

mi-a mai rămas avionul pe foile aste
leşinată confesionalitate poate construcţie

după deconstruirea de capul Saharei



când în fine voi fi înţeles la moacă

mai simplă spălăceala ampicilină mânjit ilicit 
mă primirăţi sub 15 băsc băşit nu mă
mirosirăţi capul cât îmi mai rămâne 

umerii nu-l mai cărăbănesc

îmi prelungisem euforia sângelui
acum pe a terorii bucuroase

când va mai fi ea România mare iar frig
şi pumni la loc de o întoarcere belă

treabă de ger pe uşa autobuzului
la fenestrină mai stăm de vorbă

Enescu la venire născătoarea Iliescu
la întoarcere din două una Condi

nu adică te-am găsit (decât) poezie pe oranj
giulgiu îngheţatului de fugă în lene

precum ne grămădiră părinţii în lume
şi eu mă scriu pe peretele Israel

aluzii rare ore duble ori
întreruperi de aluzia lusiadă

caravana retro colaps
lapsus calami calamar

om auzi cochetărie tensionată
în harabaua aproape rece

cum am vâjâi urechile schiului
de bine ce ne globalizăm sportiv

ţine-mă costo la preţ de cost
comunicare raportoare

de-o atenţie când merge
pe neînchise intangibilitate

tocmai când mă cred ce necaz
de ne râs mai lasă business

la venire pe finestrină la cerere
de-o pleoşti pe a coridorului

ai noştri sub ai lor de plecare
ce invitaţii vor mai fi rămas

în sufrageria sufragiului
calambururi pe viaţă habsburge

găsisem patima compătimită mită
indiscutabilă sapienţă fizică scrii

come no vorba ăstuia mi raccomando
păi stai de vorbă mână pupată



stanţa instanţa de drum aripat
stinsă ziua dintâi a ultimei săptămâni

cu o zi în Italia pe întâmplate
şi-mi rămâne evanghelismul la ochi

am căzut formal m-am ridicat viral
tango band Tanzi Nestor Kirkhner
pe frazare cu Jorge Luis Borges

pe prima în il Giornale Sara

vesta de salvare vagente înot în pământ
aripa ceţii pe aripa nevederii aripii avia
din Pavia şi câte povestite nepovestitele

de-a profetizabile gesturi nouăzeci de grade

papagali acelaşi rol din replici de var
varieteu conclasabil balamuci
pământul jos un orb în maţe

cu bastonul ceaţă de laţe

sus ăl mai soare cruce pe alb
nunţi de natură vaporoasă grunjind

ajung să mă respect dacă nu fac întrebarea
per partire usa la testa keep your head up

am tot renunţat să dau din coate
până la sfârşit de cursă mă calcă

o iapă moartă pe bătături şi ex voto
fără ani înainte sar pe pârtie

piaţa nu mă ţine n-o ţin pentru noua
Europă vechea Românie prepostcomunistă

joaca ne îngroapă în necunoştinţă
mai schiţez eu ceva de-a caietul

simţirea imortală incomensurabilitate
zăpada din pădure plagiată de nori

brazi razele soarelui cetini
dansul din aripi washingtoniene

nespusă susţinerea câte un pumn lui Gică
pe nevăzute bă mă făcurăţi
să nu mă mai jeneze anii

pe la mijloc bine plutonul vostru

ghergher chercher clercler
pas fals nimeni în Europa

o latinitate la offside
stăm într-o caracatiţă de cratiţă

conace gonace ruini împrospătabile
şi-n Chindia îmi conăscusem mormânt



pe undeva sondată de-al turlelor
de vreme până mai târziu şi dicteu

cap la cap aşteptările până la una
saturaţia adaptării de-o bobeam

atâta soare deasupra norilor
cum şi a norocului diaspora

simplific lucrurile de sentiment
te întreb care e făcătura aia

după ce mi-aţi murit nici melancolie
o indiferenţă condamnare la moarte

în luni cât în ani azi e luni
şi nu fac decât să mă întorc
în triumfătoare neputinţă

patriot ca Leopardi şi Eminescu

psihogramă cu garnitură la şansă
p-ăsta-l bătu soarele-n cap Veneţia
Adriatica Pula Zagreb Bucureşti

cerul adriatic marea cumulată calzo

caldo smara araldo pe duse
aduse concomitenţa supuneri
împleticirilor verbale nime
nu-n ţiuitul liniştii opliniştii

insule arhipelag de-a fior încălzit
nelocuire colorată pescăreşte
şi tu vapor ca luna pe Andalo

chiar seamănă şi restul inseminării

Odiseu fantezia caravanelor insulare
din ce zăpadă ne tragem turbulenţa
plictis de munţi şi valuri ah insulele

orezării vâslite costală ceară

domul zdrenţelor contractate cărunt
am scris ce mi-am auzit şi cu ochii

voci cu nemiluita aliluiesc
vale dilatărilor incognito dolomite

adio la zăpadă pe ziua de mâine
saţ candid sfera sfertului permis
murim cu noi în necorespundere

şi ce de nepremieri pe râcă

le zic carte şi-o fi poezie de voci
mai mult munţi Balcanii de jos

cerul pe ei rărime albastră
până mai numărăm soarelui pete



n-are cine te întrece dragoste din ce berbece
cine n-a auzit de mine nici n-.a vrut

nici eu n-am auzit munţilor
cetnicii distraşi navigaţiei

celnici ălor cetnici şi o noapte
pe acasă după nouă trentine

treimi împietrite religios fojgăială
plăcile tectonice sub tsunami

şi mitsubishi ţuşti muşti fruşti
pe-a norilor cordanţă iar

cotoroanţa împrăştiată cântec
nici calmul nu se mai merită

scrisori lui Momajandadi 
presei abstract nota mea
telefon de intervievare

sfătuiri pe rezonabilitate

în ’90 m-am dus cu fata în tv
basarabiologul mort de tânăr

punea întrebările şi în bibliotecă
a la Micescu la adunare

prea multe lucruri frumoase sub mare urâciune
o mare frumuseţe de n-ar urâţi lucrurile

adevărat internaţional mă făcuse mme Dando
de mă desfăcuse brentanul italian

i-am dat un namaste şi i-a plăcut
eu cu India studenţii mei cu Valahia

şi mai recităm tot religie
de ornamentaţie exotică

să mă pronunţ dar nu-mi sunt cititor
oi fi prins la minte ceva mai de greb

degrab’ convers restituitorilor
li s-a urcat la cap împărăţia

vulturi bufniţe gorilem pumn cherem
decapitale vestale Bethleem

teanc de capete ţuculesciene ochimi
un Andman tot Hanuman hău uman

cerbar curb crab barcaz carbonizat
lectura spargerii de nori în Braille

din Brăila nu mi-ai răspuns Lupaşcule
şi o maşină călcă lupul spre Roma

a cincia oară în Italia cât în India o viaţă



referenţialitate încă românească
să-mi dau singur la cap

în onoarea desfrunzirii norilor

la venire mai multă mâncare ca la prima
ce interes ar avea italienii să mă returneze gras

cu greva mâncării bune pe a trenurilor
Florenţa nu s-a prins că i-am dedicat La Gioia

ţigani cerşesc în Italia italieni muncesc în România
revers vizitabil şi altădată

ne-om mări nu numai pretenţiile
China nu numai economic şi editorial

la româno-italieni mai va ba da pe engleză
vreme bună zici a la pe sus trei grade

până la urmă cresc necomunicaţii
cât că lumea a aflat că am ceva de zis

chiar de spus plotoniere Dobrică
ne nemuri Liviu amândorura
din rămaşi poate nu numai răi

şi câtă potcoavă necailor

o viziune cu plecaţi cardinali şi dincolo
o cavalcadă un târâş o transfuzie

nu te uita transpoziţie populaţională
regenerări de-a dragostea de viaţă

mai mare pământul de sus ca de jos
încet la pas decât în zbor benefic
închinătorii bombastici ne sară

şi s-o mai ducem pân’ la toamnă

năruiţi în transparenţa glacialităţii
inşi curanţi curenţi în săpăligă
pune tu verbul de coloratură

de nu m-ar rescrie şi hotentoţii

plictisiţi de confortul casaling
mai trageţi o tură băsească
şi mâine-poimâine de bine
fiindu-ne om  mormăi da

care-n Elias asociaţia provensalitatea
Eminescu în sanscrită de ziua lui

şi a Indiei cum ne-am alinia
dacă nu se şi înfiinţează miniştri

clopot



clopot scutura duminica
pe-o parte călăria
în frunte asasinii

limba de pe bronz
nu mai aştepţi muniţia
dreptul la înţelegere îl

are numai călăul

fosforeşcenţe 
pe sârma arsă

din secetă pic
irigat canibal

noiţa Noe
cărunteţi canoe
criminal carmin

crimă în abis
în somn ditiramb
trezindu-mă ritm

cremene crema
zvonul uciderii

ne-am întâlni destinul
până într-o asasinare

nu erai aşa alb
mă spălasem

pas plumb
foc muzică

fârtate plăcerea
de a fi fost cosit

clasicii bancuri
morţilor de treflă

petrece piatra
atracţia patriei

serendipity gold is
where you find it

electorat nici
cât mâncaţi mici

caloiene kalos
călare pe zar



trovant trovattore
din minnesang

desfrunzite
clopotele polare

în suflet nostratic

în suflet nostratic în ce ţară
ceruri geruri leruri
collective madness

white saris sweet mangoes
vorbea în limbi
necunoscute nu

nimeri tigrul

bine să vă şadă

bine să vă şadă
unde mă ascund
dacă nu de voi
iubindu-vă fum
neaua cîntătoare
plutitoare cupluri

cu dumneavoastră 

cu dumneavoastră vorbesc
englezi ’nalţi români pinguini

înapoi în Europa şi argentinienii
la antipod autorecunoaştere

în limba unbrei numele cocardă
ne-om picta clopote distanţe inaudibile

balene la braţ cu pinguinii
amuţind profeţia aceleiaşi sinucideri

ce-o fi şi-n sufletul nostru caii la păscut
 noaptea ai mai bate cu maiul glia

la cules de galbene drăgăici
ţărănoi  împuţit cu tuberculoasă jepată

tot alt rod prin grădina ta
deschise ancore vântului
scriere de icoană sărutată
la poalele pădurii mariane

conquista regretată religiei
guguştiuc de zi greier de noapte

pânzele plutelor verzi vijelii



nici de copii nu mai e timp

ne scuturarăm teilor
ne îmbujorarăm stejarilor

sfânto pecetluieşte-mă
îmi vei pălmui cruce

jos frunzele pământului
câini la câine oameni la om

Medeea de acelaşi Delacroix
epilepsia lui Alfred

mai jură pe capul calului
cunoştinţă aproape destin
să fi răsărit şi atât ca tine

să fi apus tăietură

tristeţe buddhistă pe bucurie creştină
şi la revedere lui Christos

mortua est vecină strigoilor
ferice de cine apucă să moară

profesoara ţi-a spus să te scrii
frunză scuturându-se banj în Himalaia

ceaţa duşilor aduşilor îngălbenită pajură
nu lătra din vale haită agale

moliciune putredă nescorojire
în marginea gălbinării negritudinea crucii

ori maica ta berberă Amina
zburătăcindu-mă ceaţo creolo

voi pune de o parte o mie
de poezii inedite frunzarele 

să mă depene la rasul 
ierburilor măturoaie

sfârşit de toamnă canibal
nici o mână în afara formolului

nici o mină deminată sărut
epitom de scuturare drepţii

îi aprinsei lumânare să vină
să mă apere de ai lui panta răii
diazepamul sodiu soda pe natră

apa grea mai ieftină deuteriu

plătind tinda ens mens
prin lume cu trai pe vătrai

fiecare cu victoria lui
(ne)recunoaşterea Sakontalei



ne convorbească soarba oarbă
în oblânc văduvia

mă duci unde vii vidmo
rarului înnegritorului

domn colindomn

domn colindomn Mihai mai hai
noi ieşim dumnezeu intră

noaptea vin familianţii morţi
faptele nu oala cu laptele
lucruri care trebiue  furate

cei ce fac rău nu mai au la ce muri
încărcându-şi armele

 blestemându-şi mamele

mai taie-mă râmă cu tine
în plug trup de exil
colibri laur coclaur

monument pisicii lunatice
clopote lupe matinale
suferinţele sinaxarului

cuscrii odoleanului
pe tălpile copiilor
în pragul simetriei

dorul de nepoţi

moara moroilor
crapă grâul dracului

sobă plină fumul nostru
te văd eu azi cuscre

om din om logos
sfoară sforăie 

malanca malaxată
nimic întregitor

loialităţi mariane
erditate sclavi de prunci

sărbători ne-om fi
ne-om zice zilele frumoase

cine ne-o pierde 
noi ne-om găsi

singuri ne lovim
love ne iubim

la ce ne-am înfiora
la ce ne liberarăţi

cravată şi orhidee
nemaivedemuri
şah pers farsa 



se îmbată de tineri

ghicitorii apocalipsei
cum ocoleam ziua

vibraţia aţei
harta modificată

moale fantomă
cum se făcu recolta
crestomaţii bălţate
printre ereziarhi

ce ţi-aş spune eu
pe cine nu omorâşi
pe maica pe taica
făceai cu ochiul

baletul pe
nedezbrăcate

unde-or fi ajuns
trompetiştii

de veghe Hereveghe
ţi se pare trece
printre vecii

 a i te încuscri

păreri seismice
copaci spălaţi

întârziate sălcii
în absenţa timpului

de-am prins drag 
big bang big brother

naţii stângi
regi în aval

Traian în imn
Mureşan în pedagogie
ce te faci cu profesorii
glumei în Heidelberg

jignind sângiuitorii
haită prin turme
armonii holercă 

ruşinea o represiune

Iaşi pe saşi
pui degetul

măduva adeveririi
în bărdăhane



capre în regres
ucigaşi îngrăşaţi

recunoaştere 
mitologiei

peste încă o zi
ne-om pricopsi
ne-om spovedi

la rând la moară

rămăşiţă rămăşiţa
cum şi eu şi noi
pe împărtăşanie
poză în moschee

întoarcere în patrie 
odrasle în suspans
şi-om fugi adaos

renunţării

te voi privi fierbinte
cum nu mă vei iubi

nici ochii să-mi închidă 
prihana fără zi

will the world walk
away şi tu câine

opriţi muzica să vi
 se confeseze părinţii

tu la mine latri
are you with us
bici de ploaie

ocna o pocni-o

paingăn din rouă
ceas neglijat

de anticii altor
ciume

baros în moale
până la unul
opera sub tir

răsăritean

jupoaie-mă cireş
devreme retezării

ou cutremurat
concerte iar pe cărare

ce ţ-am stricat
chica mi-ai rătezat



arde focu-n paie ude
patru-n tine trei în mine

părul meu cel gălbior
la maiorul sub picior

a maiorit a cătănit
a văduvit a-mbătrânit

aibă casa racului
şi hrana gândacului

căpitane Pavele
unde duci cătanele

pe viţa bostanului
în ţara muscalului
pe viţa harbuzului
în ţara franţuzului

aş mânca pâne cu neghină
să nu trăiesc în ţară streină

fără lumină de ceară
făr’ de om din a mea ţară

bună seara moş cu barbă
mulţămesc voinic de treabă

să-ţi pice ciolanele
pe toate hotarele

mioară inimioară
smârcului audienţi

iarna asta ne
închinăm cu dreapta

ne temem de noi
nu ne temem de voi

nu ne temem de nimeni 
ca o dispariţie

victima poartă
crucea vinovăţiei
prin noroiul torid

al cadavrelor multiple

n-a plecat dintre noi
abia a venit

nu se cunoaşte
ceaţa din ceaţă

părinţi de psihiatru
cătănia în Catania
localism de treabă

cu bustul frumosului



plecaţii nu-s exod
rămaşii o perpetuitate
noi oricum în trecere

amintiţii din vechi

prea mari omoruri an în eon
spune-mi cine te omoară

ca să-ţi spun cine eşti
bandoneon

aş plânge aluniţa
zânei pe apă
trupuri atol
compasiunii

pe deltă iadeş
la vale biblos

sângele propriilor
morţi împuşcaţi

pe small is beautiful
bomba cu hidrogen
yet another paradise

here in the same world

ne aşezăm la casa noastră
în cămaşa săracului
Gioachimo Greco

bate pe anonimul roman

răzbunarea nimicului
încântarea de nimeni

în satul meu
electroni simetrici

orchis orhidee
brav bavarez
cusute hotare

mâl pe scafandru

peluzele somatice
pe vorba comatoasă

dormitare canină
luminare cruciformă

pifan epifaniei
bob Bobotezei
colinda trentină
pe trei călători

sătui de avatar înecaţi



pe ochi mâneca sângelui
lăsare în pace la vatră

pe flaut valse de l’empreur

abia desenul pânzei
lichefiată cratimă

vizavi plăvanii
simbolurilor

porfir veronez
palazzo del diavolo

la Madonna
degli annegati

portrete strigate
prin apa hipotermiei
trei regi pe cămile

full of distress



George Anca

Femeia din Orissa

aşteptându-mă India
cât o aneantizare de nu
vă pică avionul pe post

de fisă-turbulenţă
empatizând cobele 

din trepidaţiile voastre

cum dracu' să nu scrii versuri
râsul Europei concentrice
pe muzica de odinioară

stafia unchiului destructurată
cu ţara încă o dată ţestoasă
băută cucută în Cucuteni

prisosinţă de cormorani
prin sângele nenaţiei

ahimsa shalom cod '89
fugiţi mai repede în cârje

indianizat în surplus
tocată atemporalitate

austriecii a se indianiza 
mozartian cu Mehta

fugit din viesparul nativ
în strâmbătatea fagurilor
de nelăsare de sfărâmare

de nevacă pe răstoacă

p-ăsta parcă-l visasem
akash ne-am apropiat
ce-am trăit ca străinii

primiţi de sărbători în templu
frumoaselor staţi-mi în durere

scris complet neromantic pe loc

probabilităţi infinite timp capete inerschimbabile
cămilele prin bolboroseala odihnei poate mi-arăţi

ţigani indieni motorul murmură shoe shine
indigo frigul pe unde non-genunchi

vedeţi-mă din partea cealaltă
flautul petala pedalează martor
fata se va corolar colora albă

cum ne chemai la spectacole Leela 
unul să nu fie fără noi bibliotecaro

zbor de aşteptare de plecare pe soare



american cu bacterii şi şale galoane 
de închipuire pe umerii închipuiţilor

legătură cu cămilele eu cu thirtankaras
tu Shama îi găseşti pe ţărani mai ca lumea 

*
 

acest ninivean strivi-va

din nevedere prin câţi bivi

decapitaţi cooperativa

şi noi nonviolenţi harapnic

în şarpe şirei paragon

din teatrul cu sfânt nud retrapnic

trăgându-ne deşert eon

bine de timp pierdui o zi

inexistentă uitucelii

sat cit anand a ne mai fi

din dhvani vibratili micellii

crăpată lancea deget di

cămilă ne din Boticelli

 

că şi jainii sunt puţini 

din ortodocşi nerăzboini

budiştii şi se întristează 

durerilor să nu se vază

asceţii ceţii înfloresc 

în pieptul mahapranamesc

de solzi pândit un animal 

te dai pe el şi nu e cal 

cult ceai băut diamantin 

în pura conştiinţă chin

fără aba nerâs la nud 

împleticeai zborul garud

slalom de mituri pilde lid 

cântat de maici jaineid



vă spun ascunşilor dorim 

de nefiinţă ţintirim

iar poză cărăuşele 

pe cap cu căldăruşele

eu colindului pârnău 

Gandhi templu de bulău

pe aşa nici văicăreli 

orienturi ori mandeli

dirijeze-ne Mandeal 

filarmonica pe deal

nu-i de băut în dhani van 

o toacă mie răstocan

şi scrie dacă vers jain 

de nu şi şters nonversuin

 

ce seceră dorită luceafăr doar pereche

mai doarme Rajsamundul nu lacul că ici bec e

rotonde bobocite nejaponez patrat

şi anul îmi începe jainul cu arhat

în tren amicii lunii yogin şi maşinist

cu mine trei dormirăm revelion pe şist

în unsprezece spre doar această dimineaţă

de-o ancorez terasei depozitată straţă

la răsărit m-oi duce şi-l voi privi în apă

din lac regal ce seacă de nu-mi era agapă

vedeţi-mă la lună sub stele şi luceafăr

necum de preferinţă în box dictat de Buffer

yoginu-n somn figură de Figaro intonă

toyotul îşi târşeşte papucii de o tonă.

