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ascuns în 
transparenţă 
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Pavel Vereș
Robert Șerban poezie

digital art
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Digital art și poezie: nimic mai firesc, s-ar spune, în acest univers al 
sincretismelor, al dedublărilor comunicative, al multiplicărilor, al 
domniei lui pluri. Și totuși, puse laolaltă (nu în paralel, nu în confrun-
tare, nu în contrast sau oglindire, ci contopite), cele două sfere au o 
concreteţe și o stranietate pline de fervoare. Pe de o parte, lucrările 
lui Pavel Vereș: efigii ale transparenței, ale semitonului, ale sugestiei, 
umbrei, fragilității. Într-un crescendo, imaginile devin din ce în ce 
mai consistente, mai conturate, mai agresive — mai narative chiar. 
Ele își au propria poveste și propriile instrumente narative. Discreția 
inițială se metamorfozează în discurs vehement, iar energia vizuală 
instituie o stare de urgență.

Pe de altă parte, poemele lui Robert Șerban: înșelător confesive, fals  
retractile și provocator asertive. Să nu te lași, titlul unuia dintre tex-
tele lirice, este, simultan, un manifest al discreției și al încrâncenării. 
Există o sensibilitate, o fragilitate de fond, un cod bine ascuns în 
care e păstrat atât sensul poemului, cât și secretul lui de fabricație. 
Aproape fiecare poem al lui Robert Șerban conține o fabulă, o 
istorie, un design interior care le face compatibile cu deja invocatele 

Palimpsest deturnat
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la care nu ai acces decât prin sacrificiu, prin acceptarea suferinței.
Rezumându-mă la o singură ilustrare, Nasturii de la cămașă, poemul
lui Robert Șerban, își găsește contra-partea în replica inspirată a lui
Pavel Vereș. Versurile „poți să-mi smulgi cu ușurință/ inima/ dar înainte
va trebui/ să-mi desfaci/ nasturii de la cămașă”, plasate în stânga,
acolo unde se află inima, primesc o replică excepțională în dreapta
paginii: spațiul alb, al foii aparent imaculate, e sfâșiat brutal, pentru a
aduce la lumină zona grea de conținut a unui manuscris-inimă.

Dac-ar fi să numesc metafora unificatoare a acestei cărți sărbătorești, 
cred că aș vorbi despre o ispită a palimpsestului deturnat. Adică a
artei  deschiderilor spre încăperi vide, a sugestiilor rapid reprimate, a
semnificațiilor metamorfozate în opusul lor, a răsturnărilor vijelioase 
de sensuri (dar și de tehnici compoziționale). El îmi pare a fi elementul
turbo-dinamic — contorsionat, exploziv și îngăduitor — al unei
fericite întâlniri a artelor.

povestiri vizuale ale lui Pavel Vereș. Textul literar se așază în alveola 
vizuală, așa cum piatra prețioasă se fixează în montură pentru a-și 
pune în evidență identitatea ascunsă.

Ceea ce atrage atenția în cartea-obiect concepută de cei doi artiști e 
diversitatea. Pagina — desenată, colorată, pictată ori scrisă — emană 
un aer sărbătoresc, recapitulativ, ca într-o antologie a inocenței 
transformată în armă de cucerire a realului. Spațiul tipografic e admi-
rabil exploatat; e o continuă negociere între vizual și verbal: uneori, 
lucrările lui Vereș „împing” poemele lui Șerban în marginea paginii, 
alteori versurile cotropesc zona vizuală. E o necontenită poveste a 
exilului și a regăsirii, a dialogului-confruntare între două sensibilități 
și două perspective asupra lumii.

Dinamismul interior — caracteristic fiecăreia dintre artele coborâte 
în arenă — se metamorfozează în energie expansivă, în colonizare 
grațioasă a zonelor rămase nehașurate dintr-un discurs al genezei și 
creșterii suferinței. Exuberanța — a penei, a penelului — e înșelătoare, 
născută din prejudecata că întotdeauna există un adevăr mai profund, Mircea Mihăieș



Ce rămâne din viaţă

oamenii sunt convinşi
că în poezii nu se întâmplă nimic
că ele ar trebui citite
după moarte
când e bine să nu mai ai pofte  
idei

oamenii nu deschid cărţi subţiri
iar dacă o fac
observă imediat că înăuntru sunt 
puţine cuvinte pe rând
puţine cuvinte pe pagină
în rest
alb mult alb
şi le închid repede

fără să le spună nimeni
oamenii ştiu însă că 
poezia este ceea ce rămâne din viaţă
după ce o trăieşti
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Atingere

cu cât trăieşti mai mult
cu atât îţi doreşti mai puţin
ca o mână care se întinde din toate încheieturile 
dar nu ca să prindă 
să strângă
să ia
ci ca să atingă 
atât 
cu vârful 
degetelor