 

muream eu mai întrebaţi 

dacă am soră şi fraţi

dacă nu iar mă ardeaţi 



de femeie orissaţi

de-a dansat odissi văz

mănânci calule ovăz

tu mai vegetarian

decât al iepei cârlan

cum şi noaptea de an nou

becuri moartei cer cavou

de dormiseră-n recepţii

acum plâng ferit cu drepţii

harul şi pe deal în jos

profeţiei adaos

închisă biblioteca

suntem hindu pân' la Mecca

lacul sombru dealuri ţâţe

de femeie ne aţâţe

cum invidiem o mumă

focului şi nu în humă

oase lângă oase medii

matematicei acedii

tu spre mine îţi îndrepţi

veveriţo înţelepţi

nici solemn leşul pe lemn

îmbrăcat în untdelemn

vara ar fi fost problem

direct focului edem

femeia din Orissa moartă

în Rajsamand de anul nou

ca luna fie altcând poartă

nu de pământ nu la cavou

când voi fi renunţat la anii

din dramul harului ascuns

ea îmi va reproşa faci nani

când eu pe targă te vream uns



nici nu ştiam că eşti femeie

ca mine de bătrână luna

luceafăru-şi pierdu scânteie

şi ea în soare cu Arjuna

mai suntem fraţii sor' Orissa

cenuşa nu ne risipi-s-a

cum a venit ea să ne moară

şi mie ultim de pe scară

mulţi pelerini în accident

deunăzi puseră de-advent

că ea abia pe-aici ferpar

îşi află dumnezeu-ar

mai tânără se duse mama

de am răspuns cu Sita-Rama

de apăsat de stat în cot

părintele mi-e Savaot

şi taică-meu paralizat

nici nu s-a mai incinerat

mă uit în lac la Rajsamand 

de anul nou cu moarta brand

de trupuri duse fără gând

până ce capul explodând

cu sufletul şi iar curând

mi-erai din fraţi mijloacă

surorile nu-mi tacă

şamanele la toacă

franţuza pe răstoacă

dă doamne frumuseţii

din moarte arta vieţii

în suflet mi-o aşază

să-mi ţie veşnic rază

eram pe deal de după an

la ras în floare indian 



nu potopisem nici din ahimsa moira

mioara stropşită otravă Dejaneira

straiul lui Hercule manta de odă

marmura-n Rajsamand pe o modă

când murişi femeie din Orissa de spusei

lui Alecu Ghica ai tăi ale noastre ai ei

te întrebai ce mai cauţi pe coastă în jos

cum crucea încă i-ar fi grea domnului nostru Hristos

şi-n puşcărie l-ar scrie şi Sergiu pe Morse

parcă şi Mircea de Mahatma of course

Vinod îmi scrise ca la al Gitei traducător

trecere din picioare tot de inimă făr' dolor

îmi leg hăţurile de e marmoră neagră

şi în costum cu cravată mă îmbolnăvesc de pelagră

văzui din tragic pe nepopeşte

nu muzică ne în lac peşte

înfăşată de moarte nu născut

aşteptatul şi-n părţile noastre sub scut 

mă lănceşte soarele-n creierul drept

prin părul albit de neînţelept

nenumărul rugătorilor pretutindeni

ne-o bucla amintirea pân' de armindeni

cum se şi rima în proletcult neadult

peste tinereţile cui nu mă mai ascult

nimiceală himacelă orissană osană

de când furarea lui dumnezeu rentase

mai aveaţi popoare mame oase

moartă acoperită de suflări caravană

mi-a luat soarta cum pleci

şi nu te mai întorci pe veci

numai că a ei fu credinţa

înfăşurat golul sariul catrinţa



asceţii în meditaţie asceta

nu se recunoascuse în Veta

maică-mea de nerimă aminte

cu noi gata aceloraşi morminte

cum moartea ei atunci nu-mi pese

c-ajung ori nu în casă de mirese

că nu mai văd jaine scrisuri

în iadul fără paradisuri

ori paradisul fără iaduri

de ne abţinem rele vaduri

de tragedie vorba nu fu

al soarelui floral burdufu'

iernatic înflorit în Rajsamand

al cântului jain smarand

de gât cu piatra karma a muri

înveseleşti palatul de copii

un plâns din cultul neştiut

nici bucure-se shinto zeu dac lut

Zalmoxe ne cunoaşte mai rar şi noi pe el

mă ierte de nu japca trezitul de Costel

femeia asta nor să ne fi spus

cuvântul de drag morţii şi Isus

se duse rază arză cenuşă de butucă

mă-ntrebi părinţilor de tineri ducă

 

nu flutură aerul nu răneşte vegetaţia

lasă semninţele nu mănâncă hrană vie

nu ucidere de fiinţe mişcătoare sau nemişcătoare

sorbit mereu în lumile celui iluminat

fără posesii departe de aur şi argint

credincios în înţelepciune austeritate şi restrângere

nu-i e dor de trup sfântul rămâne nemişcat cu pământul



absorbit în sine cunoscător al scripturilor

cerşind resturi de la familii străine

nu spune numele nimănui nu se laudă

nu râde necuviincios liber de metempshihoză

the Victor's penance Uvahanasuyam

şamana în toamna aceea călători

cu mantia asta nu m-am putut acoperi



George Anca

Poeme lungi

BISERICA  DOMNEASCĂ

Washington înoată
Gheorghe în Dunăre

cârmă pictată

monoclul Vădastra
ne-ar omorâ govinda

macii înflorească

întoarcem spatele
numai aşa

Bali Siegfred

până la pod 
nu intru
nu ies

aminte paie
damigenilor 

măcime

răstoacă
potop

spre răsărit

taică-tău
soră-ta

Veronica

în şir
pe culme
bunyan

tânăr
ducându-ne 

bătrâneţe

cai răriţi de arşiţă
pe mejdină tantrică

pân’ la munte carstică

nicio poveste în grâu mai albastră
mă voi lăsa pe tânjeală până la moarte



înnebuneşte lumea de renunţare

pictată rochia rândunicii
pe butucul dintru 

biserica domnească

tei pe ruine
împărăţiţi împărţiţi

a pritoci hodine

un pahar
cine ştie

cu Măriuca

n-am muri
lumânări pe apă
în aprins hotar

misiune 
a fi bătuţi

măr

cucuiaţi
decapitaţi
decopitaţi

de pe
butuc

Mopete

român
semiburete 

excrete

ce n-aş da
domnie
umbră

încetinesc
 tristeţea

dracu

cenuşa
pe raaga

pilu

nu mai 
intru în
biserică

fluture
secetă



degete

am avut timp să scriu un haiku
mă pregătesc în somn
invizibil Washington

hai că e fierbinte
val de scufundare

cădere galbenă

cal cald
stampe
sperări

la fugă
neviolaţi

 ne torturăm

om mai fi 
mai auzi
calfa alfa



DUPĂ  CINĂ

am răcorit Ricoeur pe Mircea
cu virtualitatea injurioasă
ne ţinem de politehnică

în Munchen cu Heidegger

ne vedem instantaneu orbi
tema a ne fi urmărit

de te dădeai indian Mirceo
viaţă din aşteptări şi mai rău

abia vorbisem nescrişi
pe servus ne mai key speaker

cu barbă că e nebun 
sau numele lui Eliade

aşa mă îndemnaţi la revoltă
poate voiaţi să discutăm
o viaţă cu Maupassant

vorbiţi de Medeea că nu v-a omorât

cina euforiei dinaintea albeţei
nu te sifilizezi fraţilor intertext
fertilitate pe marea conversaţie

ne-om fi întâlnit bătrâneţe

singur dor Maldoror ape curg Brandemburg
ar fi versul sorţii de memorii morţii

cum pe Ştefan muma-l ţine-n faţa porţii
să fii Vasile chiar drumul cancer cu duiumul

teii neînfloriţi ale voastre birourile
lentilele fluide Gangele ori viaţa

teii aviatorilor pe aripa năvălitorilor
din etnia traducătorilor cartoforilor

la noi la Târgovişte cozieni dumivoni
rushdian negandhian plonjat în ocean 

brusc Tibet după Csomo chong pe Jamuna
 de geaba trăirăm ba naţiunea distrusă a vedea

cât o mai fi de mers unu doi stâng drept
ne trezim mai greu şi nu mai prindem 
parastasul cu foamea nu ne cerem de 
pomană nu mai existăm niscai străini

idealuri dealuri mă ţineţi deţineţi 
fiordul ars o vale efect Vădastra

concertul teiului pentru izmă şi maci



scufundându-ne eliadismul în posteminescianism

literatură pe furate tot pe bani omenire
Avram Iancu 9 mai pân’ la Washington mai hai

mama şi tu neamuri prieteni sinucigaşi
tocmai lumânarea aprinsă lui Eliade se îneacă

Dante se ţinu Eminescu în faţă
fum pe apă tei pe ducă freamătul

plopilor cenuşa eliadină
în noaptea de sânziene

triburi prinse-n spuma căngii
pleacă Târgoviştea domnişoară

cât se americanizează se antiromânizează
eu mă duc într-o piesă de Shakespeare

mâncam pizza senza madonna când
de la mamma securitate ăl cu tataie

icoanele scara voievozii
masonii evreul del Chiaro

o fi fost lumânarea mea stingându-se
noroc de nefăcuta pasiune mor cu ea

asta era după cina Târgovişte
ne-om fi fost podul să înghiţim nodul

ÎNTUNERICUL  NESPOVEDANIEI



tu-m’ tumul
tutunul

(s)îngerezi

taman
tamarind

permeneutic

învăţător shudari
fecior kumar
jai sharanam

crima
galbenului

venin

nu poate fi oprit nici cu un pumn de orez
two shades of blue the dark side of Judith
ne-am dus de ţară de râpă medium duium

static dicton fratello sole rastel ultimei pastişe

dureri de adopţie boli traduse cu sufletul
sculpturalităţi respirate în somn

raza soarelui şi a raiului
cât sub ruşi mai înjosiţi

abia ne disperăm de (e)ura buzzatiană
în vechea gelozie întinerind

pe cine să mai înveţi 
în catacombă

uciderea sărbătorilor sinecdoca
autodistrugerii difuzare de asasinat

ţi-l aruncau la uşă
pe bani pentru gloanţe

dacă ai şti să te însănătoşeşti
dacă ai vrea să te regenerezi

îţi pierzi copila de bună-voia ei
dacă ştiai n-o mai duceai la spital

sună eşti mama în rochie ce-a
făcut aia mică s-a fobiat e zgâriată

nu că i-a trecut bine că a luat
cu nouă poate voia zece

nimeni n-a luat bani semn rău
ai un cârcel 

noaptea cometelor
polca lui Iosif Helmerberger



visul imnului golgota bucuriei
dacă nu murim toţi arhitecţii
băieţii ăia erau la Ierusalim

ce nebunie că a scris după acelaşi tipic

s-a terminat ce Măriuca eram cu arhitecta
o vedeam întorcându-se la bibliotecă

parcă de-aia nu m-am ras între ani
a murit în prima zi a anului euro

mănânc măr scriu Europa fără Măriuca 
atâta onor îi pot da contra educaţiei

le ştiu la morgă se vor întoarce
că să-i împartă ţigări

ai fost frumoasă şi inteligentă
ai scris şi ai tradus versuri
din Trakl şi Remy Venture

mi-a strâns ultima oară mâna

fata mea nu mai este crinul lăcrimează
şi n-a mai fost aici în această lume

n-a mai fost în fiinţă 
m-a lăsat singură

beţivă şi curvă zăpada
al câtelea gât endoscopic

până când să murim
fără ultima ţigară

nu mă pune în pământ
suflet prefăcut în înger

nu mai plânge că se supără
n-a fost lumea asta pentru ea

ce soare îi pare bine că e moartă
ne vedeam de plimbări în grup

fără explicaţii ca televizaţi
orice ni s-ar fi întâmplat zâmbet

eram îmbrăcaţi de serviciu
nu ne spuneam nimic

parcă nu ne dam seama
oricum nu ne ştiam culpa

se făcuse ziuă o duceam aşa
într-o mare sală chiar Marcello

anunţa că ne sosise ceasul
i-am spus să ne termine aşa delicat

că nu el nu insinuând că el execută
la fel de afabil şi care e pedeapsa



spânzurătoarea a şoptit după efect
legea ne lasă să ne vedem soţiile

poeme contra proză viermi înfierbântaţi
duhuri răscolitoare unde mă împingeţi

interdicţie genetică n-am timp nici
unde să o mai iau de la capăt

morţii nu ne-ar recunoaşte
nu te mărita buburuzo
tandreţe în Mauritius
coroana covrigului

kill România pe cal negru
only a king may slay a king

la Suza grecii şi persanele uniţi
cardiologie supraaglomerată

te-a auzit şi la două zile-i muri
uitasei cămaşa de forţă deschisă

vei muri arsă ea tristă ca tine
mortul nu doreşte decât să se întoarcă

intrasem în camera mică îmi 
place că eşti deschis plecasem înapoi

după bagaj şi palton s-au găsit
unde-o fi gara din Chicago

te-ai mai trezi în somn durere
thriller ucidere Maiorescu
manuscrisele la securitate

Carp potoliţi-l spionii pe el

şi azi e sâmbătă şi morţii nu sunt
curmale birjă chirie restul dric

se cădea s-o iei în braţe
ştiam bine cine sunt

oboseala răutăţii gemenii Argesus
când şi genele-şi şoptiră funia
treaba cui ne-om mai întâlni

trăim pe lumea cadavrului fiecăruia

întunecatele unghii se mai luminară
bunătate de puroi telepolitic

glicemia morţii propriului copil
fata cu două vertebre mişcate

când colo plutisem pe unghii roşite
îmbolnăvirea peisajului ochiul nenorocirii

Înainte Mergătoarea pictată de o mână nevăzută
înţelepciunea apei toate trec se duc la vale



dacă vom face un pas spre Dumnezeu
el va face zece spre noi Ioane Alexandre

pendulul porni de la sine
sub mângâierea spânzurării

„Doamne, Doamne, cresc nămeţii şi pierim
Fără mamă, fără tată, velerim”

culoare lucrată dată-n pete
ea face mămăliga el meditează

soma neuronului valea Aheronului
substanţă neagră substanţă albă
neuronul renunţă la diviziune

decapitare din neglijenţă

din obârşite scrumuri pe unde ne aflăm
tulbură-mu-ne sub aceeaşi tăvălugeală

you are your synapses they are who you are
Cristina s-a dus la o bere cu Măriuca

păduri uscate văd după scris cu morţii la
 fereastră pe coate sita călătorilor de cenuşă

trecut subiect de răscrucea secetei
serendipitate podeaua numai opri temeneaua

tămâie tămâioară Hristos de vânt dezbrăcământ
proverb de carne vie dezosată expresivitate 

mă ucizi şi tu noapte plecată ovidian moldoveneşte
ninşi copii din Tulcea în curte la Micescu

nu mai e bibliotecă înecată arsă
oamenii de carte împărtăşesc soarta cărţii
mai stai în al faimei soare de vânătoare

biblia o deschide fă postu Estherei trei zile

citharizare et cantare turpia verba obscena
pudenda verenda fascinum membrum infamus digitus

impudicus medium  volucres et feras diversis
şi cu scrisul începi neterminat n-ai isihie apud Noica

fătuca mă ia la ochi cu pistolul fug fugim toţi
tot ţineam mental discursul tot nu doarme nimeni

peruca în alexandrini lui Alexandru Porus neananghiei
synodikon mâna să postescă să nu iscălească

după Cleopa poporul se mântuieşte prin mănăstiri
şi să aveţi mare grijă de rugăciunea minţii

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu
miluieşte-mă pe mine păcătosul

se ocupă de trei mucuri de ţigară de la Măriuca



un cuţit în rărunchi cristal sub inchiziţie
nu spun ce cred nu cred nimic
tot o plutire pe neantul făpturii

patriotismul antipozilor refuză relativismul
a îneca în sine un sine extrem

shrink îl calmează pe Jung
subconştient neaerisit la timp

ce înrudiri sub dealurile noastre
globalcord potăi hingher cu hanger

mică semnătură de partid
Nero se spală cu dero

o frază o nebună chiar lasă
şi nu mai afla pe cădere la chute

abia ne ducem şi mai şi
pe nişte alei dosnice

să mai ridice o casă
până a se retrage

17 din 71 pe aprilie 
sub cenuşa Pacificului

din 17 18 acu 19 acuze
join the army travel the world
citind-o pe Tyler ai adormit

de voisei să vezi cum e prin Baltimore

petalele fatalele talere
galere Trafalgar

mă chemi 
sosesc

perihoretic pomanager frăţia cărţii
 pe Popa Nicolae la unchiu’ Gică
în groapă  manuscrise şi mă iată
la temelia blocurilor Alain a scris

devreme amorul părinţilor în noi
ce a scris Tolstoi pace şi război
the hymn is heil Transylvania

Americans are the Anglo-Saxon Latins

Titulescu sub tricolorul vulvelor
în casa  cu proprietar mefistofelic

unde-s cerneala tuşul caligrafii
unde miliţienii de maşini de scris

depresia represia plictisul reamintirii
păcatul nu se şterge este iertat

parcă suntem toţi în Tibet



dreptul numai la coşmar

vorbeam în oglindă cu Petre
câţi morţi pe tarabă

păscută pască
îl îngropară

ne dezgropăm Petre
din ape cu vetre
stridie viridiana

dezalbăstrind-o pe Sfânta Ana

râm tărâm inima surlă
prin a Lisavetei turlă
copiii v-ar recunoaşte

părintelui Paşte

CRUCIAL ADICĂ  DE RÂSUL  CURCILOR
- din forumuri -

se otrăvesc izvoarele
în beciurile securităţii
ticălos în nenea Ion

umilit batjocorit minţit

banchize dezgheţate
mâncător de foci

întinde mâna
pumnului muma

mişcătorul



deşert
al

mormântului

gustul scrumbiei
rege Poloniei

Mării Negre Noe
protestanţi comunismului 

prinţesă gepidă
închişi neînchişi

să-i majească una
domnului Şora

măcelăriţi-i
nu-şi creşte porcii

să facă o carne
ca porlogul

ce-a făcut
trădătorul
se cheamă

lovitură de stat

mi-e frică
să trăiesc

în România
nu să mor

mafia iliesciano
tăriceano-patriciano

securistă
comunistă

pe forumuri
să fim prezenţi

şi să pozăm
în dizidenţi

vă tolerez 
în sensul de
a nu vă dori

dispariţia

caţără-ne 
plevei

născătoareo 
de munţi

dreptatea nu e
sabie e teacă
distins accent



de bază moldovenească

pa-pa ţu-ţu
pe urechea asta
deasupra gropii
pipi pe creştet

să mă scuze
fotbalistul
cu acest
nume

gândac negru
împuţit rău

mirositor chior
nebun urâtule

gunoaiele din
fruntea masoneriei

primrepetentul
alte scuipături

moarte tuturor
celor ce
neagă

holocaustul

în sbă 
arde mama

iar eu mă tai
cu lama

trecem
cancerul

şi alţi
gangsteruşi

to Allah
we belong
and to Him
is our return

astă-vară
a mai distrus

o ţară că
s-a plictisit

în fosta ţară
nici Americă nimic
o Moscovă israelită

până-n Putin



caut în zadar cuvinte
mai grele nu găsesc

şi chiar de-aş găsi bunul
simţ m-ar opri să-le scriu

supremii 
pe taler

cu marsupii
de monopol

vezi Românie
că mai ai şi eroi
dar sunt plecaţi

pe meleaguri străine

un erou
ca oricare erou

din altă ţară
nu se simţea român

frica de cine
de ce mai trăiţi

din fantezii
şi vorbiţi scris

simbolic
nu susţinem

niciodată
pe nimeni

cancer
la creier
Jimbolie
politică

lege
la
o

persoană

omoară-te scârboşenie te-a scăpat mă-ta în cap
încălcaţi legea circulaţiei în Piaţa Unioversităţii
românii au un obicei ţin numai cu cei de la putere
porcule citeşte şi crapă e vina voastră că-l citiţi

nu că terminară-m berea da’ nu ne atingem de vodcă
zeama de ploşnă pe votcă îi gata masa gata guvernul

împăiaţi-l puci mafiot sconcsul acestui forum
pe nici o ulicioară cioară nu ne mai  filosofară

ne împuşcară
nu trebuie să mimezi orgasmul la fiecare client

de ce nu ne lasă comuniştii să ne alegem 
preşedintele României să le fie ruşine porcilor care 



ne-au făcut de râs ne-au făcut de râs în Europa
o răpăială de mitralieră eu sunt Yalta

pe şenile cleptomane pe zâmbet canibal
cei ce ne ascundem în străinătate de corupţi

îl vom susţine să vă belească pe toţi
acest lucru a fost premeditat şi bine pus la punct

ţară ruptă la hotare coruptă în interior
cu cât are dreptate îl sfâşie haita

ăla a văzut Rusia ăsta oceanele dalee komunizm
viperele să ragă măgarii să scuipe venin
jeguri de ziare scrise de jeguri de oameni

a venit şarpele pe pământul României
ţara noastră e în două crăpată

suntem în plină dictatură suntem daţi ruşilor
lipsa de caracter nu poate explica chiar totul

aţi greşit ţara interimara invazie rusească
complex de minoritar ba de geniu intimato

cucurigu tău de ziarist ziua nu va mai fi la fel
die Kraptokraten  hoţii fac un puci valoarea

e dată de mine şi v-o iau că-mi aparţine 
shivo hum

una lenta ma inesorabile retromarcia
icos eikosi in Ikosandria icoshaedron

nu pot ei fura cât puteţi voi vota
să ucidem toţi foştii comunişti

comanda comândului diabolus in musica
la dorinţa lor fierbinte urcă în al nostru sânge

mă uit pe forum şi văd mulţi comunişti
nu poate trăi toată viaţa urându-şi tatăl

tancuri structuri operaţiune informaţională
scris fără durere pe troiţa militarilor indorieni

că nu voi spune vrăjmaşilor tăi taina ta
şi nici sărutare nu-ţi voi da precum Iuda

ăsta habar n-are cât e ceasul în Gara de Nord
nu cunosc pe nimeni nimeni nu mă cunoaşte

tribalismul românesc a făcut înconjurul lumii

 Prudential 
alţi asasini
îşi îmbracă

amanta

Fâstâci
din pat

în Panipat
ardei

multele
cărţi

puţinilor
cititori



JEAN RACINE LA SIBIU

o poală de flamingo pe gust de nuc micesc
la tragerea  pe gard cajunii

murind în a cui plasă
din peşte neam te lasă

oui puisque je retrouve un ami si fidele
oui je viens dans son temple adorer l’Eternel

quoi tandis que Neron s’abandone

în soare racinian pe necitite

Sibiu cu paznic Tolstoi copilul întrebând
dar Jean Racine la rege de Alexandru când

albul zarzărilor
galbenul cornilor

pantomima avatarului

să vând rachiu unui paznic
semănând cu Nicu Steinhard

el nu părea a-l fi băut
poate familia poate Sibiul



n-am să cer alte daune
decât tot pe mama şi paznicul

să refacem târgul
să ne întrebăm şi altceva

mama era Elisabeta

surori de ocazie ieşire din singurătate
Tavi Ghibu îşi pierduse vocea m-a luat

să-l vorbesc de nu kairos ne-am dus
şi la Plămădeală paznicul maicilor

i-am dat imperiul lui Horia Stamatu
mai doriţi ziarul Tolstoi gratuit
ce de ruşi în Sinaia Benedetto