Cioburi

ai spart vreodată o sticlă?
ai adunat cioburile?

te-ai tăiat la degete?

vezi
prietenii sunt precum cioburile:

deşi curge sânge
continui să le strângi



Priceput la moarte

ce te mai pricepi la moarte
ai șoptit

după ce mi-ai citit câteva poezii

deloc
deloc

sunt doar un impostor
tot ce am scris acolo

e văzut și auzit pe la alții



Fericita zodie a câinelui

la puţin timp după ce samantha făta
bunica mă punea să aleg unul dintre căţei
pe care să-l păstrăm
ceilalţi erau băgaţi într-un sac
şi duşi la râu ori în zăvoi

câteva zile o tot lungeam
şi îi spuneam că mi-e foarte greu
să aleg doar unul
pentru că toţi sunt la fel de frumoşi 
şi seamănă leit între ei

o priveam în ochi
şi o minţeam cu seninătate
aşa cum se cade să priveşti moartea
şi să o minţi 

Înfometați, precauți

să n-arunci oasele
nici bucățile de pâine rămase de la masă să n-arunci
strânge-le și dă-mi-le mie
îmi amintește Crina
aproape zilnic
iar eu am grijă să-i îndeplinesc fetei rugămintea

câinele ei a mușcat-o de inimă
într-o zi:
a ieșit pe poartă
și nu s-a mai întors

de atunci
înainte de a se lăsa întunericul
Crina merge până la capătul străzii
unde câinii de prin vecini sau de aiurea
se strâng imediat
și privesc înfometați 
dar precauți
mâncarea 
la fel cum oamenii
dragostea
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Jucărioara de-un leu

deseori mă bucur de lucruri atât de neînsemnate
încât mă suspectez
că nu prea ştiu ce vreau de la viaţă

sunt la jumătatea ei
şi îmi place să cred
că ce văd departe departe departe departe
măruntă
ca o jucărioară de-un leu
e propria mea moarte



priveşti de jur-împrejurul tău
oftezi zâmbeşti te ştergi la ochi
îţi duci mâna la inimă 
te scarpini în cap 
priveşti fix
clipești des
iarăși te uiți într-un punct
eşti puţin truli
dar tot mai aproape de tine

apoi 
deşi n-ai avut niciodată o memorie de chelnăr
începi să-ţi aminteşti tot felul
şi asta nu-i bine 
nu-i deloc bine
strângi din dinţi din buze şi tragi o înjurătură crâncenă
ca un ecran protector
cum ai văzut în filmele fantastice
apoi una şi încă una
trage 
așa
trage
forţa fie cu tine!

iată
e mai bine acum
iei o portocală şi o desfaci cu un cuţit 
ca pe o floare
coaja i-o transformi în petale 
pe care apoi le deschizi cu degetele 
încet
una după alta
ai putea să n-o mănânci
frumuseţea lumii e toată acolo
dar ţi-e tare sete 
şi-ţi înfigi dinţii în ea
biet om care se pregăteşte să înceapă o viaţă nouă
şi
poate
fericită 

O nouă viaţă

mă pregătesc să încep o viaţă nouă
mi s-a mai întâmplat 
nu-i prima dată
merită povestit puţin

întâi
te umflă plânsul atât de tare
încât
nu glumesc
te ridici de la pământ zile în şir 
poate chiar săptămâni

apoi
când revii pe picioarele tale
ele nu te mai ţin
îţi sunt ca tăiate din şolduri
stai lat
nu vezi nimic
dar auzi cum sub tine se sapă o groapă
nu ţi se face frică
nu-i un mormânt ce se naşte sub tine
mormintele au un altfel de murmur când se pornesc

după un timp începi să vezi cerul
şi atunci spui de mai multe ori
în gând sau tare
ajută-mă Doamne ajută-mă
uneori
Dumnezeu sare imediat
alteori 
întârzie
oricum 
el ia forma tălpilor tale a pulpelor tale a genunchilor tăi
şi
hopa-sus
te ridică
dacă îţi faci o cruce 
bine
dacă nu
se iartă
ai tot timpul din lume pentru cruce
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Pomul din mijlocul curții

Crina adună castane în mijlocul curţii
şi e fericită că există un pom 
care face ouă maro

mă bate gândul 
să îi spun adevărul
dar le-a aşezat deja în cuibare
şi aşteaptă să vină păsările
ca să scoată pui
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Ce se poate și ce nu

stau cu spatele lipit de peretele ce mă desparte
de copiii mei
răceala din el se culcușește în mine
dar nu mă mișc
căci copiii râd și chiotesc fericiți dincolo

dacă aș vrea
aș putea trece prin perete
știu prea bine că dragostea poate și asta
dar copiii mei s-ar speria
și li s-ar face frică de un astfel de tată

dacă aș vrea
i-aș putea aduce pe ei aici doar întinzând mâna
știu că dragostea poate și asta
însă copiii ar crede că doar din ochii unui tată slab
șiroiesc astfel lacrimile

de fereastră se lovește o pasăre
geamul pleznește
ca într-un infarct uriaș
copiii mei cântă ceva despre 
un vulcan nestins și noroios

Prăjituri

mama a făcut prăjituri pentru Tudor și Crina

îmi privesc copiii cum mușcă fericiți din ele
cum pudra de zahăr le desenează mustăcioare
cum obrajii le sunt umflați ca la broscoi
și mă pufnește plânsul

mama mă mângâie pe cap
și îmi șoptește:
Dumnezeu ne încearcă
așa cum se încearcă prăjiturile în cuptor
ca să vezi dacă sunt 
sau nu 
destul de coapte



Când nu mai știi ce să faci

mă uit la televizor
e o emisiune despre cum să-ți crești copiii 
cât mai corect și mai bine
despre cum să le vorbești ca să înțeleagă 
cât mai multe și mai repede
cum să le fii părinte și prieten 
în același timp
cum să fii sever 
dar sub nicio formă violent
cum să nu le spui niciodată nu face asta
ci să-i iei pe ocolite 
că să aibă eficiență 
cum să nu te enervezi și să-ți păstrezi calmul 
în orice situație
cum să fii un exemplu continuu pentru ei
cum să te pui în locul lor 
atunci când nu mai știi ce să faci 

mă pun în locul copiilor mei
iau telecomanda
și mut pe Disney Channel 

Bărcuţe de hârtie

fata mea face bărcuţe de hârtie
fără să ştie cum
iar bărcuţele se scufundă 
de îndată ce le pune pe apă

fata plânge atunci
şi bate cu piciorul în pământ
strigă şi hohoteşte
iar ochii nu i se mai văd de atâtea lacrimi

apoi se repede şi mai ia o coală
o îndoaie o răsuceşte o întoarce o îndoaie din nou
până când printre degete se iţeşte un fel de catarg
fata îşi priveşte fericită lucrarea
o prinde grijulie în palme şi o aşază pe apă
dar în câteva clipe nenorocirea se repetă  

Stixul copilăriei există
şi e o baltă pe care bărcuţele nu plutesc niciodată
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Ceva nedureros

astăzi am să răstorn casa
dar nu să caut ceva de negăsit
– ce e de negăsit? –
şi nici să gonesc şoarecii
care sapă prin ea mici tuneluri

am s-o răstorn ca să schimb ceva nedureros pentru alţii
în propria mea viaţă

e prima oară când încerc asta
nu pun la socoteală ziua în care am hotărât brusc
să ies mai devreme din pântecele mamei
să nu o împovărez inutil

ţipetele ei le-au acoperit pe-ale mele
făcusem primul rău
toate care i-au urmat 
au fost la fel de involuntare – semn limpede
că am rămas copil

stau în mijlocul casei
şi nu atât de singur cum cred vecinii
dar ei nu ştiu nimic despre şoarecii
care caută
chiar aici
lumină
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Fapta şi lacrimile
                    lui Nicolae Popa

de când ai murit
mă tot gândesc ce să-ţi scriu

indiferent cum aşez vorbele 
Dumnezeu nu-şi mai ia fapta înapoi
chiar dacă a scăpat câteva picături 
printre capetele noastre aplecate atunci
semn că i-a părut rău  