Societatea Tolstoi nu s-a mai prezentat
nici în casa Micescu nici la subsol

dând spre Podul Mincinoşilor
a vedea oraşul ca pe război

voiaţi aici dar vă coceaţi 
paznicul scormoneşte cu ochii
un kairos de când nu voi mai fi
ori încă nu-mi permiteam să fiu

toţi ne ocupăm cu acelaşi lucru
fetele n-or fi de la patrimoniu
românce în Japonia s-au certat

cu ruşii să nu prăpădim tot ce avem

în sus mai limpezi ape Gange
mama în ospiciu Tolstoi în Roma

paznicul cur în cur cu Tolstoi
care cu care Gheorghieni

un bună ziua de la paznicul controlor
un pic exhibiţionist  de n-oi fi ratat-o
pe mama nevorbind cu ea pe-aşa tot

povestită o viaţă chiar fără China

minus 29 cald în hale pături de război
femeile mai sensibile dar aveau grijă

veneau cu marmide de ceai şi ele
puneau mîinile să se încălzească

al singurătăţii de voie în
nerecunoaşterea armonicei

de unde să te lămureşti lamură
pe neverde cine nu ne pierde



al treilea tunel şi-aş mai căuta
peniţele muririi dintr-un scris

urcasei o iei iar la vale 
nu eşti drumul spre Bergen

lacuri nu sunt lacrimae rerum
de când nu mai invidiasem copacii
neconstruită coadă de Transilvanie

urâtul călător în persoana mea

voi scrie pe dosul patrimoniilor
departe fiindu-mi tu din partea cealaltă
de unde venisem amândoi acum singur

paznicul în centrul ţăranilor

cunoscându-i îi manipulează cu oraşul
Făgăraş pe Olt şi Radu Negru
în cinematograf cu Muntean

vară era ori aşteptătoarea

laudă vajnicei corporalităţi transilvane
download ronii coloratură du-te

până nu te-ai întors bidinea
Rică să te cânte descânte

somnul paznicului Tolstoi
în Sibiu o noapte de apoi

pe pojghiţa haitei de copoi

zgaibă de bust
pe protopop Cioran

sistem de alarmă
la casa Goga

s-o dus în sus
trebe să vină

ui măi călca-te-ai
una am prins

pe Valea Caselor Senelor
dumbrava mamei somnului

malaria din altă viaţă
nu mai tot face atâta praf

Măiastra lui Brâncuşi îl speriase
şi India mea de şapte ani

aş fi zis ce-aş fi zis
paznicului strategic

scrisul muzeu vizibilitate orbeniei
paznicul Niţelostoi muzeolog

un milion de oameni un milion de copaci



sunt mândru de paznicul personaj

asta ne-o fi soarta unora să ne
enervăm preopinentul când nici
nevoie unul de altul n-am avea

alta decât să ne coalizăm contra noastră

nici în dodii
nici în India
în Sibiu cu
pază călare

impulsul
morţilor
opozitivi
paznicul

plictisul 
cetitorului 
externist 
culturist

textul
neamţului

fără 
Cioran

frig luminos
numai pânze
bastioanele
de pe Cibin

povestea paznicului Tolstoi
mort şi înviat mama 

iehovistă după asemănare
din tren în ambigen

Georges din Rennes rinichi
piteşteanca aer închis

trofee masca mea a înverzit sus
cu ea ceas albit în floare

pe câte ne-or nimeri şi cine
azi să scăpăm ghiorţ m-a
înghiţit m-a braconat din
spate suntem ubicue vrem

să murim vânate spre
lauda noastră a ochiului

şi penei amestec de crimă
şi eliberare la alegere

n-om fi vânat din naştere
ne-om vâna om uzurpa
fiarele căprioarele sub



mască poligon ne drămuim
sub Fuji prin Sibiu

după ce plecară vânătorii
am delegat şi dintre noi

să ne termine ne-am
mai decimat şi înşine că

nu zice naţii alea pe
căutate cu jurii gale

cum nu ne dorim decât să
fim vânaţi peste rând

să scăpăm de nedreptatea
singura e vânătoare

ne împuşcă trebuitorii
ne lasă şi în viaţă vai

cât să-i ronţăim

simplul instinct de a te lăsa fârşit
fârşind câte un pic dacă te şi

redistribui în alt animal avatar
îngurgitate clanţe ce-oţi zice
muzică ştiută plictisul îl văd
în dreapta mea mă duc la 

catedrală înaintez spre sfinţi
voi şi intra catapeteasma

să mă împuşte în post pregătit
cu dulcele în măruntaie
cerul să ne vâneze în el
stingându-ne un balet
vânătoresc animale

vânând măşti pe oameni
nemascaţi îmblânzitori

voi ce suflet
crăuniţi

spre Tiresias
între coloane

paznicii
în linie

la temelia
vânătorii

mătură 
cadavrele
măştilor
garoiule

când şi 
ibsenienii

ni se mascară
să piară



doar paznicul
acum la Astra

c-a fost şi domnu’
preşedinte

în miezul 
zilei

să rămânem
restaurare

dharma
lentoarea

contemplării
de paznic

recunoaştere
din tinereţe
din India
şi retro

cobori
avatar
munţii

mai repede

mama şi
paznicul

ne mai putem
pierde

omul
se ridică
pe vârfuri
degeaba

paznicul
i-a fost
client

la ţuică

musca 
pe perete

băieţi
şi fete

duşi
întorşi

brâncuşieni
în Gorj

paznic
Tolstoi



rachiu
în buduroi

lemurian
alexandrin

Jean
Racine

pe tale pe hududoi
să vă faceţi trei din doi
meargă moara pe mălai

l’al botezului alai
 din Pârcioagă doi şi gemeni

cu noi să ni te asemeni
uite soră mielele
în copaci nuielele

nu le mânce Paştele
ci le cânte broaştele

vom trage-n jos pe mal frumos
a te distra până la os

din moş străos a-ţi vorovi
de morţii ce au fost şi vii

nu te mănânc nu sorb adânc
mi-e mută şaua de oblânc

să nu întârzii pe Izlaz
când va seca spre tău şi iaz
ne vom încrucişa cuvinte
cum face-o naţie pe dinte
pendinte nu s-o mai uza
de Cuza nu te-oi meduza

n-am temă torpilată bine-ar poc
pe drumul lui Ulise-n iad pe foc

azi mă uitai nemuritoare
în porci nemaitransformatoare

cum aş traduce ca spălări
pe râu maşinile călări
am rânduit părinţoşie
în postul şi cu voioşie
ba tocmai trist a o lua

mai razna ca la mama mea
a renunţa a reveriei

două imaculări Mariei

harfa d’Orfeu
apăsată de smeu

cumsecade
ne dăm bade

pe voi înverziţi
printre veveriţi

păgâna cu ochi mari
măiastră indorari



am şi vorbit aseară
cum ajungeam în gară

pe senzaţionale
brăţări bumerangale

cum hoţul dintre gratii
arată spre Istrati

scris pe mormânt Brâncuşi
cosonii în arcuş

n-aş divulga în proză
războiul de o roză

quoi tandis que Neron s’abandonne au sommeil
faut-il que vous veniez attendre son reveil?

 



RECELE MĂRII

în mitnelume 
temându-se pentru 

viaţa lui

seceta
din paparuda
de anul trecut

suie moşule 
nici maci gălbenuş

fără albuş 

el citeşte
pe Eminescu

nu invers

nici unul
nu avu 
copii

uşorul 
verdelui
pe secetă

lumea la cheremul copilului nenăscut al geniului
sub ameninţarea morţii nemaidumnezeu

patru cai pe brazdele grâului retezat întru noi

în salturi dulăul negru aduce din marea rece cutia
căţeaua albă nu-l prinde se întorc împreună
fără a băga în seamă pescăruşul plonjând

nu m-aş cunoaşte  materialiate euforic ovidiană
un cult nelimitat pentru zei fără nume

izvor plângând în vecinicia cea amară a mării

tema recele apei peste picioarele goale cenzură
sub supraîncălzire la opere din lumi de mister
fiori de cantaridă valuri ne-ar fi băut pârjolire

recele mării ne cheamă
la glasul balenelor pe gheţari
recele mării interoghează lumi
de-o voinţă cu fiinţa şi catrinţa

recele mării ne prevesteşte
fuga din caldul cenuşii

recele mării ne-a pus pe focul
sobei de teracotă călărirea

recele mării sub moarte de soare
să-mi spui şi mie cum a foat mireasa



fericitoare alcionilor chirăind balene plecăciune că nu ne primeşti în recele tău  să ne fii supremă 
pescăruşă nu aşa s-o fi îndumnezeind natura sau naturaliza dumnezeu soro zgomotul turistic peste 
sârma de crimă vă auziţi ca în Eliade îi scenarizăm personajele în corturi vreau să uit noaptea asta 

face Victor altor duminici acelaşi clopot rece nu-mi tremură scrisul cârâitorule o povestire din lumi 
nu numai citite văzute revizate escapist altfel fericiţi vorbitorii de sine neacompaniaţi furnici şi 

melci trăiră(m)

personae aici se termină piesa 
cu înotul neînceput a cause de

am putea filma Fellini
nu ne mai lăsăm nici fotografiaţi
tema neobligativităţii de a ucide

prin sunet subconştient
dreptul la ascultare contra

dreptului de a nu te lăsa asurzit
al cui e recele regele

capitoliu moschee pe noi

nu era clară vina rit îngheţat
în recele mării frigido

poză de grup baterea sunetului
pe concentrarea la altceva

îi întindeam câinelui
primul al doilea şobolan

când să-l îmbii cu al treilea
mă uit era cu burta sură în sus

în apa ligheanului înecat
se vizualizează biserica nouă
de pe Bucureşti din Târgovişte
o privesc spre câmpul cu maci

intru şi aprind lumânare câinelui

când se-mpăciuiau erotic pescăruşii
eu le fluiram plezir d’amur

cîinii înotau în ouă ruşii
11 grade marea sub arzur

lavazza la Vaţa
tăiatu-ne-a laţa

perciunii mustaţa
albeaţa roşaţa

citesc versurile
cu Ovidiu pe ţărm
prin roua prăbuşită

te întristează lucrul
frumos amintire

din altă viaţă



VÂSC

vâsc între franjuri
conglomerat de spasm

perversiuni glandă



sfetnici simetrici
ne conglomerează

ţineţi mecanici

ţine-te pantă
vitriol pe troll
eugenie fiord

stuf ars
în urmă turmă

Prudentius

aripa roţii
tineri de vineri
acul metroului

unde e turnul
venim la toamnă

în căptuşeală

cocleşte dracu’
şi secretele

oralitate pandit

alţii să se îngrijoreze
de perpetuarea
constantelor

vorbeai frumos
te calmasei 
pe netemei

sânge nou
ce faci

sunt ameţit

încet şi bine
note din stres

nepomenit

pe râs veneam
în dimineaţa asta 

să vă văd

atâtea neamuri
şi degeaba

fără Pulitzer

să nu vă incomodeze
vorba empatie ne înfăşoară

ploaia mamelor



personae cu cine
ne-om plăti

împuşcăturile

d’apăi speri(i)
periscop salamandrei

mobilă canibală

vrei apă
nu vreau domnule

nici apă

am ascultat vântul
am deschis un geam
gata pe mine mă taie

mai rău te îmbolnăveşti
de la alţii

dacă eşti sănătos

da’ sănătos
n-ai cum să te
duci la spital

a te plânge
lucrurile

în Cartagina

tânăr cu diavol
hemoglobina bună

chimioterapie

drumul 
se scurtează

depărtare

cabane garajiste
umbra umbrelei

roşii pe baltă

s-ar fi lipit
de vergele

volţii

mă închinaţi
pe nelăsarea

de sânge galben

e ceaţă p-aicea
 să ne mai duci

pe Atlantic Beach



ne albeşte
omul

înaripat

acoperire de zaţ
avanti minestra

che fai luna

circumcizie
pe calea
ferată

alb de furat
răpus

în grup

mas rămas
provensal
pal nepal

sunete 
din altă

limuzină

din tinereţe
în tăgârţa

rănii

ce-l tranşează
Ornea

pe Eliade

hulă
pe irigată

plombagină

pădure nescoarţă
iarba

carapacei

alt psalt
înflorit

neînverzire

râs-am cavalere
grâu
fiind

Rosignanta creştină
convertiţi 
împreună



ferea faima
cui te 
naiba

răcoarea mentei din eter
tăcerilor coleopter

mantysa perlei satyam 
plural kural nu te ştiam

în coardă arşi
în ghionţi prelata

tiradnizăm cămara
aralzilor parfum

presăraţi caraulă
căldură presăraţi mă
şi nu mai presăraţi

prasara jayadeviană

ficţionar moţionar 
poponar bulendrar
jepcar chiştocar 
lebădar  rimar

şaormar videotecar
fesenar falsar

şoşonar fursecar
jupânar yogar

„afară de Eminescu
totul este aproximativ
în cultura românească”

Emil Cioran

cont de lepşe ţepoase
tipăriturile supravieţuirii

nerecunoaşterea ne-o lumina-o
sufixarea fetelor

presărătură evil and falsehood
palindrom 20 02 2002
cocardă taurilor sudici

orfan Orfeu riduri trăindu-ne

urări de bătrâneţe
perfuzii în avans

Kahlil Gibran the prophet
pe pantă contradans

diferenţa bătrâneţii de-o veneram
atât de separată de moarte



repede cu parastasu-n Detroit
ne-om educa animalele în tăcere

apa deniei secată nouă pe din trei
pătimirea sfrintei muceniţe Anisia
popor ucis în linişte de sărbătoare
testamentul mi-l citesc lunetiştii 

 

 



George Anca
lexis-nexis

nexis
piatra altei ape

glossolalic îngroapă
arca argo sparg-o

persoane în fereastră
liber la cai

galopată Golgota

palide cămile
plecare în scris
jina desfiră şiră

transpiră-mă ceaţo
jina pe cămilele
Rajasthanului

bolte schizofrenia
sculptează blonde
la nervi din smârc

pe uitătură plus
trompeta cu anii

dosarului Larousse
Crăciunul maharani

căţeaua ceauşeii
cenuşa în Armani

mai treacă opus dei
cămara fantomară
cu beduini Iudeii

ţiganii indiară
lui Roboam romanţ
cu zalele pe sfoară
făcându-se în lanţ

terţină pe făină
mahatma dorobanţ
de unde Sarafină

nuntind cu sfinte clan
însângerat afină
salută-mă liman

ale lui Apostu
ţânţari la iernat
în popa prostu'

pietre-n rut rotocol



ochii numai jale
surâs pătrat în atol

vestala tumul la vale
sărutaţi-vă nicovale pe gol

icoana obrajilor brânci
copil spre cer mama eol

ne statuează stânci
de prunci din la geante
flămând să te mănânci

la nud jain razant

aşteaptă nerăbdării ceaţa
pe fărâmele de giganţi

în verde coifată dimineaţa
calcarul găurilor ceilanţi

ne despietrim oval versant
mâini vaste trupului de lanţ
sau pasăre sau cruce sant
nespus nespovedit pe lat
o smulsă glosă galaxant
ci voi pe drept crucificat
pe înclinat garat la scară
din faţă ne-am sacrificat

din parte v-aţi pătruns miară
ce le pierdusem nu le dor
trei-patru şapt' statuilor
ruptura şi anunţurilor
tu-n faţă şfară câinilor

mi-ai mai fi gheonoaie
gheoroi cobra dent

doi câini negri

miercuri semicercuri
palton Solomon

mi-l găsea îl arunca

îmi plăceau bătrânii de copil
şi copiii dragi în Estoril

am călători fără fitil
vocea cu bătaie soare de claie
nororaie ceţăraie sâmbătaie

peştele nebun tun oaie
lapţi în lapte nu-ţi curg ochii

de dormisei babei Dochii
de i m-aşezai ne-n rochii

gluma jocului cu hoţi
cristal taur spart mă scoţi

scoţienilor coioţi
dus-întors morsă precum

nu ne delicasem drum
un morun pe nici un drum



distrugere fără nimic
balaurii duhnind

sclavi albi în sânge

din părinţi nici înfiere
trezire nici în preerie

sutre aştepte cu ahimsa

biografia morţii martire
din minte în minte

din trup în trup

cămile orizontul
o noapte de ţârcovnici

tâlhari însomnoraţi

oi ajunge ci în ce mină
n-am decât ţăndări 
de noi pentru foc

trec prin Târgovişte
rajahi colinari

cercel în ureche de aramă

cere gloanţe şi postum
cu pseudonim epitom
de cârcă împuşcabilă

calcinată fiinţă
după atâta ontologie

pe fidelitate condamnată
nu te-ai mai întors

ţi-am rătăcit scrisorile
eram aici nu acasă

terenul prea cunoscut
nu-mi las sângele

în sfinţenia adulterului

deşert cămilei
nu mă pierdeţi

împăcat cu Dumnezeu

înceată aşteptare
în ţară verde

neveştejindu-se 

auzul scris
crăpă tuşul

patologie pe încredere

ne deplângem



personaje strivite
nisip sub cămile

covor nostalgia
răsfrântă recunoaştere

şi nici atâta vino-ncoace

scriitori nimicului
nasturi peste hinzi
a te nimici în slavă

pe ce geometrie
nevie cu înviere

a doua oară soldaţi

nu dorm nisipuri
asta-mi fu viaţa
dusul întorsului

autostop de sine
maimuţe aşteptătoare

scrisului palmier

plexis

poveştitor cu ş
untdelemn pe rană

apă peste zahăr

pieptănul din corn de bou
nu scapă nici o lindină

futem orice

oglindă cu fund dublu
case vechi în cerc

păi cu fieru'

mi-e dor de luat
cred că i l-a dat
pe uşa din dos

i-am dat lui Apostu
un motoraş curte

să ţină bolovănime

nu-mi amintesc eşecuri
am avut noroc în viaţă

David şi-a pus cenuşă-n cap

nu băga hazardul
un singur cuvânt



schimbă destinul

vă puneţi mintea
cu un om beat

a murit de prost 

moartea este cea mai
răbdătoare când

îl cunoşti pe Dumnezeu

plecasem că m-ai fi
chemat la rampa voastră

lasă că te lăsăm

nume lipite pe
aerul sufletului 
tăiere maeştrii

te comunicasei
recunoaştere pagini

albe canonicilor

încă două ore haiku
orizontal vă tradusesem
nefăcut cazul de moarte

vocativ lanţurilor
danţurilor daltă

boieroaică

pădurilor
galbenelor 
grupurilor

când în viaţă
mă vor mai
recita actori

on om fără
frică e un om
fără speranţă

bineînţeles că mi-l amintesc
singur protagonist

silentium est aurum

mâine soarele
drumului mi-e
cheie îngropată

pe scenă
mă dezbrăcam



degete

iarba nu creşte
pe străzile importante
celulele degenerează

nu voi vâlvoi
oraş de gară

strigoi de stog

oile-nserate
toamnei

ne în stână

proscomidia
maslul

din protestanţi

şoapte peste
morţi de îndrăgit

învierea

nu ne-am pierdut
nu ne-am găsit

potrivire de caracter

răbdarea neajungerii
la ţintă ipohondria

cu analizele

pasionalitatea
amurgului

comun

ar trebui să
frazez clarităţi

încă iubire

vinurile
ferească-te de ape

Pricoape

cuptoare
ne înflăcărează 

pe cărpător

frumuseţe pe bătrâneţe
uitare pe cărturare

călăuze lăuze

învierea
nu mi-ar fi



semn în vis

ne părăsim
permanenţa

pe diguri

vise culese
de toamnă

frunză

avortul

avortul niet scursură trepăduş
catolică şi gazda de satană
ascultă tu al tatălui arcuş
din flori tăind perena rană
aglutinat aleanul rajasthan

cămilele ne rumege drumeţi
parcă întorşi în visul caloian

morţii optzeci românii sorcoveţi

copii vacanţei vâslinii
Kerala barca anujană

cu vers deşertului de vii
să ne învăluie cormană

să nu mai sari în aer bleau
de-njurături cuţit întors

când îşi scriau martiri la mau
şi poeziile pe Morse

cu morţi de îmbrăţişat
mulţumirea de a muri
tu parastas eu parastas

soare cu vânt
cuvânt nisipului
frate sub cămile

picătura
nimicului
nonviolent

cenuşa cui pe respiraţii
din cărăbuş înţepuire

ăştia uită să se omoare

hai existenţo
pe fundături

să ne înmormântăm



frumuseţe de vreme
ultimă renunţare

jain în pielea goală

care nebună care cumătră
din bărbat în bărbat
fiecare face ce vrea

pe cine să mai dai afară
dacă se îmbolnăveşte iară

cine vorbeşte conjoară
violeta eliadiană tămâioară

abia discutăm mâine cu tineretul
pasa colosalităţii podmol neîntru

nen'tu caraula cremaţionaţilor
în deşert dacoiţii pe mine

în picoarele nescrise pe ghes
rărite frunzele de la şes

care mai vechi în viaţă tinerii conversatori
popă Dumitre ţuici elitre elite dilite

ai auzit tot ca să vezi procurori
la oculist Sergiule dhvani ori

pe taica altădată mai conversăm alai
cu soarele potroacă îngheţului dalai

ce China cu petrolul aprins în Bilderberg
lectura creionată pe calafat scoverg
plăcerii din alene cosită şi vegana

de mă prevezi cu dacii din forum baftalo
pe ritmuri pentru rimă pădure în nirvana

bătaie ghionoaie alb fol la Waterlo

morţi violenţi ai nonviolentei morţi
te-oi locui brâu d'orizont comanş

de-or rămâne zilele şi pielea
pe amintirea bisericilor Delea
când ne piana poiana ayana
oaspeţi salutaţi calibrismului

cât o să-ţi placă frunza nescuturată
pe ascultate îţi pierzi libertatea

cocoaşa oboiului pe dunele pianului
la nervi catharsis din vers înscenat

începusem să te văd la lună
în vastă intransmisibilitate scenică

pe cămilă dincolo de detractori
cu deconstrucţia la loc tradiţiei
se mai mâncară şi ai lui Seneca

n-aveţi decât să mă admiraţi
anii pe creangă în canistră

o rază şi le-o da foc
alt cal p'alt mal de deal
unde-aş scoborâ de apă



la ai mei la ale mele

râdeam

râdeam în telefonul actriţei
nu rămăsesem la recepţia 

din Muzeul Naţional din New Delhi
veni recepţia după noi în sala Florentină
la Intercontinental cu acelaşi Shekawat
din Rajasthan vicepreşedinte al Indiei