ştii ce puţini am fost
o mână
dar unde să fi încăput 
toţi cei care ţi-am deschis uşa atâţia ani
ori cei care te-am rugat
să mai răreşti ţigările?
aşa 
palele de vânt au trecut printre noi
atât de uşor
de parcă n-am fi fost acolo defel

e cod portocaliu
nicolae
adică soarele s-a apropiat tare şi ne sărută apăsat
lumânările se aprind singure
copii de care n-a ştiut nimeni
înşurubează pe degetele proaspeţilor părinţi 
verighete nou-nouţe 

e cod portocaliu
şi când privesc înainte cu mâna streaşină la ochi
văd cât de greu ne vom strânge 
tot mai greu
niciodată n-o să fim toţi

chiar dacă 
într-un târziu 
vom fi adunaţi în acelaşi loc
ca sub un preş
sunt atâtea lucruri neştiute 
care ne despart de pe acum

de când ai murit
mi-a sporit nerăbdarea 
ca fiică-mea să crească mai repede

Iapa Inima
            memoriei lui Ioan Flora

de câte ori îmi amorţeşte mâna stângă
mă gândesc la inimă
şi mă întreb dacă o avea tot ce-i trebuie
dacă n-o încurc prea tare
cu ţigările şi cafelele mele
cu femeile ce vor mai mult decât au avut vreodată
cu viaţa ce dăunează grav sănătăţii

întrebările se duc una după alta
până rămân singur:
mâna mi-o simt din ce în ce mai puţin
inima din ce în ce mai tare

o dată cu frica
mă cuprinde
palma dreptei
iar degetele ei
urcă şi coboară
strâng şi slăbesc
împung şi se retrag
din pielea carnea oasele braţului inert

e ca şi cum o jumătate a trupului meu
ar îmbărbăta-o pe cealaltă
ca şi cum partea mea fără inimă
mi-ar adăposti în ea sufletul



O musculiţă

dragostea e atunci când
musculiţele ce roiesc deasupra cănii cu vin
încep să cânte ca nişte îngeri 
iar ţie îţi vine să te îmbraci în frac
şi să le dirijezi
nu ca şi cum ai fi dumnezeul lor
ci o musculiţă 
şi mai mică

Aripi de-o zi

pariul meu
într-o zi de duminică
a fost să merg prin oraș cu șireturile dezlegate
și să le spun celor care mi-ar fi atras atenția
că aripi am
nu șireturi
și că nu vreau altceva decât să zbor 

m-am plimbat până seara
și pe centru și prin parcuri 
pe la periferie
prin piață 
la gară
dar nimeni
absolut nimeni
în afară de câteva vrăbii
ce au ciugulit printre picioarele mele 
bucățile rupte dintr-un corn
nu m-a oprit să mă atenționeze 
că aș putea să mă împiedic
să cad
și poate chiar să mor
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Fotografie norocoasă

nu la toată lumea Dumnezeu iese-n poze
dar dacă ai noroc să nimereşti unghiul bun
luminozitatea potrivită şi să apeşi când ţi se şopteşte
l-ai prins

e ca la pescuit
numai că momeala eşti tu
cel cu degetul ridicat în sus
un Sfântu Ioan îmbrăcat în Wrangler şi încălţat sport

descărcat pe laptop
Dumnezeu se vede şi mai bine şi pare fericit
l-ai conectat la internet
apoi la reţele de socializare
la email la youtube la torrente
la ce nici n-a visat vreodată

ţine-l în permanenţă on-line
vei afla instantaneu
că restul lumii te iubeşte tot mai mult
şi îţi dă
ca pe-o cuminecătură nesfârşită
like după like

Un pod

fug de cuvintele mari
cum fuge sufletul dintr-un hamster
scăpat printre picioarele patului
în care un prunc s-a trezit brusc 
înfometat

cuvintele mici n-o să crească mai mult de atât
poate că de-asta îmi plac
și de-asta le tot chem
fără să mă supăr că nu vor să vină

de fapt 
n-aștept nimic când în fața mea
stă așternută hârtia 
cum nimic altceva nu aștept 
când sunt pe un pod 
decât să mă treacă dincolo 
sau să se prăbușească
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Bocet

o femeie adună frunzele căzute
în curtea dintre blocuri
cu o mătură de nuiele
ştiu asta fără să văd nimic 
– stau întins în pat cu ochii închişi – 
aud însă foşnetul ritmat al măturii
şi sunt sigur că e o femeie
şi nu altceva
fiindcă doar ele jelesc întotdeauna
într-un fel sau altul
morţi



Nasturii de la cămaşă

poţi să-mi smulgi cu uşurinţă 
inima
dar înainte va trebui
să-mi desfaci
nasturii de la cămaşă
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Un aventurier mântuit

de la casa mea încolo
începe câmpul

sâmbăta
duminica
stau în pridvor și mă întreb
oare ce-o fi dincolo de el?
mă uit pieziș
ca un aventurier mântuit de furnicăturile din tălpă
dar care urlă uneori 
noaptea 
în somn
pământ! pământ!