îi şi dedicai New York Ramayana
învaţă-mă proză de Crainic

personaje pe post de comunicatori

pictorială noapte în poartă
pe roşcovănia securială
de nu simetrie fratelui

cam pe aceeaşi sororalitate
trăieşti aflarea nepăcatului
în floarea teiului pe smârc

cele două întâlniri de neinclus
nici nepervertirea conştientă

acum latenţa femeilor represate
răspunsă între staţii scurte Gasgon

când voi procesa şi epic
precum doi pictori expozantule

şi instalatorul de tablouri
patru pe ce orientalie

lasă-l pe David cu ăl Ionatan
ce să-i mai spun nevestei
cea tandră cu prietenele

unde ne-o fi corespondenţa compoziţională
mai şi îmbătrânirăm a ne răstălmăci

ce-oi vorbi mata cu mitropolitul
o feresc şi pe fie-mea de psihologi

că şi pe limba sociologiei se poate pieri
alegere pe contra plăcere romanul

din fascicule rădăcinoase
ori m-aţi suna asta strănută

goi albaştri faţa bâţâie sandaua
haideţi o studenţie opt la id

în spate nacelă sahară năduşită
peste tot mai mult femei soldaţi călugări

separe sepale credinţa pe tonomat
alb necănit nu mergem în Korea

ai termina foaia asta şi la revedere
când am apărut noi amândoi verzi în ziar

rău cu infarct pe diabet prin dulciuri
ce-mi stai şi unde pleci decane

pe profesor la toamnă ori ne înţelegem
chiar la voi în bifurcaţie



cărunt spre rector fie-ne cu nesupărare
tema nici incest necum deturnare

ca între fraţii de acelaşi sex
n-ai frate intri în vibraţie Ajax
ăla a venit iar căpătâiul fato

de câte ori întrebându-vă

Leif & Grete  şi ceilalţi chemaţi
poimâine referendum

vorba maniacă tăcerea depresivă
ocean de secetă vâslind

uitat pădure zburătăcite ţepe
în York scoborând cu spatele la vikingi

de traversai de pe partea cu soarele
scărmănare de raze în radiaţii

kăgăbiste pe senectute
am o singură carte de vizită
oi conversa şi fără subiecte
exces de sălcii mesianice

era cu 12 ani mai bătrân tu
aveai 24 împreună 60 vă vedeaţi

faţă la faţă schimbarea
o vestită şcoală din Chitila

prem amor mâna la tâmplă sfat
picur elisabethan în Glasgow

ocol pe vârful fiordurilor
lemn scut uscatului

lemn câinesc până-n lei

mamă-ta a vorbit cu fratele
l-a recunoscut
nu ştii ziare

nu limbă nu hotar
cârtiţă involuntară
vorbim cu Ofelia
mai luaţi-l şi voi

broboane de ajungere 
struguri storşi

se însera verde
iarba iederă

mă dusei la jerbă
tu cu Othello
palat colindat
chiria peşterii

la 33 de ani încotro
pe ficţiunea ficatului

podul a zburat

nenins la chef
nici o piatră

nici un diavol
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George Anca
 FinishRomania

 
 

PostIbsenians

Who else would turn again Davidoglu into Flaubert
Not a breath but yes halima Gine utters 
Those in 50’ resew selves still more tearing preying
With the grave I had walked under the autograph

Compliments to the hooves moribunds on regalements
You do sing of our horse with hermit mother
No blood commerce to the putrefaction
Receiving me not you put dogs on me precisely

I asked do you want to enter prison groupped
Souvenir of proletkult in 50’ or 90’
The cave by Pituţ read by Valentina and Sandu saying
Many know we strain under blocks

The watchman in the Stalin Park is Vladimir Streinu
Most modern and safe way no to cover with shame
Who does kill you to be glorified by rider miller
Transcriptions of ghosts smoke the silence Latin corrupts

All died returning what you’ve stollen master Gaetano
One is Leonard then out of unsaid Catholics
Not a hope to the groups under antibodies
Parents did read too much as many lives as books

Their child Tror killed Lorki
Put hand on Thracia what we call Trudheim



From son to son Voden Odin his wife Frigida Frig
Valhall Ginnungagap void yawning 

Troy out of Ymir’s flesh the earth from its sweat the sea
Rocks from bones trees from hairs from skull sky
From eybrows gods riding the woolf poison on face
The woolf swollows sun moon Odin

Ship from nails of men they sung and slung
Wake up Frodi happiness to the throttler
Snake in horn of  reindeer joy of sleep the web
To the dream the Volsung  kin anatomy of runes natya

Let us worship like magi weep and cry
Strange beauty I saw and with it I wounded my heart
Woman I didn’t know but I am not virgin
Catholic archibishop Milingo married through Moon

Our Father by Felicia Halleluiah by Wolfgang
Now and in the hour of our death don’t we grieve
Pectoribus moves us all in hora mortis
I believe many souls have been saved by this invocation

The indulgences  aren’t obtain for self but for
The souls of those in Purgatory no that you sin and
Buy indulgnces diversion let suspect ourselves
Our Father by Ciprian  saves and redeems us

Cra-crai Crăciun-Christmas pious ding-dong I don’t know what
Lerui-ler cradle little cradle the heavens have open
Till after Epiphany over presents and reindeers
The soft ray of sun washes face of lord 

Since ages of peonies splashed with shots
And kitsch at fling all with fan in the larvae
So much the less artsists and thinkers weeded under caterpillars
Neither Jews nor Hungarians Gypsies Romanians

Revenge wil come Korean blow Odinic
Grace but nausea beauty of bladder kissed peachly
Septicaemia on this side subcommunist mawkishnesses
We don’t hang out of nothing all the others in mind

She wails all night that all those pain her doesn’t support tv
Some nervous also Lenutsa is here some day silent and angry
Neither she eats any more who’d give her chances at least she
Woudn’t torture like that belly back a little bit on bottom 

You see the stupa heal the tree of life relics in darmakaya
Tuft on the crown Rigvedic stem Islandic tower in elevation
I was reading congratulations when a tooth broke in the apple
O deum Odin Wodan id est furor Tasmanian Edda 



It’s so white down one feels pity to walk you mention a dream
Of eternal happiness which will make beautiful your days pity
That haven’t time for it I would have liked very much to know it
I couldn’t abstain myself and I bought Maupassant

Stasis but metastasis old jealousy why should I be sad
Perhaps for my daughter dreamt that I was killing with cold blood
The truth of  swallow of field and of sky
In the army I was translating from Rousseau for my father 

The life was good mother to us I’m not Anca’s Jewess
I’m guardian angel Grivin anagram from Irving but Diaconu
Alibi all along life symmetrical penance passer by la chute
 IT offers you the freedom of choosing the right moment

From youths telling us to letters dust yet not curing us as plunder 
One more winter our turn to the martin shave we couldn’t arrive
Golden number god of love at first sight Syzigia
How could I believe we’ll ever arrive to Amsterdam consonantal
 

thanking to you mole crickets
by a traceless leaf

lightning you as citadel
on citadel of sun’s snow

 presenting you with suicide diploma
on synchron vision fantasy
John’s Jane’s dream when

Our Viorica blossoms in Eminescu
 

writing to you the director’s cut
from Brăila but to Râmnic

opera gets distilled
up to the embassy in India

 
dreaming you as friends up on

own birth aphrodisiac
sorrow growth and death only

by our mother’s cancer
 

eleating you as empathic scraps
of razed rituality

through Hadrian’s epilepsy
in partisan history on Scurtu

dusting your hemp of gone
fir girls by pornography

still mush from nondigitised
bodies refused fairy whores



ageing you osteoporosis
without merit indemnity

who also children having not 
a heavy immortal oldness

poeticising you what former improvisations 
still intersected the ballad 

as the hut would get severed
and the deigning would strenghten

dedicating you to Stăniloae’s lock-up
to the just from quills of free beard

to be mourn by Răzvan Ionescu
on the patriarchal esplanade

Dalai Lama doesn’t put head of yak on sheep’s body
A good death crowns a good life apud Mathieu
The monk was afraid mostly not to lose
The love and pity for those who had tortured him

If  I shouldn’t paralise in dreams immortal days pell-mell
We just regret our snow white tigers unskied with tram
Bells skald twisting our intranscriptible castity
Dinasty violent censer vandana maithuna from Eliade

Orgasm game beehive bones stupa crepuscule caravan
Regrettable allslowing kind-heartedness not so gossip depression
Do paint in dream the view crumbling with me at doors this Sunday
Here I was spreading my unconscious neglected on an appetite in Calafat

how did we pretend civilised a negritude
Russian bruise still Americanize us

on the rock threefold pact contorturors of saints

unwritten calotte to reconaissance un-
reckoning guillotine what matzoth the water butt 

crest font  drip Christian crown 

with a binary prelocomotive memory
the world Indianize in spiral detour

tardy diva deva in Deva kama karma

doublets of twigs the unleaf
I lie the bell I bell the lie

to other cart the heart exploded
into the loins of cousin’s father

combing not grow your chest
if you don’t cut head’s thesis



in the back of all shining feather
lacking of Sanskrit canta(ta)

Pelasgi drying to the wind
unimaginable rest

sleeping shirt in grove
on congratualated plump plant

to you it will not seem still cantabile
the jealousy by shooting

to us it was good the cruelty
from over love of youth

to be sorry for all old age
pity for concentration in a dream

Indian fakir acted by Mozart
non Zoroastrian vultures rabble

India is the cradle of civilisation
but civilisation didn’t remain in cradle 

I have no way to reach you in Valhalla
on the cold of correctness

we colonize the hills as carols
under the whip impotency

Legionary Communist truth
in the memories of Caraza

desert megaphones
camels in justice

on Seine in Sinaia
Chinese terza rima

you haiku us haiduk

Reconaissance

Orşova fiord and you Danube
with French hour at crown
with a viper in Herculane

sweetening  spring
from sleep in vapours aporia
a priori pores horse of course
do sing last verse first Achiles



Atlanticum canticum Aviodun
n’arm gendarme Noviodunum

birth recognition of death

since sone mason monsoon
Kipling’s lodge in Chandigarh

warm wormwood of clubs

moor sucked in mirror
francophonia in Teremia

parletre 

in 90’s the badly loved
in coma I’ve translated

stall to perennial hyphen
uncut from ascesis father-in-law

ecumenical sands
it rains at candle
to yesterday sun

fancy of bad heart
the canon of cannon

to walls piety
gratitude of confessed

on tiger’s tango
spasm on sword Damascus
quickly we’ve conversed
this wind beat Ricoeur

in Ibalcea
green the willow salcea

banaticus 
fanaticus

dissolved guids
on Giroc Way

petals of
artificial death
I saw my shoes

you look to know me
I was writing fencing
under soldering aura

by regions in a
revolute chater

menaces in gibberish
the egg of pensamiento

baggage of likeness
one’s fill spleen

paraph condensation strew
on unknown unrecruits

all time there is a
today in Timişoara



organisational fantesy
center of competitivity

lateness faced with China
superiority comlex

world changes
from stand Baudelaire disappeared

and Medea I gave to Bolot
dodophonie eye full

for Romanian fellows
in bigger letters I will

read to deafen you
creative Romania
numerical culture

proved school
visited stand

it must be known what
it is in machine

parrot more jungle
to reach us

don’t transport living
birds in marble

 part of the team we are
 by nobody afraid
tumulted thinness
concert of bells

numerical citizen
digital person

la f(r)acture numerique
youths of Poliana

avid of connectivity
avoiding sclerosis

all flow from selves
the global doesn’t leave cold the local

and neither viceversa
dephysicalisation of pedagogy
bridge over digital difference
the right to knowledge water

Francophonic writing
American orality

dying book
flow of patrons

Ricoeur friend with Eliade
internauts Visigoths

more thieves Romanian
palms street

silk weavers cimitery
Sophocles embankment 

sun zone
Pandora like Eve
Medea Meduse

occidentalisation of the planet
Mozes the Egyptian founded



the first monotheism the Judaic
from which took birth

the Christianism and the Islam
turbid Danube

under black undulations
thawed fiord Gange

knives hardly blood the bottom
Babel confirms the devouring
our Danube who are in Doina

among goods wagons
movement against cutted wave

awakening on other honesty
blind was searching in olive trees

unrooted by frost fiord
birch trees white hora

with trunks of darkness
free only the destroying

of self with applause
on high on round the faithlessness

no one is to deny
jusqu’au-boutisme Canada
ice mimosa under ballads

Jung crucification by Paul Neagu
 la valse-hesitation Herve Fischer

I escaped alive also from Timişoara
untold open-handedness architect
the ptriotic Francophonic themes 

we are bored by fanaticism
passion of antipassion

Niculceva had leukemia
closed sea Mihalcea and Cochn

terminating the saints
you put again yourself Nifon

to the drawn canons
over board me to mother

before I gnaw my cracknels
how she holds us in her arms

Christ God
religiosity over religion

Emma from Mancha
Antoine with Job by Ladea

print the bowler
odi et amo Catullus

Blanche the snow of yesteryear
mercenearies not defeating enemies

no chronicle no by heart
hanathomy and I sneezed

in paradise I lifted
gone at Paris with Epistemon

but in Troy with Paris



where are Tobie’s times
translation Communist crime 

yes Leopold Africa of empires dies

play with glass pearls
you bag a penny and give god

that’s for Brăteşti let her ill
nothing is as beautiful as the dance

I told him when I could open the mouth
the right you keep in lover’s

with the left you drive us
you wheat from grains of rein

when you were mole
not leaf out forest

witness to martyr illusion
a day before a day after
I hide I last short  sec

on Catalan waist coupa santa
pe talia catalană coupa santa

the other kings you don’t deconstruct the difference
on respect from people don’t hit any more

AmericanCorner

empty train like Olso-Bergen
mayby  through Moldova up to Botoşani

also my button tore at departure
the play hasn’t scene for opera

at distance the adventures under memory
more honest forgetting letters

woman behold your son 
doctrine of single race

ritualisation of representatrivity
smoke the polygon fold on destiny

train window melodrama
my noncelebrating kind

who else turnes on a side
of youths falling at word

neither the uselessness of dark
caution of Americans

nonunderstanding of youth
green cloths eyes still blue
Cornelian character Păcală

on Buzinschi street in Bacău
fertile Indies in the loss
from our teats Tyresias

we don’t defend any more the weed-grown
may be not worth the end of Romania

nobody left the cloister wing
we crested ouselves East-West travellers



he is ugly I’m handsome you ha ha
cavern from the last days cancer

even our students get old
the abstinence of living isn’t enough

pain painter colour to the place
bringing in spring our moistness
from fingers wives telling chaos
if not foretokening householder

places to unseen hours
the sparkling of temporalty

we hearded of years nonaeging 
rain quarters somnolence

you mount flower’s usurpation
armies uprooting

you start longing me
abandoned an anniversary

I have not any more time for novelty
watch of nobody my eternal self

the chasing of tragedy
osiers of whine colour
avatar to abortion ipse

myself being unborn Ibsen
12 April 2006  you

won’t to meet yourself
the obscurity flight

full of birds
the death of same being

invitations to disappearence foot
green and a whip handle

eternally postponed sentence
neither born for punishment
motherlands going out nor
dependency of own birth
higgledy-piggledy we go

were we weren’t born
we just did the army
fluttered little stars

cold again
gnawing chips
of apocalypse

the rape of
last day

when I was born
delirium mounts us in the garret fallen
on leaves of onion on leaves of  walnut

excess of land
infertile accidents

unclear man unclear woman
front rodent

through Christians thorns of godsons grow 
Stavru’s burnt cadaver
what use of life to you



olds and not greeneness
American corner

 French virus
on my birthday in Bacău

liberation from non-existence
of what exists

in the eyes of evidence
still rains high up

to Americans the garrison
for chicks love

lamps would heat them
one more solitude train

dies as birds arrive
my day in dissapeared strangers

reamericanized zinc thread
tomorrow my sister is born

ever in other placeto be born
today in Bacău under arms
no more pressed in palms

on void on sleep all the same
where from so many Franch

Romanians on the way of disappearence

small marble drops
genesis nasadya voluspo

on what you write on what read
ancestrality rock

neither you didn’t convey
as zou should be the last ones

as you speak diction
chest the footlights addition

Sculpturograma

reading our letters
neither Paul nor stone

we will show our prana
without opera Parvati

give me in writing
the following in concert

citindu-ne scrisorile
nici Pavel nici piatră
o să ne arătăm prana

fără opera Parvati
dă-mi mata în scris
urmarea din concert

four faces on a head



all around neck-stork
abdomen in four teats

heart out horned
in shadow saw
on what the lid

that I wasn’t myself
on what perspiration

at neck tie energy
red paws portraits
at tip again wing

ribs fluttering
end of journey

apostolic couples
an year with months

may eclipse have finished
shadows at bulb

toward Basile with Sorana
ludicus incubator

crossed hands over eggs
Dutch static nature

by a gallow
fat bronze bird

hanging messy colours
on the table red moulding
ladder with legs non-siren

four nails one broken
 selfdining Christ

this composition with snake
horseshoe walked on heels

by the woman with big belly
a child outside in hand with a lance

thrusted in snake’s head
carpe diem memento mori

how to tramp a hoof
one doesn’t know speak

but knows to write
Ken was Adam out of poylmers

Barbi as out barbed man
let the matter float us

the cut the leaving
funambulist of change
delighting your order

this evening at the saloon
theme is kalokagathon

divine mind sweet voice
the luminary of all world
Rembrandt second hand

Sorana not understanding the sacrifice
spectacles of negritude

ash of award name
you come in Scotland as scolpturograme



before and after hermit

Unburnt wafer

unburnt the wafer of turf
from dying horses dream 
uncounted Preda’s coast
in plutonium accident

let army still kill the bass
from hinge of unjustice

funeral fright
 selfexclusion 

we lived in vain
to die the same

we passed the mask
the beast tore us

scandal on perfumes
stew of wings

foetus shooting
gone hosts

be I your gardner
arsenic parents

happy childhood
telling it tragic

the platoon excuses
the sergent a dream
woman detests Jesus
two sacks of carrots

liberate the bourgeoises
Eliade bhavan

in Shantiniketan
propitiated perfumes

the somnolence unsleeping

the boiling
cousin Tudorică

film notes
pastel colours

shooted dreams
watch hand cuts off

eye of big grass
Bunuelian bullet
young and thin
judge by want
chose the time

from bearded eyes
my last second

incarcerate
don’t leave corpses on the street



the endlessness of dive
through jazz ash

the forms’s crying
no more to swim it

who wants to send me to death
blush me caravans

drowned mounted in sund
brotherhood in breaking

wonder to unroasted goats
masks on cancer’s face
quarrel and remember

thouse out to light
neither from Dante nor from Ibsen

calm clan atavistic magnet
chains of calls

pantomime the unconscious
I wouldn’t dare to
digest my greed

turned into
sound combatants
perfume swamp
polecat’s wonder
living in letters

who came out from platoon
will burn my

letters after death
I read in books you in lotus

the architect writes in cupolas
we remain to partisans

cremated alive
under skirt a ripe traveller

hairy vision
on pubescent fingers

the skalds reincarnated in fiord
derision Derrida

the flowers return in the garden
we may have turned into the other

the poetry has died in America
you is the book’s name

I derecognized myself nonprerecognition
only by him understood hole in head
Protestant Catholic again Protestant

on the sun we gather vervain
little we miss to die happy

with opera in the middle of us
with the hunged I wetered trusteeship

sunsets no more telling verandah
lime unextinguished in sleep

I  am moved wreck
catcher in the rye bande mataram

tarragon in quenelles on Preda’s coast
that with days the fellow dies 



if he doesn’t live quite nice
keep me silence

not transcribing the paternity
about three that I’ll die

I remembered
you poppy you arbor

genetic conversations to ended Romania
where brings us the schizophrenia
nothing as sweet as disappearence
don’t care that Romania is taken

adieu to Romanians graves
even to die we wouldn’t be

to our custom heredity 
loss of country

how could we free again from yoke
pass it from you the ravens

corpses unfoundable
the people of former Romanians hangman

the veil wreckage on Lipscani
the end of Romania

mocked by the end-alls
the greatest risk is not to risk

theologaster globalabaster
Ibsen prohibited at Iaşi
on corpse of self’s army
plan to injustices cipher

on history of killed
depression of repression

Ibsen the Moldavian shepherd
from cave Cleopa on-line

and in sleep the revelations logos
Latins through Germanic empire

the self breaths in avatar
the altar flutters crowns

choirs in valleys flow sunrising
worship sounds in change

and yet we too much recognize ourselves

it will denounce you too
the writing of poem
let me be visited by

resurrection doina song
we met in 

cosmogonies
olds with youths

our time will not come any more
yet we wouldn’t go to pot

nu ka sa ugula
pa idim ka rai

the noble knowing secrets
will go to paradise
apud Bucurescu



in the free Tărtăria
I saw you also last

year white flourished
see you next year apple

Chopin Sibelius
alfi from elves

our Vikings
endBeckett

ready for Turku
FinishRomania

 

 

 



 
Who did kill George W. Bush

 
among silky embodiments
family and phone in Sicily
from Cajuns in Acadiana

 
my got be not killed
my land  not a shield

 
you'd call me from tree
bastard fountain Cerne

mother in lucerne
carcinoma blood be

 
mother divorced interned

buried your father

 
sculpturing Rapa-Nui were dying

 
from nothing and a little
assassin's magnetization

 
I  unwind from wind
for the sleep  trophies

lyre symphony
without Orpheus

 
kala kairos
Hindu ash

Pirandellian laughing
mind your steps

 
my writing will doze

toward America 



more so to Washington
in night coach

aircraft carrier
Quadalquivir

poiesion

 
who to read
the writing
only bullets
residences

with eyes at gate
towards America
too unpunished

 
totalitarianism

a popular request
to vampire

at Birmingham's hour

 
I also

wrote verse
on furnaces 

of brick
 

the smell of privy
in my nose

to bring it to Americans
against a green card

 
I think 
only to

sloughing
of own time

 
poured brain
crunched by

the famishment
of cats

 
you left me 
psychlogist

in the non-existence
of schizophrenia



 
neither what you think

what passes through your mind
nor what you think
you do not think it

 
and I'd be I

to what woud you think
I think 

not to think

 
we ravage
imagining

in physical crowd

 
symbolic politics

between maxim secrets
with earth at ring

 
the securist from

night taxi
democray Sionist Nazism

 
father I haven't preoccupations

you speak alone scold
taking fetching

 
what more do you unpaste

you look at watch you've given
your competence at bull

 
people in need

supple computers
catechesis in haste

 
compose you
I write that

 we need more of us

 
nothing in head

Cioranian superintelligence
your laptop

 



pen discourse
nothing with nobody

I bab forecourts

 
I don't mix

rank you read
over shoulder Chinese

 
gone you are knapsack

blouse from army
 the crop

 
criminal against

nobody
however

 
all life nonsense
in black matter

obsolete saintness

 
I throw the ball
of time to collect

waiting

 
to drink a mouthful

if doesn't fall
it convulses something

you are
delaying 
the flight

let’s talk
about your

future

 
grey tail

novels on tray
flutter

 
I swolow

numberless
humiliations



 
especialy I
humiliate

myself

 
how stand

cabs
the skopets

 
we merit our

titanic
in Washington

 
tu ridi

on wing
back 22

1944
ultima eruzione

di Vesuvio

 
if they wouldn't barefoot us

my wolfovits
are teared

 
Bizets I missed

Sao Paolo
biggest Italian city

 
you copilot
geologist

Washington

 
Tulgheş water

at Durău
on Ceahlău

 
in dream 
I defended

Eliade

 
on the dry wood of bench at left of Justice Palace

I was sitted backing the modern art galleries



ten by ten columns Athene triangle zodiac virgo
food not home eating but in kabab house Gajendra

the profanation makes Eliade avatar on Mântuleasa at Sanzianas

 
by where did more I styed in Washington

on wooden benches in Eminescu
Zenith galleries as at Dreteanu

in Barrier at Otilia
tries on what day and today

with few writings a bird
red under churchy gold

the hour I counted no more
the cup drinking by year

on the ocean from between telescope
rain is coming I'm alike
with road always twin

 
how many closed in the world beyond
how much hell's refusal in the center

the South of green cupolad white
spiral window untraveling

in front of Baudelaire imagination
he makes a man out Edgar Poe

imaginative invisibility of the power
Russel house kindled nontemple

the Capitol's aura you Plata in singularities
the Eminescian worlds of Mircea Eliade

the loss after the last loss
sign books are seen it eats

in the bookshop dust is touched 
police is contemplated museums are amused

it sits on bench it leads the world
despised the world is refashioned
you will never do anything better

than what you do now said Brancusi
 

did you read or arrested me Baldacci says
imagination hasn't yet been assassinated

the inextricability wipes the
spots of immutable untruth

I will search it more if it doesn't search me
god in inextricability

I walk after him through the temple
 the grandeur of masonic
boredom in Washington

one must be someone to say nothing
and only you to speak applause

they don't need anybody or they don't come
witchcraft to the religions pavilion

Kennedy says God Mozes Jesus Francisc
palaces of darkness in the night



in front of golden calf with Tintoretto
our valley doesn't loom
let us leave Washington

and go to Paris
more one empire shaking

SONNETS FOR THE ALKYONS
                                                              To Alexandra and Victor

 

 

I

king Ceyx Alkyone
implores you don't go

to the oracle not on ship
take also her you agon

drowned she sees you hypnos
gods turn you both in alkyons

over weaves down
to birds on eons

kingfishers dancing wedding
in dive through fine zones

albatrosses in diaspora
with military embracings

the wings anemone
or to the oracle clones

II 
what fate on pilgrim king

starting alone on oracle route
how he guarded his queen that he doesn't

take her in the journey now
she beseeches him to take the land

he in the ship longing endures
the storm falls the father evening star 

doesn't know his graves

eol his father-in-law do read Ovid
in albatross feather iridium

their longed methamorphosis in flight
rewaves drop to bodies

we miss the sight of virgin canine
and dog burks us mortal

 

III



you that are flying over forest
leaving both shore and sea to others

I wouldn't tell from wings long and short
a black dog to enamel sheeps

other grazes me out from tours
shadowing the legs of psalm singer

remained to my theaf person
as wind's run at aim I raise

broken by cyclist bronze
precincts weave us

that neither in  hunger bonze
nor Mila nor shinto statue

would not open for us
the belly of that gone to lie

 

IV

sonnets choirs counterpoint
Indian lizards

alkyonard jazz accent
if you don't ring if radio

be it wa-wa to you
Saint Mary
India-s day
devil grace

son to kingfisher
Chekhovian what fun
what pick on nation

winged stones
 birds nested
in my head

 
V

drought's foliage rustled by wave
in cross the alkyons eyes

we would canton our exhaustion downstream
of pharaohs' crossing

metamorphosis nuptial tearing
from song rised to eons

even by us since yeasterday at bank
to see as if for sturgeons

secluded wing you return
to the couple dumbed by storm
only waves the spumes on horns

a music in burning of runes



VI

pushed in lodgings by windows  
the tractor strews smoke to you
ships on chimneys you do live
and nor good-bye last evening
in whom way news to sands

hallucinations not even on string
in the doze of Dantesque tales

to Dumitru's royal eagle

on us if hello at quits
at turn on belly swiming

the brush of a victorious whiting
payed we'd be with a Corot's painting
like in Eminescu from Ovid and Brit

the arbour of detached tarot 

 
VIII

after that we'd just narrate
and you mum one Eliadian

Dan Botta on plate you were here
I still get tanned unique manna

of chance a bird I saw
eol  hardened is food to you
of father in Egeic empires

alkyone our daughter nana

I entered in water came out of skin
leaving drowning myself a bit

in guard of earthly sails
I can't forget the dog look
from me in wave and dales

in morose weed

 
IX

origami wings
beak for salute
claws in Miami
abdomen ship
poop pecking
shaped griffin

mother with Adams
father in horror

shave our flakes



in Coromandel
divulge its rays

small evening star
girl of mother Fulga

and of Jundandel

X
I'v pasted with sprite my leaflet

metamorphose in dry prose
tale's omen Joimăriţa

poet drowned in Euxinus
under plane afion

child priest not unkle
legs arched spoke

Roman unseen by Dacian

devil onto wrinkles verse and wave in waltz
to non-reader also peace

in wing's net which are sales
o Thracian my secret they'll know

to contemplate the painting of Franz Halls
or killing laid Orphus

 
XI

on verse's verso agape
birds suicide pas

bear's eye your water sounds
 kin at requiem

to self seeming carawfish at pope
that from pews iconostatis

wings the montain and ditch
at Georgescu Delafras

long change on non-baker
alkyonar invented

Buzinschi Sântimbreanu
suffix to Teoctistt

flowers harness crosses of schist
rhyming however no gloomy

 

XII

king sailers drowned
nonyestearday old epitalamion

today flocks fly the wedding
on the sea with sands dialect

tribal  paw claw the tiara ploughs
to unseen queen beehive respect



we flutter ourselves bird beast 
as sect seven of leap year 

trans in person asper interregnum
to these I look ignorant

the double children wing sign
wind's flowers to angels

dreaming to keep in mind dignus
of sunflower sower

XIII

now word of sorrow longing in the sea
forms the painters of motion

on them we hit as avatars
Ovidorm metamorphoses

cast zodiac reliable
it's void and evidence do die

medals Dali Daedalion salting
from baskets throwing out shaormas

shadow to dog fisher doors
down Sanskrit auroras usha
too many would enjoy clods

to rain the hands no wicked ones
the myth's greived for doesn't
remember his dead and mine

XIV

you wait solitude wave sand
witgs packed fest

one doesn't know where wind beats zip
you go to brothers and sisters to West

most former South pair at a face
look fixedly to a boat in arrest

 verify Kuldip's ballad
what broken wedding up to Budapest

for time's bitterness moon only
circles on linen  dishevelled alkyons
feathers' almond converged hazel

closed eyes red swarm in tomorrow
since a life I didn't pay to you earnest

as for the last judgment
 

XV

arrows in living wheel curved



 don't flow war Daedalion
two twins from two gods a girl

coming from front would bear non
neither with Diana would come across widely

to throw yourself from promontorion
Ceyx bury you when Peleus search

shelter to him he killed his brother Dodon

you'll die on road toward oracle
Alkyone would weep you metamorph
from people you chose other miracle

Buzzatti's Eura without Orf
Tracula waves to mountain spectacle

and rhymes few living nor f' 

XVI

what did you need leaving wife
to take the waves of destiny

what she also asked to take her
loving her you didn't take her anywhere

from you two be not born
the travelling Kunigunde
evening star to adopt her

up birds at eggs bow

while drowning you called her by name
and heard you've been by separators
and she to dream you home come on

and at wake dead only dawn
make me a bird to fly at least
through undulating shadows

 

XVII

let the brother's cuting build
to the mosaic or to mosque
lanscape again Medealike

as she didn't bear sons of godess
as to death given gelosy

return to ethereal murder
and you kiss her on mask

in prayer of Egean catching

we adjectivate the non-sun under cloud
if at a sudness the amphora is heavy

the syntax of antiqueting rhythm
would beat the pair of Alkyons
and even lost archaic meteor



I worship I'm cold that no

 

XVIII

Eol to Alkyone father airs
with waves groom breath

Ceyx saw from Lucyfer she earth
of father memory keeping

enamoured couple gets unmad
and who to cremate the sky

through clouds burying horizon
in shouts of young voice

from star and wind earth kings in vineyards
flyng we recognize ourselves alkyons

storying not among us childhoods
dreeming to sturges joints

wind blows again you don't entertain us
from wings raising eons

 

XIX

dead was the transforming king
today birds break on his throne

from part of Alkyone in a tongue
unspoken to self Kogaion

yes god make us aura to you
to same penumbras standard

in silance as harping us
the urchins from Cirene sauron

we stay sonnet's wings for
saved alkyons from teared lovers
we depart cutting us from center

amnesiac if we move again as corybants
these old out of young venter
in beaks fish in ocean infants

 

XX

I pray to god the letter
to fly it to sculptor it

I don't change Ovidian theme
king queen in birds
air embodied aura

with peace the bigger boy



of morning aster 
in iamb the tragedy

I think also to aqcuintances
argo undrowingable

embracing on 
cliff  with Vigeland
feathers uniqueness
love on sea on land

XXI

you Alkyone I Ceyx
neither dead nor bird

we don't dance any more flamenco
we write sonnets each other

we wake with wings
I sign you on sand

not seeing you
when we converse

you will not separate
cause king goes to oracle
together metamorphosis

father after cloud morning star
open the mouth
speak in Getic

XXII

I searched in flock in swarm in paradise
bird to the dog on satelite

detour flow under clouds rarely I ploughed
if I wouldn't reach a voluble kin

hi gulls choir life on poker
to bankrupt's lengthened wisdom

in Barbu's lyras lyric lay
disliking what did tell I

only that cold from marine people
on draught slavery canaan

peaceful pascal's sleep returns
we have views wifes clan in field

mud house passed torture die
Aldebaran do not get young again

 

XXIII

we turn one into another



Shrovetide of blood
enamoured asters when we'll be not

we light of self rigor intrigue
rare maternal desfigurement

in patriarchal mourning
I suit metamorphosation 

of dead lovers in gulls

I try beattings
of wings shadowing

we heat with
sea's drop

no foreign bird
in man come you too

 XXIV

ark argo
ovid eggs

boredom oracle
from where founder

with no a poor
Dacia

oracle black aura
let us be healthy o Ceyx

until we drown
love waits for us

left in life
mount me

on ship to don't
sleep sibyl

XXV

I'd dream you
we'd chat

self forgetting of
alkyon kin

alive to fly to swim
joy of burial

in oracular predictings
from cause unrecognizing 

alone they can
dream selves oracles

I speak not
only of gulls

fall first
you god



XXVI

oracle surounds us tents
on the sea shore unexpectant

we don't discuss four farthings
califs on polychrome horses
prodies two with two efforts

on three in one parodist
of flight in lands fluid resorts

could have retransformed resurrecting

we catch our collar in the pillar
under listening caravan

what our father aster is doing
when we died without food

no soldier abandoning castra
Ceyx vain Alkyone waits for you 

XXVII

waves sea sailors
the king hanging on lath
sea salvors rare in ares

seeing the queen in shape that

Avars ford wait for him
charms with Arald on a burr

if would sell him what corsairs
script to be with her fiddle

the carrier of light
beyond cloud as beyond wind

Alexandra Vic alkyna

look there land
the corpse isn't guilty
with the oracle word

 

XXVIII

weekenders ers of sadness
sheltering me from best written book

at wave taboo on crumble-sea
from gulls the woman toward rest
bronzing the angle of corsair thigh
at once wheel their eyes from test

the canine couple last night standing



at escalade nor on Everest

you do translate in foreign languages the price
when to the alkyons I prostrate sternly

you'd ask if I'd fill your glass
at autograph schools of consternation

recitative to entire county
next autumn patriarch Holofern

 

XXIX

no any oracle if not eol
seen by the alkyons as father

eyes no more phoenixes mother alcohol
you didn't bath us that the groom's father

intoxicates evening star's superpart
remained unjolted star

hidden but after corolla cloud
at evening boy at day girl

messengers came to the dipped dead
and only his living looking
flutter him self devoured

blown selfresurrecting wing
abysses of true drowning

sculptured metal Miro mirror

XXX

you dreamt gyroscopic birds
with white chest to the East

of palace hawk music
what words did here any more

let the chalk sun see you
 not entring blackened circle

foam spiral as egret
depth of the sea stopped you

the palace howls for not
queen hear what strom killed

she also dreaming self
from imperial kin one only

if sleeping neither rain paparuda
nor to noises belladonna

XXXI



let your attitudinizing accident be
of people's food rune

on flight of eyes to horizent
said avatars combine you

I woldn't let self in Dervent
to prayed stars' sisters carrying moon

up to Mekka Ayodhya advent
to musicalize the lagoon

sucked wave puffs contrary chest 
surrounding it flight swim sand
throwing of hunch be your rune 

wing enamoured of wing
harappa antananarive

in beaks of ancestral polyp
 

XXXII

the phrase waits you be precise
as crow's gull in dodii

you believed circumcised even moon's dream
under white half-moon of Cernavoda

you listened understanding Paris
one meditative one on pomegranate

we don't explain prohibited land
flinged by lady from the zodias

the oracle burnt lady
in seduction words

she snatches your husband as a rag
on sea she pommels him to the storm

and pour him in whale's bowels
so even cajuns to don't find him

 

XXXIII

in shortest you said the phrase
to hierarchs on beach according to the rite

what meditate what you do Zaraza
pardon Hamza naramza slaughtered

 blackamoor in lackbeard  noon
since yesterday in willows wind and 

hired anacoluthon gulls stasis
until the oracle didn't utter

part to speak only eating I write for her
as a word she doesn't let with food

let's hear fastidious oracle



with no effect litlle unkles on wound
so do lose us got kidling cheep

returned from sea in bird Diana

 

XXXIV

shifted to people at us two silent
there are days you tear also words

in the sea you sharpen the clearnesses 
you fattish only at mind

we speak you don't and too among gabbies
translation parents graves

enough the carriage yoke ostrichs to it
we recognize us as eloquent birds

do not make sense you're not American
do speak in dodii in order to understand you

you don't hear a sound beyond screen
with umbrellas oracle and Tvareg

don't call me the same stone
archaeologist writes Petcheneg

XXXV

go with don't go song tralala
don't go don't give yes no yes

turn return rent in tent orthodox
good wind bless god

code triodyon period nonHerod the great
of master hymn land root knout eminence demand

winded hunted wine father monk
opted resting

pity of sins napkins airs
the rent saint to us glory belief in tongues

patriarch sea gull sprite gone
at Jesus real parade

let sing seen at you master
you interrupt voices  writings frights 

XXXVI

drowing us as foam crowns
evening stars shadow us

you being the couple Ceyx Alkyone
I am the wind your father Lucifer

the theme of sorrow rejecting



sell after my death
the censers murmur 

to paradise the new comer

gulls' diocese
burying us to sea

we renounce death
for burial

Trachinian to
Thracians daisy

  
XXXVII

I'm wheat peck me gull
more prayers than sinners

it starts from samsara to god
bird charm in song

imagine waves
in my place

the happiness of transformation
of sea in gull

black aurora
 you look where agora

toward diaspora
you don't enamoure

island Azore
alkyon adore

XXXVIII

the prohibited gulls from these fluffs
reach me metamorphosis I ask them

do you want with new death other masks
they disappear far of from Erebus

runing from sea sun spot await
young plaits cut in Maghreb

I both lived and died at ear phones
that even last ephebe heard me

I did read say of metamorphic stop 
the children after Ceyx come you too

what mother Alkyone Gothic sun
oracles fmother you don't go
storm yes to chaotic sonnet

in me an unhindu ash

XXXIX



no gull I'd care for parents
anyhow I mind nobody

as you kill me in Mehedinţi mountains
as I make feet to pampas over house
as grass on school wants endeavors

as flag on tent adopts scythe
as bodies are dead on carpets

as the sentiment isn't of terrace 

I've as much air as to find out what I wrote
in insolation as for dream

to pass over virgin paradise
that isn't purgatory in action

with hell only no one step
of man winging waits for us

 IL

 oracle or wind hand
of king's compulsion to drowning

queen may not be odalisque
in bird no discord no hemstitch

love punished until
autumn if passing throughout

wounded Lucifer sideways
you gull to peck'im ram

remained in mas the trouver ananas
with Naso into competition banana(s)

he'd swim at arms and shot
ravished in alkyonian cry

by other punishment contrabass
in a maidan orchestra 

 

ILI

I'd have stopped when you chased me
both from singing and chattering

the sonnet full demijohn
the basement had reflected gods in pitch

convention prayed afion
of those in graves branch

they to whirl medicine in wound 
that living wouln't do for us a gala

you spend your allay
not reading I don't quote

from metamorphoses nor gore
enough to you the Maltese falcon



at movie same old archaic wine
from verse also alone I blush

 

ILII

unsaid at end the timing salto
you're back to life a step above

the flying you chase chisel
for to the pinguins it is plused

so in his memory and alto
you donated the statue and put you

under the gone Rialto's bird
I keep to the alkyon both ways

to heavy dipping answer
 throw the shadow from zenith moira

the sea was to oracle shortcoming
how we had remained in Cairo

to pay us Ion Creangă
and if you would long Zaira

ILIII

on road to sonnets ashes
be strewen in vast cellar

unstrayed Tatar girl
at inn to them rekindle flame 

Ovid to Gets on door
entring sadness sigh

we received them kings in wen
ovoid flight in pentagram

we were says among kins the phobic chips
walked by alcedas out of pity
Trachinia of Thracia a grain
another and humble Dacia

again you offend us anaerobic nose
in the Lucifer's night

ILIV

I can't end what I didn't start
Petrarca Voiculescu in abstract

and I didn't passed through eros
in death's descent without act

crass suitor in flowers rut
in air on land in water jact

I give the gull for Menumorut



and no tomorrow or after pertract

I compared them with sun flower
with no success  memory army
of posthumous love the fowls

through courts domestic wish their sbirros
as secretly alkyons love 

the valkiries' queen



MAIASTRA  IN  DODII

THE SCULPTOR
MAIASTRA
DODII

(THE OLD)
(THE MUTE)
(THE SUNDAY)

ADODIA

DODIE (SUNDAY)

To man 
Longing

Iondinpom Mănâncăbrâncă
Moşpegroş Usucăţuică 

Johnintree Eatshand
Oldongold Driesbrandy

Circle from circle
to try it vehicle

Dodie tragedy
from eyes of Dochias

The child the ancestor
the mute and the fool

Dodie now
Dido pothoumous

From venter you
grazeborn me

In elbows Ipate
in snub Sunday

What's not in wing doesn't wing
it's not in dodie what's not in zodiac

on land on sky
iron bird high

The Hamlet Cocor-crane
doesn't take its flight

DODIE



THE SON

Parents ate unripe grape
and my mouth is set on edge

Father cuts
mother baths

DODIE

Nearest forest 
 leafs out waters

From down forest
brook dearest

Bewtween you on valley
a forest flowers

THE SON

Sides outsides
beds with no cloths

and with no for bath
gooses  fly in dust

DODIE

Wonderful wonder
you speak like a girl

Hill from under mountain
pass over foot bridge

THE SON

Mother and father would hear you
and we will see what's about

DODIE

You keep mouth shut
that aren't alone in path

THE SON

Better a rain come
to ask us garm

more a scoarching



to give us kissing

We are quits brothers sisters
frogs strawberries bee eaters

DODIE (THE OLD)

Ene on eyelashes drops
on Vasilica's eyes

Grangur to find them still
Florea after four horses

Empress
higher flyer

aster ox eying
under eagle's wing

In sun's palace
sword of skylark

at wing sad
at mouth proud

from weanling bones
village's columnes

golden eagles to the unlighted world edge
from one side to another be slaughtered