Femei

o femeie singură
alta cu un copil 
o alta cu un câine
alta singură
alta cu un bărbat
alta singură
alta singură
alta singură
alta singură
alta singură



Femei care s-au dus

s-au dus femeile 
care întindeau ciucurii la covoare
şi care spărgeau 
ceapa cu pumnul
fără să-i zdrobească inima
femeile 
care ridicau pământul în furci
până deasupra capului

s-au dus femeile 
care făceau
dulceaţă din coji de pepene
din măceşe ori coacăze
care pregăteau şerbeturi groase 
apretau îndelung şi apăsat cearşafurile
de parcă ar fi cucerit lumea 
centimetru 
cu 
centimetru

femeile 
care-şi spălau dinţii cu sare grunjoasă
iar părul 
cu apă de ploaie şi gaz
care vorbeau puţin
şi niciodată înaintea bărbaţilor
niciodată 
ultimele

s-au dus femeile 
care ieşeau din copilărie cu palmele crăpate
ca să nu alunece 
când se prindeau de viaţă 
care citeau ora în soare 
fără să clipească
şi care băgau 
cu o mângâiere 
cuţitul 
în animalul bîntuit 
de moartea anemică ori fricoasă
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suntem în căutarea banilor
drumurile s-au împuţinat
dar al nostru duce numai în sus

vorbele ne sunt puţine
ca nişte comenzi din spatele frontului
căci un război are de purtat fiecare

nu ne iubim
însă celui care rămâne în urmă
i se strecoară sub tălpi
umbrele alungite ale celorlalţi
şi-l trag după ele-nainte

în căutarea banilor
ne amintim de copilărie 
când ne-mpingeam pe sub roţile dricurilor
ca să culegem monezile mici 
cu care rudele 
plăteau răposaţilor 
fiecare pornire

În căutarea banilor

pornim în căutarea banilor
cu frunţile încreţite
de parcă de la o tâmplă la alta
câte-un ghem de rafie
stă să se deşire

mergem hotărâţi
trupurile-s curbate-nainte
şi nu întoarcem privirile nici măcar când femeile
de pe partea cealaltă
seamănă cu perechile noastre

primele picături de sudoare 
ne răsar la marginea oraşului
ca nişte eczeme ce călătoresc
de la sprâncene în jos
spre buricul pământului

să mergem mai încet
spune câte unul 
iar mânecile cămăşilor ne strâng de pe feţe
o parte din ce-au muncit până acum trupurile
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O vedere de sus

dacă urci pe deal şi priveşti de-acolo
lumea ţi se pare mai frumoasă şi mai bună
totuşi 
simţi o poftă nestăvilită să arunci cu pietre 

te aşezi pe un bolovan care 
oricât ți-ai dori
e imposibil de clintit
dedesubtul său trăiesc
mici vietăţi lipicioase 
le tulburi chiar în timp ce-ţi cauţi liniştea
dar ele te ignoră și nici nu se mișcă 

casa nu ţi se vede
e ascunsă de altele mai înalte
mai solide
pline de viaţă
însă focul uitat aprins în sobă
îţi face semne 
printre acoperişuri
iar tu-l recunoşti şi zâmbeşti puţin

vezi
nu eşti chiar aşa de singur
cum ţi se pare



Inima beznei

uneori simţi că cineva
stinge lumina din tine
şi dispare o dată cu ea
mult prea repede ca să-i prinzi mâna
şi să-l afli
câteva clipe stai încremenit
apoi brusc începi să vorbeşti tare
să râzi fără motiv
aşa cum se zbat păsările 
după ce li se taie capul
ce ştii tu să faci pe întuneric?
ce-ai învăţat tu în atâtea ceasuri 
cât ai privit inima beznei?
cuvinte?
nu folosesc la nimic
parcă sunt ale unui bătrân 
pe care boala
s-a făcut că-l uită
ca să afle ce-i poate gura

Să nu te laşi

să nu te laşi
niciodată
îngropat de viu
nici măcar atunci când copiii vor să însufleţească nisipul
şi te aleg pe tine să-i dai o formă

nu căuta niciodată sub apă
lucrurile pe care le găseşti şi pe pământ
nu căuta acolo nimic
mai bine azvârle cu bulgări şi pietre
fă valuri

să nu-ţi doreşti niciodată să sapi o fântână
chiar dacă gura şi ochii tăi 
şi ai copiilor tăi
vor seca

mai bine aşteaptă ploaia
şi învaţă-i şi pe ei să aştepte
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Lumea premianţilor

aproape o vacanţă de vară
am căutat prin podul casei
diplomele bunicii
îmi spusese 
că şi ea a fost premiantă la şcoală 
iar asta chiar nu-mi venea să cred

în fiecare zi 
răscoleam printre obiecte 
care îşi pierduseră mirosul
de parcă erau căzute 
din altă lume
o lume cu un soare
ce se strecura prin locurile ascunse
şi apoi se transforma 
în felii de caşcaval
galbene şi mari

de câte ori treceam prin ele
subţire ca un fluture fără aripi
în urma mea se ridica polenul
iar lumea 
se întorcea din moarte
şi se oprea la jumătatea drumului

mă mişcam încet
eram de câteva ori mai uşor decât 
lucrurile pe care puneam mâna 
şi care mă ţineau acolo 
ca nişte ancore 
de lemn 
de lut 
de sticlă 
de ceară 

Poză de familie

suntem liniștiți
bunica are o formă ușoară de Alzheimer
stă ore în șir cuminte 
pe scaun
poate să meargă singură până la fereastră 
și până la baie
adevărat
se sprijină-ntr-o botă 
de care nu se desparte nici când doarme
seara o așază lângă ea pe pat
o acoperă cu pătura
iar uneori îi mai și vorbește
însă foarte în șoaptă

ce femeie strașnică a fost bunica
ce harnică a fost
și ce bătăi teribile a luat de la bărba-su
nu mai da
îi spunea ca și când 
i-ar fi dezvăluit singurul secret din viața ei
nu mai da 
omule
că te vede Dumnezeu
dar bunicul avea întotdeauna aceeași replică
sunt prea mic ca să mă vadă el pe mine

de fiecare dată când vin pe la ai mei
să ne vedem
să povestim 
să bem un pahar de vin
mi se pare că bunica 
e tot mai cuminte 
și se face tot mai mică
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Stafia cu buzunare

ca orice copil sărac
care a crescut şi a ajuns din întâmplare
să doarmă câteva nopţi într-un palat
încerc să nu ating nimic de pe-aici

parcă aud din ziduri vocea mamei
care înainte de-a mă lua cu ea în vizite sau la oraş
îmi spunea strângându-mă de umăr
să nu pui mâna pe absolut nimic
iar eu ţineam ore în şir
mâinile în buzunare
ca nu cumva să fiu ispitit
şi să se întâmple o nenorocire

doar când treceam prin faţa bisericii din centru
înainte de a-şi duce degetele la frunte
mama mă atingea pe umărul drept 
ca şi când mi-ar fi dat dezlegare 
iar eu ştiam ce trebuia să fac

ca o stafie merg prin palat
în căutarea unui trup a cărui copilărie
a avut toate buzunarele cusute
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Mi s-a părut

am tăiat porcul
i-am scos şuncile şi le-am sărat
i-am pus carnea la fum
i-am scurs beregata
iar din plămâni din ficat maţe şi splină
am făcut sângerete

am tăiat porcul
un an întreg am mâncat din el
şi mi s-a părut că viaţa
e foarte frumoasă

Carne vie

AVEM CARNE PROASPĂTĂ
scrie în vitrina măcelăriei
chiar şi-atunci când e închisă

cineva a încercat din stradă
să răzuiască vopseaua literelor cu lama
probabil unul care iubeşte animalele 
sau e vegetarian ori e de la concurenţă
dar n-a murdărit decât geamul
cu amprentele şi zgârieturile lui

noaptea
de afară 
se văd vitrinele frigorifice
pline cu bucăţi de carne roşie roz sau bordo
una mai frumoasă ca alta

orice s-ar spune
moartea are lumina ei 



Ne-am întors

ne-am întors tencuiţi cu pământ şi sânge
cu genunchii zdrobiţi şi cu ochii prăvăliţi afară din ţeste
mai puţini
dar fără să ne ştim vreodată numele

stăm înşiraţi umăr lângă umăr
şi fiecare îşi primeşte trofeul:
un pepene în care a fost încrustată 
faţa celui ucis cu sabia cu suliţa sau cu mâinile goale

din chipurile învinşilor se prelinge o zeamă galbenă
ca o ceară topită

stăm umăr lângă umăr şi
din când în când
unul dintre noi îşi plimbă degetul
pe faţa duşmanului
apoi îl duce la gură şi plescăie de plăcere