Bird on trunk
trunk on root

Maiastra sings
from the unseen

Parents get angry
at home in the kitchen

THE SON

From all clouds
bring me a bird

Give the lightning
to horses wings

villages of babes
bird of feathers

DODIE



Girl calling
willy-nilly 

To cure me
at belly

THE SON

To reach me
the long wing

DODIE

To turn me
the large wing

DODIE

All of us to hide
under wings fathom

THE SON

Let it stay
also sister to come

DODIE

To mount higher
angel to hire

To let down
in old bones

THE SON

O but of darkness I'm afraid
since the bird was birdie

DODIE

You never have seen her
go only and kiss her

THE SON

Up to sky up to gate
with you bosom

DODIE



No dragon 
is bad omen

perhaps the bigger
with needles mosquitoes 

You speak like mother
and mum like father

THE SON

If I'd grow this night
I'd awake Maiastra

DODIE

So we will wait
until it awakes

Longer is bird's
second the wing

Moon lights
dumb kites

Don't go
to be soiled

THE SON

Maiastra bird
will get awaken

she sleeps beyond cloud
with wings in flight

DODIE

If you sleep on you
she'll give you to the bees

Bird to the ancestor
to give it just now

To frighten it one-two
and to put it on eggs

World's egg
mother's chick

Small world
little bird



Big world
flying bird

Yo go back
I see you all

At courage by hand
you fly a month

you mount in the tree
branches are opening

slip on light
up to root

you dig after treasure
bury you when it flies

then bird
fire flame

THE SON

Returned to haven
the tail of dragon

fallen paper 
to take my hat

Mother sings at window
like a Maiastra bird

Father listens with longing
and with hunting thought

DODIE

Come to forests
don't steal wood

Wolf of wolves
and of children

Bear of bears
and of children

Walk only singing on road
otherwise wouldn't be road

So many people like children from far
and children as people almost



THE SON

Sucked from biestings
maiastra bird

DODIE

I heard also
a flutter

More unfluffed
at belly burnt

Milk from fish 
don't beware

Mother is black
by where is dear

Father is long
by where is of value

Turning on a side
bird wandering

THE SON

I return to life
on neck of maiastra

I open the eyes in peace
dreamed of the Parcae

I cry mother 
it unravels 

I cry father
it make drunk

Light's cocks
awaken neighbors

I lie to you all night
to hear my whisper

Eternally poor
maiastra bird

MAIASTRA

Eternally yours



I slip maiastra

DODIE

The camel is little
the swan is hale

The mute the ugly
the old man cock

Light like
Sunday

Like bird
she brings you

THE SON

You stupid of ours
Maiastra more ours

DODIE

You awaken with mother father
also her most enlightened

now you weep
to reach her

up with swans
of quick streams

with childish
tales

Who to play
bird's peace

I was little egg
I grew people

MAIASTRA

I was walking road
border I remained

You dispersed
if I chased

For flying to you
I will go too far



One will follow me
also with the love

With curse other
where we aren't

DODIE

Bird bath them
rock them

until by chance
it fall or flies

They love since then
girls and boys

waters with rocks
rights with lefts

THE SON

Unpasted  from eyelashes
I'd rotate also on waters

among tender bodies
of babes in cradles

Only weep without weeping
and your ungatherd singing

When to climb it is statue
bird which was an it is not

DODIE

it isn't bird
for is burnt

isn't burnt
for is branch

isn't branch 
for is eagle

isn't eagle
for is virgin

isn't virgin
for it sweeps us

it doesn't sweep us



for it threshes us

doesn't threshes us
for it tremble us

doesn't tremble us 
for it harvest us

doesn't harvest us
for it rocks us

doesn't rocks us
for it is stepmother

it isn't stepmother
for is cave

it isn't cave
for it lightens us

it doesn't lighten us
for it rounds us

it doesn't round us
 for it strains us

it doesn't strain us 
for she is young

she isn't young
for make us thinking

doesn't make us thinking
for she is alone

she isn't alone 
for she cries hi

doesn't cry hi 
for she is afraid

she isn't afraid
for her mothers come

her mothers don't come
for she is their's

she isn't their's
the Fates

the Fates
but Maiastras



DODIE

maiastra oldhood
for poor youthood 

for hundred good
we announce nuts

for a mummy
a granny

for an plane
a butterfly bow

on this world
the Maisatra

MAIASTRA

I stop from flying
to don't kill you

I don' t charm you
unto saint spirit

I don't love you
in dragon's haven

I don't somersault
in Constantinople

like in Capadocias
with parents in dodii

I don't more hear you
in raw silences 

I don't caress you
golden and silver

but I dip you with humus
in the mother's spit

little hollows and curls
I let be covered

I push you in the chasm
near to the devil

I turn your sight
until nature is blind



I turn you soon
from glades

I take you in the night 
where swain  is

BADODIE

DODIE (SUNDAY)

On the way of branch
at soul of the kin

in the land of immortals 
in the cradle of clouds

before the traveler
the house of longing

DODIE (THE OLD)

house in desert
day in eternity

beginning of tale
waters with fishes

mysterious fate
in stone warped

columns and rocks
the wedding gates

place upward
hidden in clouds

DODIE (THE MUTE)

Bird gets down
to be evening

Life's pillar climbs
the morning star

When to rise again
the eyes from here

When to descend again
the soul at day break

Stars when fall



don't rise again

DODIE (THE MUTE)

But the sky doesn't fall
that irons keeps it

The iron will not fall
that frost freezes it

The world will not fall
that humus keeps it

The humus will not fall
that mother keeps it

The country will not fall
for ladder keeps it

The ladder will not fall
that horizon keeps it

The man will not fall
that tree keeps him

The tree will not fall
that wood keeps it

The self will not fall
that light keeps it

The light don't fall
that supper keeps it

The hero doesn't fall
that egg keeps him

The egg will not fall
that chasm keeps it

The head will not fall
that needle keeps it

The needle will not fall
that sack keeps it

The sight doesn't fall
that nature keeps it

The nature will not fall
that building keeps it



The stone will not fall
that chisel keeps it

The chisel will not fall
that another keeps it

DIDODIE

MAIASTRA

always bride until the wing
of wedding my groom would bewitch

DODIE (THE MUTE)

cock's crest
old's soul

THE SCULPTOR

She alone and voice
above heard waters

DODIE (SUNDAY)

Above clouds with split soles
underground with soft crowns

THE SCULPTOR

Full crop empty world
inside outside

The desert eye the grain
and low claw the mountain

A hill toward a valley
of flower whited over snows

MAIASTRA

Two times maiastra at wedding
and song without song

THE SCULPTOR

Back awakened
afraid of darkness

The soul after wedding
opposes the bird



clay like
now

till after
us

DODIE (THE OLD)

Happy birds
that I ate them

DODIE (SUNDAY)

To my sons
all breath

To Maiastra the forest
defoliated before

MAIASTRA

My bones
suck you in flight

THE SCULPTOR

I dreamed my mother
up to issue from wood

The steps made me arrow
I return to put them chisel

as house
so stone

rock
hand

egg
new

DODIE

I'm no more 
on earth

THE SCULPTOR

I'll cut long
until reach you

DODIE



Cut root in trunk
and trunk in resin

THE SCULPTOR

Come in house
bride

DODIE

I'd see you
I'd liken

our
maiastra

THE SCULPTOR

I liken a 
neighbor

neither white
nor fair

DODIE

squeeze it hardly 
to don't fly

disappointed of land
detached of wind

THE SCULPTOR

 Let cut
of  halt

THE SON

in the air dents
will be parents

I will smile to them
even I don't hear

THE SCULPTOR

Eyes kissed
by mothers fathers

DODIE



leave on death bed 
fate's cymbals

You remained home
the night of bride

MAIASTRA

presentiment day break
among match makers

unknown to the night
the morning of death

Weep it to my sadness
wedding of the morning

DODIE

The Dragobete
passes hurriedly

MAIASTRA

laurel on water
in depth bury me

nenuphar grows me
bride of fish

eagle since life
climbs with me

with right most loved
I marry my soul

it brought me in flight
it left me in cloud

old ghost
to kin mother

DODIE

daughter
of a day

MAIASTRA

I hear a chick
of nobody



His small wing fall
my air rises me

I'd fall I'd make me pit
full with wings of water

I long to catch it
and comprise it

From cursing
to place flying

Let birds know me
fluttering scythes

DODIE

The Dragobete
dances the girls

MAIASTRA

I stay sky stays
I fall from seven fruits

DODIE

One with ours
maiastra bird

sings with tongue
mums with leaf

MAIASTRA

Leave me to nobody
instead of the chick

stallion's grasses
rise through land

DODIE

it grazes outside
and carries us rarely

I feel it and touch
his wing's ankles

MAIASTRA



you fly it in me
whole seven days

DODIE

what you're if you'd be
endless from here

MAIASTRA

I find someone
beyond cloud of star

What it built
it ruined

DODIE

The song bathed
all the Saturday

It wasn't heard
water's love

It searches a wing with other
until it cuts it with chisel

MAIASTRA

Water if pouring above
would caress me with shadow

DODIE

You give yourself in night to devil
and in the day to man

You don't know
slave of woman

THE SCULPTOR

If I kindle forest
the ax cuts fire

MAIASTRA

They claim selves from dead
I keep them in fates 

with a boiled feather
in juice of dead women 



DODIE

soul of copper
red at mane

desert and alive
naked and rebellion

into eternity
a night at the mill

Young old
on one side

Flied 
entire

MAIASTRA

clouds wash me
day awakes me

DODIE

as old pairless
as new dewless

climb the peak
to escape grave

MAIASTRA

I'll die a while
to call me more

to forgive me
 among girls

to throw me
from babes

to fly me
from horizon

eyes up
I snatch

ZODODIE

DODIE



late childhood
early oldhood

MAIASTRA

From a hand on side
I remain only master

And I miss
match maker

DODIE

weddings on fates
bridges on dead

MAIASTRA

Birth better
from me

DODIE

No Maiastra plays 
to mister in beard

MAIASTRA

From tale news
from news lives

DODIE

from old venter
of parent

MAIASTRA

My walk isn't
as my soul is

DODIE

My son isn't
as Jiu is

Jiu isn't
as my son

MAIASTRA

My death isn't



as my part

DODIE

My part isn't
as my death

MAIASTRA

my century isn't
as my flying

DODIE

I haven't flying
as my century

MAIASTRA

My longing isn't
as my flying

DODIE

My flying isn't
like my longing

MAIASTRA

my fate isn't
as my gate

DODIE

my gate isn't
as my fate

MAIASTRA

My dodii aren't mute
and not silent my zodiac

DODIE

No silent zodiac
that my dodii are silent

MAIASTRA

Dodiile zodiile
zodiile dodiile



DODIE

Zodiile dodiile
dodiile zodiile



KERALA LEOPARD (Purva, scherzo, uttara)

It rained last night of summer
at Christmas the banana tree
that I constrained the loves

both with dodii and with weeping
the long eye of bruise,

threefold Himalaya
like the trouver like a Persian

the pervert neoteric,
like an inn and bamboos grove,

like the trochee broke from iamb,
like a sylph with syphilis 

of canzona and abyss,
like forgiveness and Madonna

butchering my corona,
like a dead on purpose

snowed by wedding's requiem,
like a bull too of gold

in a tramping of centaur,
like the South's Ganesh 
with no oldman's tooth 
I said all the little day

and you didn't hear my play
then lunch after tea
to friends still on.

Through the window how Kerala
my souvenir is mandala

that I was anaerobe slave
to its traces  chips

the hill broken ants
gathers me in matrices  
calendar in two dunes 

greened in prayer.
You see dancing nothing
with friend sky on cloud
on the leper slow laurel
girl's smoke in ravines.

The fever of other prince
licked the copy of basalt 

as tongue wouldn't snow in vices
unscrutinized on hedgehogs 

the shadow of total breast
other cheek profile waves

milk bank eternally unsucked 
   stoned by underground.

I didn't see woman yesterday
of forgiven caresses,

I didn't get Keralian leopard
from an eye with weep downstream,



I didn't walk with Tibetan steps
at the girl with many boys

and so to catch you
with a revolver in bindi,

the music fishing
between your fingers.

Stones, shatras and godmothers,
only desert block rock,

the slab searches tankard
midget wound's absence -
up on branch a monkey
she unfetters his louses,

he thrusts her three times
cube of thrills she cries,

claws nape squeeze,
hairs sizzle through grove,

again thrust, back scratching
still more thoroughly,

that rubs loch 
as looks to the two,

it trembles the fifth scene 
drinking tea semen

delousing some like 
with kids alike,
 plush flint wets

the rock with white,
that coupling band jumped

in the tree that side,
again he in she is boons,

the candles of resurrection,
grains of lunch

under bamboos crests.
Kids lick, female suckles,
he brushes her on a side,

red sharpen breasts 
with amazed gaps,

cleared woods and tails 
of empires you knot again.

Dear reddish sister,
knit more with claw

licked copies from Sarnath,
the cry flea -

the monkeys allowed me
out of respect for my lyre,

while you heated 
with ashes on Cris,

if you knew that I'll die
masturbatory on stone,
listen also to finances

genetic calm throwing die,
whore in verse of rhombic  bamboos,



fist in chest on rustic button,
that you stretch with two sons

with father with ointments,
that you wing adultery 

down to Cerberus,
at paroles with laymen 

seizing their hallucinations
so that I dismounted 

peacocks at least singing. 

Through twilight of rose itch
the paranimph caress me, 
my left knee is on hearse

and on her navel -
I have inner reasons

with keeping in mind,
I have from education

an aspect of grace
when my knee wrap up 

in auroral navel:
give me Christian knee

gnawed tusk and shaved ass,
I will turn the beataxe 
virgin with flower cunt.

Other furrow's ray in dance
in the knees keeping balance  -

well, madam, that i died
and your land I loved.
She draws Sprie stone
and resurrects my vein

in that flower broke in long
with you to get striped.

Smoke to memory a sheepfold,
wolfed on a side,
in hidden deserts
my girl to appear,

with her my eye to tear out
and also to hit my mouth,

hosting also a bullet in lips
bored by lock.

I swear lost to shoot myself
to this night's draught -

the agony in pencil 
and little has remained
as a baptismal in Gange

as ashes in a hook
grounds of pocket 

that i drank with hand
if I'd have give it to beggar

I would have get mangalam.
Mind hiccoughs  its slobber

with hope of pellicle 



planet under bar
undulating python -

it isn't paint in painting,
ox in field and field in ox,

in to vault you strain on me
lantern with two bulbs,

extinguish a bulb, to geisha give
your check on what you saw

only dead to resurrect 
with lungs like vineyard  

 of me to take hold
with tear and more

 



NEW YORK RAMAYANA 

F 09

do cover over unjoining
panic’s anima kama to Rama

Shiva laments to nonwidow Rathi

he knows his song don’t weep him you orant
god made us you gave us birth
I still should turn on what side

rooted in mother land
you’ll put me to recite chalisa

mother Seeta abducted to garden
 

 
 
 

SEETA

(im)maculate abduction
under abducting myth
time to you impasse

failed abduction father
mother in united cult
Madhura Magdala

I came to senses
Ramayana in New York

Elisaveta Yasodara

 

ABDUCTION METHOD

abducted Seeata Rama
Lakshmana absent
not so Hanuman

predators of virtue
opposed to sandals



witnesses of killing

abduct me soul cries to god
abduct me bred temptation is translated
crush yourself on abducting time wheel

ABDUCTED

America is Ravana Seeta is the abducted
world Rama didn’t change himself

our mother is of godhead

dearer dearing Seeta
is neither Radha in Vraja

nor Savitri resurecting the dead

permission Krishnaits Savitrins
I pray to God’s Mother for Seeta
I pray to Seeta for God’s Mother

 

ABDUCTED

in study own salvation dance the goodness
abducted Rama himself  in person of loved Seeta
Seeta salvating herself mountain and weapons

God loves also the one he kills
Bali the killed Ravana Vidu

dropped by foliage folklore composition 

God kills also the one he loves
kills himself turns into resurrection

the beggar begs us to pass through him

TO MOTHERS’ MOTHER

I’ll miss the unheard departure to Lanka
 for the sake of an inspiration as I missed

mother abducted in beatings by father then both

I’ll miss the plane for New York
for mature Amsterdam caught in
justice improvised by somnolence

I’ll miss the dead’s gratitude
for  a former life razed at interior

order like now in disorder



 

KALI

Kali more Seeta more Mary  more Radha
stringing our heads on thread from a

birth on forefathers’ darkness

lost in my death’s birth
I pray to you killing nascency

for keeping our hearts to spring

I bow to inconceivable overbelieving
in graces of god and of the abductor

loosing themselves  in our growth
 

GLORY TO THE CANCER

let Radha teach us forest’s way
Savitri pulling also us out 

of cutted tree sculptured Maiastra

glory to mother’s cancer to father’s paralysis
for you to pray for their birth

we stick to you anonymous immigrants

prayer of prayers to mothers’ mother
to Rama to Hanuman

in the garden of Christ’s Mother

 

GANESH

the will of receivers of abducted women
hidden by Ravana’s gardens

at once Ganeshan incompleteness

Ganesh in America should be the theme
the cutted time like tusk of Ganesh 

the son in stories of ours

in Indian Ocean on Africa in Atlantic
in Thai also gulf in tsunami

Hanuman strnghtened me in courage 



BALL

it snows blackly ball on meninx
no courage I have to photograph

to run from America to Iraq

white pillar to Gertz Plaza mall
well that I forgot the white tie

well that I have black shirt

even the sun left me incest
where the psychosis propped me

from trees’ ornaments

ARNAM

arnam Brahma food is god
Sri Chinmoy played fifteen instruments
then silent meditation and dvds shared

dinner with roses on questionnaire I wrote
close to god through songs and

still more through resulting silence

pandit that a writer at phone
first time no then already yankee

in New York only for Ramayana bhai

PAX RAMAYANICA

global Ravanic terrorism
the old one makes pranayam at tea

dios del fuego balck pyramid 

with never a cloud in the skies
may every moment of sadness
prove only a joy in disguise

no one religious sum spiritual
spirituality unites religions
persons of divine revelation

SHAPE

there are animals better than humans
Ravana could have been killed only by monkeys or men

Hanuman embodiment  of Shiva guru of the universe

neither I believe in god



this is god’s mistake not mine
his grace didn’t want to come into my life

without Hanuman’s help one can’t be Rama’s devotee
right guide monkey shape also Brahma could be

at coronation in Ayodhya all monkeys take human shape

MERRICK

no standing anyway but I’m wet
after all cherries on Hook Creek
back Eldorado’s Lal with Lalan

under this bridge the woman gives  birth to war
with sin toward peace Merrick past

rain’s cruise do not lean on door

I write myself Ramayana orthodox Easter
in gospel Seeta Mary shed magnolia tree 

the girl gets down before library
 

LATIN

electrified tables for computer
small girl looking to paradise’s dictator

Latin Gutmberg’s annoteted bible 

Quintus Smirnaeus The Fall of Troy
John Quinn The Man from New York

Iliad war Ramayana dharma

go in as much America you want get back
from secundary citizenschip unslept sleep

reading room as as a  stadium NYPL 

DRAGO

Drago shoe repair extrogenius Dracula
by grace of god who is Rama shanti
seriocomic extreme the god of hell

rain by window of theatrality
flood over New Yorker Ganesh

his tween tusks went to the dogs 

harder than New York neither pork I retort
girls left themselves on Archimedes’

pouring on them golden ware from thunder



PANDIT RAM LALL

Pandit Ram Lall doesn’t advise Indians to come
in America no what to do here any talent 

is bought home is more recognized

Chand colleague with them rich and how cold
anybody how his nature is fair he is claming

seniority to me I am older uncle John Ion

all artists in the second line sri Ram Tulsidas Valmiki
great men pandit’s dream to bring Ramayana in
New York Hanuman Chalisa sanathana dharma

RAMARAJA

divine aesthetics at sarod distinguished yogi Chinmoy
silence  small conversations seem cries I still write you 

whip of silence empire garland calypso

urge carry his sitar he leaves no applause
big word sacredness of the conference sin of difference

religious and communist zones materialist countries have no future

Ramaraja ideal love for people more than for self
Ravanaraja Mary put by pope to distroy nonchristianity

Rama in Shiva Rameshvara Shiva param guru

WHAT ELIADE WROTE TO ME

famous carbonization of lightning the black squirrel
I translated to you what Eliade wrote to me you are more

than America unfried potatoes lost libido

 entering  the movie I decoloured myself postcatholic fresco
nails in eyes beaks in tree bark

who perspires let fighting woman be filmed by Giordana

mulish money caps irritated Tartaria the imitation
of forest instead of fiends  dancing their crucification
who kills Medea’s children from America to Colchida

OPUSCULE



the self in Hanuman’s house reciprocal
knowledge through war beheaded present

having not rest from havy armies

the distance from centre frontier  people
fish of real blood shadow

look at your alpine slope wormwood

nuts in oak trees white flowers
god take me again at singing

minuscule opuscule New York Targoviste

 TIRASPOL

Draculia’s Cyberia gone down geography
countries at morgue the oblivion in front of fairies

refused identity in mirror with poppies
too many killings all around inside

the blood of own shut dead ones
tell me who kills you and I’ll tell who you are

with whom you accompany you aren’t in Pitesti any more
on small is beautiful a hydrogen bomb

Sumatra Romania at Brandemburg gate
Geoachimo checkmates the anonymous in 1619
Boscolo on Alfieri aridity to delight for nobody
submarine jumps the ocean Fidelio in Tiraspol

 

PELASGIC  STATUES

grey fingerprins on dead’s tea
gallows the half cross string of belladonna

thirsty stones sympathy to Sindbad
from forests forefathers to the descendents of absence

pelagic statues in party of carbide
alarms enrich our repertory

postRomanian tirade to bird silence
the frogs outstripping our flooded libido

who helping you not but gloriously crippling  you
stealing your patience leaving you down

awakening you reluctantly stay still with whom
said I to speak any more  what language

REDEEMED NEW YORK



we translate between us breath’s identity
illustrate our reclusion in obsessionless reverie

have place almost all in own America
and will explode in a Sarmatian notice

the trance of troubadour wagtail plaice  wings
our leaf will still grow to recognize us

elephant head from a tooth resonance energy
extraordinarily to call me martalog

ubiquitous exile local people in gallows
crosslike threads first thing I castrate you

spread charisma dialectic litter
in cinmantonic dreams redeemed New York

 

THE CIVIL MARRIAGE

if I wouldn’t kept with the cow I would flown away 
firman fireman l’uomo non vive soltanto con pane

eating of Christ neither secret self forgetting
less France l’ouvrier polonais a big devil

theves job to steal state job to catch them 
oil in Moldova is poorest but best

distillery too many refineries in Romania
Petromidia hasn’t to do it is for Arabian countries

overture to Raghuvamsa opera in Pârvu Rosu
smoke’s noise ash diaspora on sabbat’s water

penknife de Marseille with button on back bench
confidentially I’ve finished the novel civil marriage

SOLAR DYNASTY

at Ayodhya reigned Dilipa Raghu Aja Dasaratha
Rama avatar of Vishnu and more 24 solars in 19 cantos

from Raghuvamsa by Kalidasa to be pastisched with Manu
his son toward son serving Nandini heifer from Surabhi

on Sindhu he conquered husbands of blushing Huna women
thousands of camels and mares carry treasure received by Kautsa

beings lighted from sun lamp from lamp son from son
land to the feet of royal duty milked sky

Indumati gives birth to Dasaratha thousands years pass
Ravana persecuting the gods then Rama from Kausalya

Bharata from Kaikeyi twins Lakshmana and
Satrughna from Sumitra reincarnate Vishnu 



VALMIKI

in the navy Pushpaka from Lanka to Ayodhya he shows to Seeta
Malyavat Pampa Chitrakuta Ganga Yamuna Sarayu

political slander on her stay in stranger’s house order
to Lakshmana to leave her on Ganges when pregnant

the sons Kusa and Lava taught by Valmiki Ramayana
to sing to their father at horse sacrifice killed Sambuka

he will receive Seeta back if she will prove pure
to her subjects she mortgages and her mother earth  embraces her

ruined was Ayodhya after death of Rama
Adhidevata calls in dream Kusa at reign

his bracelet slips in water Sarayu and naga
Kumudvati returns it together with her hand

THE SMALL MOTHER OF SON-IN-LAW

dedication sounds for Alexandra-Maria Victor 
and pandit Ram Lall in tune with our New
York Ramayana first cover you on screen

last the pandit from index his walls only diplomas

over ministery at Stavropoleos who at weddings more kingly
than  Brancoveanu to jubilate obvious anturium
Plata didn’t transcribe her postValmiki discours

neither Kadamban nor Tulsidas gayatry in Rig Veda

Kalidasian providence tomorrow you bride were born
these days I would versionate in English libretto

of other opera direction of waiting until wedding big parents
of daughter- in-law much will dance you small mother of sun-in-law

ADDRESSES

the octopus’  skeleton in hump of comparisons
I call first auditions from Ramayana of self chase

they pretendedto be fools for living as wanted
feminity symbol beyond sinful freedom

relif of torture is something in nature of things hemlock
when taking opium chicks shine English the

most tubrcular country treated with laudanum
in movies a death is more beautiful than another

Greek land is made out of Aromanians
from god we come in god we return



and I forget slowly Latin any town is full of addresses
lost fractal vowel genesis consonant extinction

 Other Poems in translation

on the next day
on next day I ran to the mill
listening its beating I hadn’t 

even a fist of flour and the meal
you remember rats ate it

how we killed all in wedding night
twelve they were and had stolen dishes

in a hole near cold oven nay
eleven as the twelfth went

under piglings’ hogsty and finding
match oh how we killed them

with younglings how we caught also fox
in cellar I met a serpent
but I had pity to kill it

why so woman god left
if a madman digs cellar

you’re mad too if leave serpent
he wasn’t so mad poor fellow
he never mixed with any until 

let him now madman died
and we remained who put you

I didn’t think when my clock rung 
to become orphan I had got old  

a grandson swung in cradle 
a rain started to pour

covered court and house hall
entered garden cradle got cold
grandson followed lightning

to meet at once my father
and falling his ancestor he ran away
over pound courtlike but gardenless

let snake lie let thank god
woman come in mind now your house

increased and deserted feeds
flees of god’s lit summer  
it was a night only light

wolves ate sheeps in forest
and good father on their trace passed night

bringing in village halves of sheeps and ewes

bow before foreign woman

beauty you understand the word
see is a whisper from heavens

for your ignorant hearing 



perhaps I am cursed so 
my love be ushered in all rooms

and resound up to mountains peak
but seeming not understandable to you
you know also translators opposed me
and lie by now under my white flags

dead man woman you have nobody alive
tortured by hate the buried kin

listen don’t guard so much
soon hunger will ugly you

as beauty hungers you today
why destiny would rest indebted 

to you only from sons  disappeared empire
your forgiven brother alone gave his death

before he’d order in your language
to live more in memory of all
Zalmoxe is named your son

if you’ll conceive I put custom
all you fellows to bear names

given before and so dearly dreamt
Zalmoxe call him tell Zalmoxe
and come to senses don’t forget

Zalmoxe mark in your mind
and break yourself as if this
is your gift from my love

Zalmoxe is your gift Zalmoxe
this is enough to know in winners’ language

nobody would talk to you
on behalf with name of Zalmoxe

don’t cry don’t Zalmoxe
be his birth giver be Zalmoxe 

don’t perish Zalmoxe
resurrect yourself Zalmoxe

throw devil’s mask

throw devil’s mask
 he crosses self 

glues face of demonic face
shadows thicken he grins at them
tears up his face shadows thicken
then he play to them a pantomime 

throwing mask
throwing his face

pillar breaks in his hand like bread
cuts sun’s mask in forest
bark furrowed by faces

mask glued by broken pillar
cutter cuts it in shapes

shadows manifests  in Hades



cut him at paradise’s gate
cut up god

first around saint decibels 
my face got covered in a dream
I have cut tree mask maker bark

pillar with mask on face
ghosts imagine 

black mask on white body
devil Salomea laughs
he had cut Ion’s head
devil laughs cut head

on a skinned pillar
the cut on whited

devil weeps on rot of paradise
cuter throws him

mask maker don’t speak to him
mask maker is cuter

but pillar falling
face falls at earth

buried by saint ghost
no mask maker no cuter
only shadowing body

under shadows of décor
he shows all décor of some surrounding 

and extinguishes extinguishes extinguishes to be stronger  
god don’t light candle 

in capillary masks’ skull
that a child in front of him rises

when didn’t cut neither woods nor in bark masks
you to await in mask in wood await

and world’s strongest falls again on mask
don’t let pillar fall for badly would hit him

he was dreaming manly on weeks
mountains traveled by a colombina 
broken of love and she was of wood

born from passionate flesh
to be loved firstly with eyes

sweetheart sweetheart sweetheart
he was manly dreaming sweetheart

and in forests traveled with axe
and cut perfect trunks
up to blameless pillar

his axe became mute from before
and they started up on a side
above where forest weren’t

oh if axes would be heard singing
over heavenly silence mirrored in pitch
if they would be heard and they aren’t

and they run and at once fall asleep
beyond a tree axe takes shape of serpent

and whistles only for forest’s virgin
whistles beautifully that fruits fall



in flute’s bed by cuter followed
if axes would be heard singing
he dreamt to awake from dream

mask maker had parted from sorrow
he remained to whistle to that shape

perfumed saint mother
with saint child who from saint ghost whines 

but he doesn’t heard him sights fly 
and descend only for babe

is perhaps she babe and perhaps whines
of her longing when was saint

like now but another time

with god at face
mask maker sold his masks

forest shaved its cutting 
perhaps is time you come

but how with shadows Christ
 a child is in player’s being
and one near him less wept

us to weep or one from up to weep us

and perhaps man of secret laments by heart
good-for nothing connoisseur beautiful child

a cuter on this world still existed
and in heavens climbs rumble of forests cut down

and axes beat not to get roots
in world’s hearing the wept by lord

mask maker walks softly like in dream
to wear his last mask far away

between flutes deadly deafening

mask maker I play he played in last mask
black he surround himself by demon

red in wept eye trembles
feces submerge in forests

cut by wood cutter
before to discover the abyss

his life didn’t end 
or he didn’t live his end

he scattered his mask namely
to follow it himself until meet it

and demon smiles to him at crossroad
cutter’s pillar rises

on way where angel had fallen
why wouldn’t be cheerful mask maker

when his mask flutters unblackening itself
with eyes in golden sight

rejoice even in you would rest
ghost what ghost you patched 

in ox’ skin in lamb’s fur



in pork’s hair in coal
enjoy you mask maker 

and he doesn’t he made it to me

prayer to gladden me
when I’ll play him also author was 
at face but this had broken a hand

see how man broke his hand like bread
he said I intern my hand in hospital

it is worth to go to hospices
at once with your demiurgic hands

demons flow from fingers
and said go and see what people
gathers believing that I harlequin
doctor will come to heal them  
from a movement of eyebrow

a tale with a mask maker I asked from him
and his last mask

he took our word
didn’t decide himself and let me free

for he was thinking to a child
carrying  mask full of fear

he turned it in profile 
it was an axe to cut

had teeth saws
beat it child

to put it on my face
and take it out and play

he says to me

I want to die under mask ravished 
to bury him burying me

and mask immortal laughed wept
face profile my face

I am afraid to let it in palms
how afraid am I of a cut palm

 venerable faces you still remember
masks of the old

mask maker and cutter parted
mask alone shined

it makes mask maker’s face
cudgel grows body

saints peels off ghosts
then poor starts poor it



From mill

from mill toward village a half
of kilometer unloaded rambles

a man returning from town
far off as Fagaras Mountains

he looks it’s night says nothing
speaks what speaks deals

with a woman unseen if she threats
 him for in sleep is dripping wet of sweat 

he doesn’t start to right as churches wait for him
on left unrotated earth stops him 

he still to mill feels going
but wouldn’t grind his bones dear

will it indeed enter something his hand
or in vain we wait him to strain in basket 

firstly he thinks himself barefoot loving dust
his cloths fall cranium remains
on it wind thoughts to thin him 
until it will dispel living flour

he tries trees if not shot into ears
he wants in arms mother in arms wit small child

he wants with his ribs to root side
better than dead in world mill

light off he will preserve in window
for so much he asks a life from branch
only that branch sends him to not stay

alone grinding mill on bad weather
hey did you take your salt birds are

ready eggs to knead bread 
come on dead village loves you in dead mill
flour in sack also I for what mouths to carry

from mill towards village looks Gica
through wave of wheel he feels is moving

and sometimes even walks among men
by bald miller dismissed

they all with eyes to a horse at once
from palms beat when its limb undo

miller turns his had
to know who didn’t applaud his horse

while there reckoning Gica
laughed as cartilage in horse doesn’t quite pull 

oh what a pleasure life as it is
if he could live it in world mill

cigarettes formerly smoked on pool’s bank
sparkle nets with fishes on bottom  

saline blows in them from under ground
beheaded moving loch’s taste
fried to roll it in stripe of meal
like in heated room what a life



 

MAROC PATERNELLEMENT
pourquoi allez-vous à Rome
bottines cirées Casablanca
le train ira à Marakesch
le temps est dessiné à l’envers sur la montre

non-inclinés parents au murmure du cornouiller
Dieu nous mène où bon Lui semble
des mobiles sur la musique musulmane
redevable à l’Italie comme tous les sujets de Trajane

pour rêver le repos cerisier je prends
la clé des champs le chagrin perdu pour l’indifférence
condamnable euphorie d’avant la tombe
un souvenir ou deux entre l’archipel

peut-être tu es un bateau m’emporter par là
car ici je m’emporte moi-même en blanchissant bonjour
longobardes lombardes vandales andalousites
bistritsa de bistrots s’agenouillant en orthodoxe

encore une plaie fleurissant dans une peinture
de Delacroix je dessine des équipes volantes
sur la terre de Casablanca
des nuages blancs je m’appelle Anca

………………………………………………

ceux ci lisent de moi
de droite à gauche
les lettres
non pas les mots non pas les pensées

je tourne le dos à la raison 
des hommes la face vers
la prière opposée
crépuscule nuage blanc

j’ai photographié mon ombre
échappé à la patrie



je veux mourir enfant de ma mère
caille marocaine

ALILUION

Fernando in Lunfardo
coupa santa bardo

en la barba en el tango
Jorge dries for Elena
the gipsy girl’s tear
poppy pampa face

azul on all fours jazz 
 

bandoneon
 band of Ion

tango in sleep
bardo beard of Tagore
en catalan y provencal

left in hoary wall
milonga burt me all

melancholy extol
aliluion all o’ Ion

guitar in Pantelimon
on foxtrot & cancion

 

I call you on phone
from a chameleon

satyricon sanskiticon
Sergiu by pen

extracts my cerumen
sanatana grain 

VEIL

moon ship



drowns sword
ah afraid am I of moon

crazy caravel
veil danced

bullet’s weave
  

bride from bride
ray armour
swims heart

minimum anima 
fugue milonga
tango conga

pace grazes
horse relics
grass gun

gulps down
don’t dance again

veil sword

posse sympathy
vitriol revives

in needles berreta
quickly Margareta

don’t leave awa’
gaucho opera

young old
amour I murmure

glance race 
on moon’s cross

veil sets free
grass on scythe

 
DRAGON

you swept stage
 sea arena 



pairs the sand
with no love
girl boys are
dragons’ sons

 
don’t enamour
to son anchor
dance yourself
verse yourself

combatant
on the toes

 
mother hears of
 other nymphet

as swept
tyrant sole

keep your breath
sea breaths you

kill any
dragon many

in Spanish
in Creole
in cabaret
at concert 

ANGEL

angel angeliono angelicatta of orange trees
pair to self dances sings recites tango

haiku without people but la cumparcita over dictator
it’s in vain doctor you listen Net King Khole

 
Maria Anghel ah Yamini Krishnamurti

tandava Raja Reddi wife daughter
at mill at Făgădău in Moulin Rouge
Mireio in Maillane Fausto in Colon

doctor in vain you listen Net King Khole



compose Rumi the music for the unwritten
embraced icon vergin

Vincent van Gogh d’Indy d’Onofrio
sapphire violet blossoms Parma

Vincent van Gogh d’Indy d’Onofrio
doctor you listen in vain Net King Khole

make paces Pasi vero on paper milonga
heart Sicily Tasmania Tierra del Fuego

pirouette the last spiral inferno
only now through angels China

in vain you listen doctor Net King Khole
 

IN MILONGA

in milonga in Cobia
puberty tango

with monastery girl
in Buenos Aires
in arena’s arms

 
in bramble pea

brambleberry harevest 
over leg of ears

the sun rises
mother tango

 
 

Orzari Ferentari Berceni
wind me tender

with closed eyes dumbing
old whisper my little eye

now only tango
 



tango hamlet tango townlet
tango silver suburb

what Paris didn’t see
 how we cured of cancer

how we join La Plata

in milonga in Palermo
in gallery with Sciascia

under Calcutta’s bunyan
in parolace in blood

in tango

  

DO

do bring horse bring me
mad Thule
clay heart

chess amour swell
he doesn’t bear

my paces forfeits
killing foetus
of old guard

   

su spina
or dictates

nervousness
broken jugs

dance on legs
you fall on back

horse
to bear

lasso colossus
pityless



mangle me
ruminate me

mujercita
mioriţa

compose me
dance me

dance pawn
on pole throne

re patron
port on Rhone

we will flower auras
you harvest us Moor
we will fade as bulls

corpses of Moors

 

NEFERTITI & BORGES

 clouds’ pyramid 
dribbles

 rains’ face
 your face

eyes almonds
unhappy
Nefertiti

 
may be not she 
may be not you
tigerless Jorge

defoliated horse
exorbitated  Pharaoh

pam-pam pampa
sweetheart
Nefertiti

 you dance spiral



parainfernal
Beatricean

cin-cin ocean
she may you may

olvido
Ovid

retractile tact
pace the act

pyramid dribbles
figure on figure
cloud on cloud
tango on tango

when you’d wash
weep face Nefertiti

Jorge dragon
in milonga longa

Retold verse 

Friday, September, 3, 2004. Back from Buenos Aires - see prohibition of Latin script in 
Voroninistan -, I have to go out of house, with this old laptop – gold and bronze but argentum for 
Argentina – lacking Romanian script, and so using another kind of language, playlike, translating 
excerpts. To start with the end, gaucho-tango notebooks are already out of touch, too, like myself as 
selfobjects. What way to feel what?
Transbudhvana transcribes from The Buddha and others. Here still less. Why? Pedantry? Survival? 
Pass to Maiasra then, to dodii. Again? Just instead of reviewing Tharoor’s Nehru. Such escapism, 
final. Take from references injuries and translate - trans-/Dneister. Recognition may be clarified 
inentionally. No novels, just novelty of selfrecognition, at last. Nobody cares, Sakuntala-Argentina 
(changes again Europe!). One word.

Morocco after father 
Morocco has on back cover a photo of my father between his father and mother. Here is for the first 
time written this, to be known. In fact, I searched vainly Dietrich’s and mine staying at table in 
Maillane bistro Progress. I am not sure he escaped in troubadours land like others in Latin America. 
Well, caballeros, I am looking forward to finding an exile in my own writings, some of them, 
unknown, unrecognizable, unfoundable.
Annie suffered not to have said something of Freud but for being repulsed why that, after feeding us 
and giving books to kids and retreated. Founding chronicles and portraits of presidents all offended 
even cocarde  in hands of bored inventors, in horns of bulls at once. The mayor and Vercingetorix 
voted one way but collages flooded on to Fisher aesthetic further, surely so mythems  in widowed 
homosexual, exposed valachianly.
Southern –sur – drinking of strong wine with corrida meat, but troubadour got blindness from juntas 
if we may compose endlessly odes to gnomes, words for hallucinations, suspended rotten palomitas. 



Own south, spring in February Provence, September Patagonia. This machine is for cutting 
uneducative  writings, Le Pen for children, may I, adult, have, no permitted, no large vision for 
blind, no all Romanian music at sight as some may be given to borrowers, God give them happiness 
and to their families and pleasant Camargue joc.
Vamos, Samos. From the characters of vast omission you gathered on high with a carabine. You hit 
yoga, hit Eliade, you hit ahimsa, hit Gandhi. More you escape with life, with medal from criminal. 
Maldoror, Gardel. When one enters your head you make it that happens. I kept your wife hot. I 
dreamt I were arrested on a text of posted terza rimae. I greet you, herr doctor, the train is coming if 
you are not even late. Afrca, salesman.
If I were girl I were married with the richest. If she had an elder sister. She is my cousin sister and is 
like my sister, I can’t refuse her. At 18 with two children, so I like it, bet she takes an Italian. 
Americans have the right to disappear. On traces of Leon Panteleev. No one Romanian in own 
blood. Kill us to relax us if even us haven’t cares, expansion eastward. You didn’t start with you 
combustion of repression in abyssal cascade.
I even loved peoples I applauded the silence. It lived well until suicide, it remained little from grace 
of longing. You, killer, blocked Olt depresses me with drowned envied that something could happen 
to them, a life hardly to be recognized, hardly we great each other. Country not country neither 
government nor Americans back into village sword in scabbard grave. Unwillingly we renounce to 
identity with indigenous knowledge.
Urgent anthropological research Ranchi symposium to take you to a tribal village which I am sure 
you will enjoy. People loves you if you have enemies. We travel in alchemist inertia. Only weak 
faith seeks big things. All my existence an occasion of poor writings. In this war we have not 
permission to fight. Province of solitude, province of renunciation, Thracians exiled in Montana. 
What you have done for me by actualization of Antonescu and bringing to Florence of my paper on 
Brancusi that means you did celebrated me.
Abhijnana anagnorisis. Vezuvius erupts in Petronius. Vague Wagner agni. God brings us where he 
wants. I walked barefoot in dream like this lunatic woman in medina. Sight of god in jama el fna. I 
came to see a criminal I thought you have no time – I have. What distinguishes me from this sea 
girl, perhaps what distinguishes him from the ocean. Such a white bird that didn’t shadow me 
anymore. The butterfly whited us undressed us of negritude.
You have no choice no things no tears of poet Morocco. Are you writing to journal mister – no miss 
I am writing books. Drawings by Miloudi Nouiga. I almost renounce to search the criminals. Even 
in mirror to don’t follow the poet of Marrakech. Father after Maroc three years later between Ladea 
and Buzinschi unto the meaning Trinidad after mother. We resembled we were near dear I imagine 
myself Muslim with no crucifying. 

(Twice mistaken and spoiled,sunny mad nightmare, counter selected by destruction. No more 
Maiastra in dodii and Transbudhvana, and full day and wish out of existence. This be a sacrifice 
from side of the restricting fate, on theme prayers of parents are the best. Trying again what, 
perhaps chess).

Maiastra in dodii
Very animal is the war, and captain called Grigorescu, like our godfather (with cross painted by 
father, followed in the job by alcoholic painter), but fanfare started tears of not being him. Look at 
dead brother snake, and brother’s father died because he didn’t go to war but crushed by a tree he 
was carrying, what good should have been the endwar for him. 

We the children of dead children
have also other rest 
than life after death



our love for our mother
while she takes our life

for making the king suffer

Two tragedies, the child adds, one that Mister  Sergiu Al-George died, and second, at Qutab Minar, 
the light extinguished and thirty children died; if he wouldn’t go to Bucharest, it could happen also 
here, to all of us it will happen, also to you and to me.
My being in this world is a bullet.

Transbudhvana

I am afraid of what I kill. Why does God kill Man? Death does it saying, God give me something to 
do.
Nine elephants are lined up in the East Our daughter struck by lightning. In the mountains, I will 
make for you a real mountain – I’ll take snow and I’ll make it.

Light of the day you are for ever
we are those who die

hold you master maiastra in the sky
washed by the storms your divine bridge
bent over the seas toward horizon with

wings made by me
I’ll balance my journey in the heavens 

and in my arms I’ll carry the icon of
your apparition

We love you under the tree of life.
Put me down in the application as a reference, your friend on the falling trapeze. I am back in 
Buenos Aires. Venice was the nearest we approached to you. I was just wondering if you are 
interested to work in Buthan. Today there is strike in the bank. Comme vous, je vis pauvrement. No 
one can escape by realizing the tragedy of the poem.

in love let fall the ghosts
in the leaves of aloe
as to be recognized
by female sorrow

which have to give birth
to dying mask of Shiva

(Plan over?). Some failed readings. Retold what? Trivia.
You’re a stomach like me you’re a bullet. Fear of death in another place than writing. If you feel 
dying every day death bored like you. Be wise in any language clever synonymy.  Why do you 
write in English no more Romanian. No matter of language no matter of meaning. Fishing solitudes 
enlarged by prohibitions. Everything you have to say is for yourself. In our lives we see the best of 
us in others. Indeed is a wonder to get born and die later. By suffering I understand mainly to be 
happy. This is the chapter of Buddha Eminescu.

In Recognition 
It was canceled the trip to Burns’ house. Ye Highlands and ye Lowlands. It rained in Borders 



bookshop. As many syllables in  Shantiniketa as in Salistea de Sus. 

Hanuman is human
no like Gingis Khan
no Yankee American

neithar Janos nor Ivan

Dodii

throwing the mask
throwing his face

the pillar breaks in hand like bread
cut the sun’s mask in forest

bark furrowed by faces
the mask glued to broken pillar

the cutter cuts it in shapes
shadows manifestoes from Hades

he cuts it at paradise’s gate
up he cuts god

Mamma Trinidad
Columbus went to India

and reached Trinidad
I came to Trinidad

and arrived in India
lovely but on Indians’ hand

mata ji Jasodara Ramsdeo however
had come to see me like mamma 

Mother Medea in Paris
Arhimedea. Astianax between Hastinapur and Hastings. The memory of mother Medea in Notre 
Dame. Mitterand. Gold, golden number in  destiny of our mother travelling on Argo. You’ll follow 
from now Mother Medea at Pa(ri)s.