N-a fost război

nici anul acesta n-a fost război
dar femeile au strâns mai mult orez şi ulei
mai multă fasole
făină şi floare de ceai
am cumpărat cămăşi închise la culoare 
şosete mai groase 
ace cu gămălie
coli cu plicuri şi cerneală am cumpărat

n-a fost război
însă copiii au căutat cuie
să le aşeze în vârful săgeţilor de salcie
iar pietrele tăioase le-au spart buzunarele
cei mai destoinici dintre noi au dormit afară 
noapte de noapte
şi n-au închis ochii decât atunci când hulele 
începeau să cânte

n-a fost război
dar cerul e un insectar
în care strălucesc gămăliile acelor
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Mă ascund 

mă ascund în clopotul cel mare al bisericii 
şi mă rog să nu moară nimeni şi să nu fie sărbătoare 
să nu crească dintr-o dată râul 
şi focul să nu răbufnească

mă ascund 
lipit cu spatele de bronzul zgrunţuros 
cu ochii ţintă la limba care atârnă imobilă şi ucigătoare

în clopotul cel mare e negură 
dar simt cum palpită o singurătate mai groaznică decât a mea

aburi se ridică din mine şi se condensează pe limba de bronz 
o umezesc şi o sărează 
iar ea începe să se mişte încet 
ca un mort înviat de ploaie 



Corn de melc în melc

uneori
lumina se stinge singură
brusc
bezna vine atunci pale pale
ca zăpada

la început e puţin cald
apoi începi să te strângi în tine
ca un corn de melc în melc

se face tot mai frig
iar deodată auzi paşi
ce se apropie prin omăt

e adevărat:
moartea te găseşte mult mai uşor pe întuneric

Capul

orice aş face
nu-mi pot stăpâni capul
mai mult de câteva clipe
după care fie îmi scapă
fie uit de el
şi iar începe să se mişte în toate părţile
ca un iepure hăituit ce caută o ascunzătoare
fără să ştie unde

să ai un cap ca al meu
e ca şi cum ai fi proprietarul unei case elegante
pe care au fotografiat-o toţi turiştii
dar pe ai cărei pereţi atârnă în cuie
reproduceri după Van Gogh
ale unui pictor chinez

nu mă pot obişnui cu propriu-mi cap
nici după atâţia ani
aşa cum multora ajunşi la bătrâneţe
nu le vine să creadă că bărbatul şi femeia
ce stau unul lângă altul în fotografiile alb-negru
le-au fost părinţi

sus stânga sus înainte stânga dreapta jos înapoi dreapta stânga sus dreapta

merg pe stradă şi încep să-mi scutur capul
până ameţesc
până lumea se învârte cu mine şi devine
pentru o clipă 
rotundă ca o sferă
în mijlocul căreia mă aflu 

în următoarea clipă
un iepure căprui ce mi se smulge dintre umeri
sparge cu botul balonul încremenit
şi
dreapta stânga înainte jos stânga dreapta înapoi jos sus jos înainte dreapta
viaţa vine spre mine din toate părţile
din pereţi din gunoaie din stâlpi din cer din borduri din maşini
din feţe pe care moartea s-a lipit
ca o caracatiţă zâmbitoare
ce mă fixează cu privirea
de parcă m-ar cunoaşte de undeva 
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Poem împotriva somnului

atât de rău îmi pare 
că trebuie să mă culc
seară de seară
adică să ies de bunăvoie din viaţă şi să mă aşez
fără nicio luptă
lat
încât 
întotdeauna adorm cu ochii plini de lacrimi

nu visez niciodată
probabil e felul morţii de a se răzbuna
şi de a nu-mi arăta absolut nimic

când mă trezesc şi mă privesc în oglindă
nu mă recunosc
am chipul descompus
iar dacă nu e o zi cu soare
aşa îmi rămâne până noaptea 
când
oricât m-aş împotrivi
somnul mă aduce în acelaşi loc
părând că nu vrea să-mi facă 
nici cel mai mic rău

Un vis 

ce subţire m-am făcut
ca un viermişor
care caută de zile în şir
intrarea într-un măr de plastic

eşti sănătos?
mă întreabă câte-un prieten
în timp ce se încruntă curios la mine

răspund scurt
şi continui să mă târăsc precipitat
de jur-împrejurul mărului
până când 
într-un târziu
adorm zvârcolindu-mă de oboseală