Fear of the Orient
O it’s long time

From May to December,
But time gets short

When you reach September.



White Ants
puthi-katha oi poka
manushke jane boka

boy kena se ye cibye khaena
ei laga tor dhoka

Buddha and the Colonel
Comrade Colonel, may I report you on a question?

before the dinner I added
well by zen one becomes Buddha
by revolution one becomes Judas
and Judas at dinner kissed Jesus 

La Gioia
A duality theorem for linear congruences.

Poeston
Charlestown of Boston in Lincolnshire.
Christ scientist Edgar scientist Mrs. Eddy.
Charles Boston Nirvana of Edgar’s birth.

We like Boston
We were born there
And pehaps it is just

As well not to mention
That we are heartly
Ashamed of the fact

Pelasgos
La crisis de los paradigmas. Discurso del sentido comun en la frontera norte.
Many thanks for your kindness in giving me a chance to read Rethimno guide.
I don’t mind a man runs away with a woman, but I am ashamed when this is my father, at his age.

The Buddha
…ton ‘Parinior’ (from Parinirvana?)
…Try Parinior or Parinirvana during mother’s cancer in this or other chapter. Roc belonged to 
Rosincrucians,  India, and Eileen, then you all belonged to him.
…It is always nice to inaugurate.

About George Anca



“I had gone together with poet Gheorghe Anca.” (Vasile Vaduva, 1971)
“an invitation to communion.” (Mihai Sora, 1973)
“A Giorgio Anca da Eugenio Montale 1973.”
“I thank you for 10 Indian Poems.” (Mircea Eliade, 1978)
“…correspondence, monad, regarded initially as in Baudelaire and rediscovered in Eminescu’s 
universe.” (Zoe Dumitrescu-Busulenga, 1973)
“…a remarkable young man, with a vigorous talent, and an impressive power of suggestion.” 
(Romulus Vulcanescu, 1973)
“I knew young Gheorghe Anca in hypostasis of poet and prose-writer, with pure sound and accent 
of originality in his generation… from today on…the third… namely the hypostasis of man of 
culture, of man of science, of literary critic and historian.”(Grigore Popa,1973)
“Gheorghe Anca writes beautifully, handles well information with romantic passion of an 
autodidactic, who discovers new worlds, has intuitions and observations of great finesse.” (Romul 
Munteanu, 1973) 
“…the accomplishment of Mircea Eliade’s thought in youth to make Eminescu systematically 
known within Sanskrit world.” (Ioan Alexandru,1983)
“…restituendo, attraverso la lingua, il grande Eminescu alla cultura cui  - mediatamente o no – 
poeta tanto deve, sia della sua formazione spirituale, sia delle sue scelte esistenziali.” (Rosa del 
Conte, 1982)
“… a shanti workshop pleading for the awakening of the constructive spirit towards international 
peace” Ion Iuga, 1982)
“Prof. George Anca’s Gitagovinda is a remarkable transcreation of the haunting rhythm and melody 
of Jayadeva.” (Sisir Kumar Das, 1983)
“Anca is a poet of thoughts’ fantesy. ”(Constantin Mateescu, 1984).
“George Anca’s rhyme to destructuring (and restructuring?) world we live in.” (Ioan St.Lazar,1994)
“…king of Dodias.” (Ioan Ladea, 1999)
“Gerge Anca is a writing machine who writes at a writing machine.” (Victor Nita, 1999)  
“…founder of a new style and, equally, of an original literary language.” (Ion Soare, 1999)
“This director Anca makes vary good things at Pedagogical Library.” (Sorana Coroama-Stanca, 
2002)
“Gentlemen, George Anca is the creator of stylist snow.” (Veronica Anghelescu, 2000)
“In fact, either readers will not exist.” (Alex. Stefanescu, 2003)
“The volume of debut published by Gh.Anca proposes a poet with expressive lightenings, of 
sensorial source, in search of genuine state of communication with the universe: I invoke the love 
with a silk/until voids come to cover it/and to move it clearly, floating/shameful. The magic 
perception is often mimed through syncopation of communication, as if the poet would be an 
initiated in mysteries he can not translate them otherwise than through unusual combinations of 
words: Alienate yourself when know/how sleep came from down/being next day able to try/ the 
same breakable clay/for you didn’t lower living layers/ to the dust and it didn’t spin. From here to 
the throwing of word in any context according to prosodic reasons, it is but a step, which poet 
makes with no constraint: And they worked female cloth/and slept at evening like in alcohol/and the 
Girl’s body too far away naked/lost from their eyes, you elite. The verses aren’t however lackeing a 
candide freshness, which the author subordonate forcibly to an archaic mentality: Good at ugly with 
Serpent at neck/on bank unlocked by foot/the greening sweated. Sun on acorns pushed to catch 
you/reeds bent only in a part/a lotus in sky with underwater cloud, room owner. (Roxana Sorescu, 
1980)
“1968 – Gheorghe Anca debuts with the placket of poetry of diverse inspiration, Invocations .It is 
retained the erotic lyric from the cycle Invocations to sweatheart and to waters, and especially 
poems of meditation, with naturist implications, from cycle Beyond the water of the dead.
1970 – It appears the novel Eres (Heresy), by Gheorghe Anca, prose in which oneiric-hermetic 
modalities, with fabulous-esoteric implications from contemporary literarure, reaches one of 



possible limit, beyond which it can not be continued.
1976 – It appears Poemele parintilor  (Poems of the Parents), experimental lyrics, aspiring toward 
meditation, on theme of profound ties, difficult to size, between parents and followers or between 
man an matrix space of forerunners. It resorts frequently to folkloric structures and motives.”. 
(Dictionar cronologic.Literatura romana, 1979) 
“Sibylline, obscure is George Anca’s poetry.” (Florin Manolescu, 1968).
“Anca chooses as his departure point the magic spell.” (Tribuna, 1968)
“Gheorghe Anca seems a hermetic who ignores his own cipher.” (Nicolae Baltag, 1968)
“Gheorghe Anca has a maximum attraction toward the ambiguous.” (Laurentiu Ulici, 1968)
“Hallucinatory confession, ciphered up to the unintelligible, Eres Heresy) is a bizarre make of 
aphoristic sentences, oneiric evocations, fantastic and lyrical prose, an elliptical tale, an allegory 
complicated by total anarchy of notations. In an atmosphere of magic spell and charms, 
metaphorical cogitations are uttered, among oracular syntagmes and incantations with folkloric 
smack, there are insinuated cold existential precepts, contorsioned meditation on and condition of 
fulfilment of his desire to conquer the love." (Ion Butnaru, 1970).
”Gheorghe Anca proposes to combine the technique of hallucinatory retrospective of oneiric source, 
with that of proper autobiographical remembering, plan always perturbed also by nightmares.” 
(Nicolae Ciobanu, 1970).
“The Eres of poet Gheorghe Anca (Bucharest, Eminescu Publishing House, 1970) belongs neither 
to present nor to past. It belongs to future. It is a book in which the past is thrown over present, 
directly in the future, on the hallucinatory  trajectory of a Romanian tale from old, lived truly also 
by the author, and whose spiritual and cosmic dimensions are always projected forward, like a 
morganatic fairy after whom one runs, together with the poet, in a warm summer after-noon.” 
(George Alexe, 1971)
“Some poets adopted them (dodias) already – Marin Sorescu, Ana Blandiana and, very recently, 
Gheorghe Anca – and tried to surround those without borders, those which can not yet stay and, in 
the ultimate, those of coming times – synesthesies.” (V.G.Paleolog, 1976).
“George Anca is an investigator of unconventional poetical languages. He recuperates interstitial 
zones, without being necessarily a vanguardist for he lacks turbulence of terriblysm, being rather a 
scientist, a solitary, a modeler of labyrinths. One of the main directions of his poetics is the 
illogicality, the speech in dodii, which translates imperceptible both realities and words as much as 
to create the fringes of diffraction, that halo which constitutes the special attraction of children talk. 
In the verses of poet we meet all kind of anamorphoses (the world deformed after savant optic laws, 
perspectives from most unexpected points o view: of the inanimates, of natural forms, etc.) or 
permutations of words so unusual that they remember poetry created by computer.The zone of the 
ludic, of magic and folkloric repetitive is covered as well by poetry of Anca (Marian Popa speaks of 
“exceptional spontaneity of image by technique of fragment which is not less a galimatias”), twisted 
thaught and brut lyricism can not be dissociated, the verse engraves in memory as such, with its 
strange topic and all. Because Anca is also a perfect inventor of the form: his grammatical rocades, 
throbed but also vapory, produce the state of captatio, contribute substantially to the success of the 
whole. Spirit tortured by an authentic obscurity, Anca invokes and charms away things of the world 
just to make them to secrete their own obscurity as the snail its foam and plum trees their glue at 
joints: only so poet feels that he can communicate.”(Constantin Abaluta, 1998)
“In the Poems of the Parrents, recent volume by Gheorghe Anca, a simple thematic, of source strict 
sentimental, is submitted to some crisped formal experiments. Not my commodity as reader but the 
belief that poet complicates himself without anticipated results urges me to reproach his obscurity, 
forcing of the verse. I think an effort of clarifying lyrical waters should be salutary in what regards 
him. The intention, which I believe is impeded to realize just by this overbid of blurred metaphors, 
is to express in technique of folkloric lyrical incantations (dirges, magic spells,etc.) the belief that 
life of the present individual is written, determined by existence of his antecessors, that at the level 
of profound sensitivity unalterable communications between parents and sons take place. ‘I write 
everyday my book.//The forests shake villages/on earth in the autumn.//But autumn isn’t passed in 



the book/those pages were written before. //From mouth to mouth/under the earth/the old 
man/sends/the voice/of my today book/as an echo remained between ribs’ (The book)./…/
It can be deciphered in the verse of Gheorghe Anca a sort of exaltation in front of esoteric 
utterances, of unusual imagistic delirium, fascinatin of a play ‘in dodii’, out of which he tends to do, 
otherwise, a kind of personal aesthetics. His attempt of restructuration of the real in a flux of 
fragmentary, insinuating images end, not rarely, with a stammering simulating the reflection. (Dana 
Dumitriu, 1976)
“Writing a poetry of the intellect, always at the edge of popular poetic creation, Gheorghr Anca 
outlines a lyric territory for himself” (Petru Romosan, 1976)
“The broadcast Mioritsa of Saturday 8th January was good, better than ‘Ode to Romanian language’ 
which included however an emotional moment Iorgu Iordan, better even than ‘Voices of modern art’ 
(a long discourse full of fine observations, of critic Dan Haulica), better… I am lying: it wasn’t a 
‘better’ broadcast, but a good one – and I may explain why. It was so because it felt all the time that 
the author (Gheorghe Anca) is convinced that making of an emission of half hour at national posts 
of radio isn’t some pursuit but a work of great days. He chosen thus an important theme (Presnt  
time of ballad Mioritsa; but the title isn’t enough attractive), obtained the best collaborations 
(Dimitrie Cuclin, Zoe Dumitrescu-Busulenga, Grigore Moisil, Ovidiu Papadima, Mihai Sora, 
Grigore Popa, Adrian Fochi) and had care to be an emission, that is a construction, and not a depot 
of materials” (Florin Mugur, 1976)    
“With his five years long exposure to India and its cultural heritage, he evidently feels spell-bound 
and fascinated by its philosophical mysticism which unlike religious mysticism is only theoretical 
or speculative. In Ardhanariswara, several aspects of  love – experimental or real, transitory and 
eternal and mystic and worldly are delineated. The influence of Eminescu, Lautreamont, 
Baudelaire, Montale and Gunadin is also manifestd in his poems. 
In his sharp new voice, Anca is pungent, discordant, airs disillusional passion and brevity of human 
life./…/
‘Parinior’ coined by writer to denote a utopian place is paradoxical because there he creates real 
life. It has theme, character and symbol setting in India.” (V.K. Gaur, 1982)
“Prof. Anca’s writings are at best described as reactions to his study of the Indian concepts and not 
as a support for Indian thought.” (Harish Kumar)
“I think that G. Anca is not one from those beati possidentes, he doesn’t possess his books but lets 
himself possessed by them, like in a crisis never surpassed, like a travail of an endless birth. Groan 
and convulsion of whose cod is just the show: the jungle, Niagara, typhoon, volcano, 
BIRTH…”(Mircea Santimbreanu, 1996).
“Belonging, by debut, to Generation of ‘70s – the wing of resuscitated modernism, the writer 
George Anca seems to live acutely the ‘dialectic’ of the postmodernism, in which the 
autochthonized  nostalgia meets the search of some alternative sources of spirituality, being added a 
‘residual’, interstitial trust in literature.”(Dan Mircea Cipariu, 2000)
“Like Ahab in search of the white whale, poet scans the memory of Boston (for him Poeston) in 
order to find the grave of genius of American poetry, Edgar Allan Poe, but, due to computer error, 
he doesn’t find him: ‘Edgar Allan Poe born no more in Boston’ exclaim this disappointed.” (Daniela 
Iordache, 2001)
“Why Under Bell? Author himself would answer the best. In my perception, the bell could 
objectualize somehow his working ‘laboratory’, ‘submerged’ somewhere in own depths, to put light 
on the climbing: the place where ideas are conceived, thoughts are clarified, jewels are built. At the 
same time, it could be the bell of king Songdok (remembered in the pages of the book, with symbol 
value of Korean divinities, object decorated with masterly medallions figuring lotuses, flowers, 
flames and heavenly fairies. A true divine art. Under the sign of bell then…” 
“George Anca is a writer unique in his kind (and unrepeatable). Originality in which he conceives 
his writings, mobility of spirit and legerity in changing register of different literary genres and 
subspecies confer to him a distinct authority. Luxuriant spontaneity of his verb, even this is often in 
derive, is counteracted by the other Anca – the subtle, the suave – who absolves him of his 



‘wanderings’, sometime, however, sublime. A verse like this has mission to have saved him:  bird 
so white that/didn’t shadow me anymore “ (Ioan Mihut, 1999/2003)  
“If we’d interpret term apokalipse in its strict sense, we’d go with thought to the New Testament 
and to the end of world, an irreversible catastrophe. But the term Kali, included in title, sends us to 
mother Kali, known in Indian mythology under diverse names (Durga, etc), goddess-mother, 
protector, and, at the same time, also goddess of destruction, burst against the wrong. If we’d 
dissociate the title in other parts, Apo would send us to the shine of god Apollo, and Kalipso to the 
spell of nymph Kalipso from well-known  
Greek epic Odyssey. And perhaps as Kalipso retained Ulysses on her island time of seven years 
(according to others, ten) trying to convince him to marry her, so also India retained the author of 
ApoKalipse for a similar period, but with no effort to convince him to remain, rather out of author’s 
desire to know in profundity a world full of mystery which, when you believed you discovered it, it 
pulls, like the shy maiden, the veil of ‘maya’ “ (Carmen Leocadia-Cotovanu, 2001)

 
in cellar I met a serpent
but I had pity to kill it

why so woman god left
if a madman digs cellar

you’re mad too if leave serpent
he wasn’t so mad poor fellow
he never mixed with any until 

let him now madman died
and we remained who put you

I didn’t think when my clock rung 
to become orphan I had got old  

a grandson swung in cradle 
a rain started to pour

covered court and house hall
entered garden cradle got cold
grandson followed lightning

to meet at once my father
and falling his ancestor he ran away
over pound courtlike but gardenless

let snake lie let thank god
woman come in mind now your house

increased and deserted feeds
flees of god’s lit summer  
it was a night only light

wolves ate sheeps in forest
and good father on their trace passed night

bringing in village halves of sheeps and ewes

bow before foreign woman

beauty you understand the word
see is a whisper from heavens



for your ignorant hearing 
perhaps I am cursed so 

my love be ushered in all rooms
and resound up to mountains peak

but seeming not understandable to you
you know also translators opposed me
and lie by now under my white flags

dead man woman you have nobody alive
tortured by hate the buried kin

listen don’t guard so much
soon hunger will ugly you

as beauty hungers you today
why destiny would rest indebted 

to you only from sons of disappeared empire
your forgiven brother alone gave his death

before he’d order in your language
to live more in memory of all
Zalmoxe is named your son

if you’ll conceive I put custom
all you fellows to bear names

given before and so dearly dreamt
Zalmoxe call him tell Zalmoxe
and come to senses don’t forget

Zalmoxe mark in your mind
and break yourself as if this
is your gift from my love

Zalmoxe is your gift Zalmoxe
this is enough to know in winners’ language

nobody would talk to you
on behalf with name of Zalmoxe

don’t cry don’t Zalmoxe
be his birth giver be Zalmoxe 

don’t perish Zalmoxe
resurrect yourself Zalmoxe

throw devil’s mask

throw devil’s mask
 he crosses self 

glues face of demonic face
shadows thicken he grins at them
tears up his face shadows thicken
then he play to them a pantomime 

throwing mask
throwing his face

pillar breaks in his hand like bread
cuts sun’s mask in forest
bark furrowed by faces

mask glued by broken pillar
cutter cuts it in shapes



shadows manifests  in Hades
cut him at paradise’s gate

cut up god
first around saint decibels 

my face got covered in a dream
I have cut tree mask maker bark

pillar with mask on face
ghosts imagine 

black mask on white body
devil Salomea laughs
he had cut Ion’s head
devil laughs cut head

on a skinned pillar
the cut on whited

devil weeps on rot of paradise
cuter throws him

mask maker don’t speak to him
mask maker is cuter

but pillar falling
face falls at earth

buried by saint ghost
no mask maker no cuter
only shadowing body

under shadows of décor
he shows all décor of some surrounding 

and extinguishes extinguishes extinguishes to be stronger  
god don’t light candle 

in capillary masks’ skull
that a child in front of him rises

when didn’t cut neither woods nor in bark masks
you to await in mask in wood await

and world’s strongest falls again on mask
don’t let pillar fall for badly would hit him

he was dreaming manly on weeks
mountains traveled by a colombina 
broken of love and she was of wood

born from passionate flesh
to be loved firstly with eyes

sweetheart sweetheart sweetheart
he was manly dreaming sweetheart

and in forests traveled with axe
and cut perfect trunks
up to blameless pillar

his axe became mute from before
and they started up on a side
above where forest weren’t

oh if axes would be heard singing
over heavenly silence mirrored in pitch
if they would be heard and they aren’t

and they run and at once fall asleep
beyond a tree axe takes shape of serpent

and whistles only for forest’s virgin



whistles beautifully that fruits fall
in flute’s bed by cuter followed
if axes would be heard singing
he dreamt to awake from dream

mask maker had parted from sorrow
he remained to whistle to that shape

perfumed saint mother
with saint child who from saint ghost whines 

but he doesn’t heard him sights fly 
and descend only for babe

is perhaps she babe and perhaps whines
of her longing when was saint

like now but another time

with god at face
mask maker sold his masks

forest shaved its cutting 
perhaps is time you come

but how with shadows Christ
 a child is in player’s being
and one near him less wept

us to weep or one from up to weep us

and perhaps man of secret laments by heart
good-for nothing connoisseur beautiful child

a cuter on this world still existed
and in heavens climbs rumble of forests cut down

and axes beat not to get roots
in world’s hearing the wept by lord

mask maker walks softly like in dream
to wear his last mask far away

between flutes deadly deafening

mask maker I play he played in last mask
black he surround himself by demon

red in wept eye trembles
feces submerge in forests

cut by wood cutter
before to discover the abyss

his life didn’t end 
or he didn’t live his end

he scattered his mask namely
to follow it himself until meet it

and demon smiles to him at crossroad
cutter’s pillar rises

on way where angel had fallen
why wouldn’t be cheerful mask maker

when his mask flutters unblackening itself
with eyes in golden sight

rejoice even in you would rest
ghost what ghost you patched 



in ox’ skin in lamb’s fur
in pork’s hair in coal

enjoy you mask maker 
and he doesn’t he made it to me

prayer to gladden me
when I’ll play him also author was 
at face but this had broken a hand

see how man broke his hand like bread
he said I intern my hand in hospital

it is worth to go to hospices
at once with your demiurgic hands

demons flow from fingers
and said go and see what people
gathers believing that I harlequin
doctor will come to heal them  
from a movement of eyebrow

a tale with a mask maker I asked from him
and his last mask

he took our word
didn’t decide himself and let me free

for he was thinking to a child
carrying  mask full of fear

he turned it in profile 
it was an axe to cut

had teeth saws
beat it child

to put it on my face
and take it out and play

he says to me

I want to die under mask ravished 
to bury him burying me

and mask immortal laughed wept
face profile my face

I am afraid to let it in palms
how afraid am I of a cut palm

 venerable faces you still remember
masks of the old

mask maker and cutter parted
mask alone shined

it makes mask maker’s face
cudgel grows body

saints peels off ghosts
then poor starts poor it



From mill

from mill toward village a half
of kilometer unloaded rambles

a man returning from town
far off as Fagaras Mountains

he looks it’s night says nothing
speaks what speaks deals

with a woman unseen if she threats
 him for in sleep is dripping wet of sweat 

he doesn’t start to right as churches wait for him
on left unrotated earth stops him 

he still to mill feels going
but wouldn’t grind his bones dear

will it indeed enter something his hand
or in vain we wait him to strain in basket 

firstly he thinks himself barefoot loving dust
his cloths fall cranium remains
on it wind thoughts to thin him 
until it will dispel living flour

he tries trees if not shot into ears
he wants in arms mother in arms wit small child

he wants with his ribs to root side
better than dead in world mill

light off he will preserve in window
for so much he asks a life from branch
only that branch sends him to not stay

alone grinding mill on bad weather
hey did you take your salt birds are

ready eggs to knead bread 
come on dead village loves you in dead mill
flour in sack also I for what mouths to carry

from mill towards village looks Gica
through wave of wheel he feels is moving

and sometimes even walks among men
by bald miller dismissed

they all with eyes to a horse at once
from palms beat when its limb undo

miller turns his had
to know who didn’t applaud his horse

while there reckoning Gica
laughed as cartilage in horse doesn’t quite pull 

oh what a pleasure life as it is
if he could live it in world mill

cigarettes formerly smoked on pool’s bank
sparkle nets with fishes on bottom  

saline blows in them from under ground
beheaded moving loch’s taste
fried to roll it in stripe of meal
like in heated room what a life
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