în somn
mă visez un şarpe splendid şi înfricoşător
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Anul negru

există ani mai răi decât anul morţii
ani când pari a fi om
clipeşti respiri vorbeşti mănânci mergi
însă nu eşti decât o placentă care înveleşte ermetic nimicul

din când în când 
te zgârii cu unghia
aşa cum fac fraţii mai mari pe peretele casei 
ca să vadă cât se vor înălţa cei mai mici şi să le arate
peste o vreme 
plini de uimire

eşti numai semne
dar nu-i recunoşti niciunuia dintre ele rostul 
zgârii încă o dată
şi mai adânc
pare că ştii ce faci
pare că ai găsit ieşirea
dar nimicul lucrează imperturbabil
ca un voluntar japonez într-un reactor nuclear fisurat

un an mai rău decât anul morţii-i acesta
şi nimeni nu știe
câte zile mai are

O dorinţă

vreau să scriu
ca şi cum m-aş naşte
plin de sânge de bucăţi de piele şi resturi de carne
cu un ţipăt gros 
prelung
de barbar lepădat de ai lui 
într-o pădure de statui romane
ce-l privesc îngreţoşate şi cu dispreţ 
 
vreau să scriu 
cu un tăvălug de cuvinte
versuri care să iasă din pagini
şi să se agaţe de pereţi de ferestre de uşi
ca firele unui păianjen care a prins o insectă uriaşă
ce tocmai se pregăteşte să-l devoreze
şi 
înnebunit de frică
ţese într-una într-una într-una
până când se topeşte 
în aţele ce se întind – o cămaşă a morţii 
prea mare 
şi 
prea subţire 
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Buna noastră gospodină

sub soarele sclifosit de octombrie
moartea se dezmorţeşte

clipeşte de câteva ori
apoi 
se ridică 
în 
capul 
oaselor
şi se priveşte într-o oglinjoară de mână
a mai îmbătrânit puţin
i-au apărut câteva puncte negre
şi parcă i-a încolţit niţel mustăcioara  
gâsca s-a aşezat cu labele 
la coada ochilor ei
şi n-o să-şi mai ia vreodată zborul 
de-acolo 

se pipăie
i-a crescut guşa
a mai pus pe şolduri
iaca şi pe fund
picioarele i s-au îngroşat şi ele
sau poate doar i s-au umflat 

îi vine să râdă
ce drac’ îşi face atâtea griji
niciodată n-a fost altfel 
decât mică şi grasă
o gospodină care nu uită
să guste 
câte puţin 
din tot ce găteşte



Pregătirea

scot cuvintele
din poem

cu îndârjirea cu care
bunicul scotea cu securea

bucăţile de lemn
dintr-un par

până când îl ascuţea atât de bine
încât putea să-l înfigă

dintr-o lovitură
între coastele mistreţului 

în burta lupului 
a dihorului

scot din poem
versuri întregi 

şi 
cuvinte 

unul 
după 
altul

îl pregătesc
îi fac 
vârf
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am trecut prin bucătărie ca prin urechile acului
cu care îmi întăresc câteodată nasturii

nici miros de mâncare n-am prins
nici poftă

sângele meu îngroşat cu
piper scorţişoară dafin vanilie
s-a urnit greu
doar atunci când uşa a prins viaţă 
şi a început să se mişte încet
ca un echimos ieşit primăvara din iglu

Invocaţie

scot miezul din pâine
ca şi cum aş scoate
măruntaiele dintr-un iepure

cu degetele cu care-mi fac cruce
fac gogoloaie cât bobul de fasole
le aşez unul lângă altul
ca să-mi imaginez mai uşor
capetele celor din stirpea mea
care-ar putea să iasă
la un moment dat
de sub pământ
şi să ne facă astfel
părtaşi la o minune familială

înaintez încet pe sub coajă
iar cu vârful degetelor
aflu dacă a mai rămas sau nu miez
dacă strămoşii mei
sunt în stare de un miracol
ori vor rămâne ascunşi iepureşte 
în morţile lor mici

77/76



Inima sus

m-am urcat pe casa
în care tata 
bunicul 
străbunicul
s-au născut
şi
şi-au trăit viaţa

am încălecat-o
aşa cum încaleci un cal
dacă ai vreodată norocul
şi m-am prins cu amândouă mâinile
de coama acoperişului

mi-am simţit inima sus
mai sus ca niciodată
încât a trebuit să-nchid ochii
ca să nu ţâşnească prin ei
şi să-mi zboare
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Dumnezeu nu vorbeşte cu nimeni

de ceva vreme
aud despre mine aceleaşi poveşti
mai toate urâte mai toate triste
şi mă bucur
asta înseamnă că tot ce am făcut în ultimul timp
e
poate
bun şi frumos
adică plictisitor
şi cine-ar pierde vremea cu lucruri de-astea

nu-mi fac sânge rău
fiindcă aud că Dumnezeu nu vorbeşte cu nimeni
despre nici unul dintre noi
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Fum

o mamă şterge cu dosul palmei
bărbia fiului care mănâncă

e bătrână 
are părul de culoarea cremenii
şi mâna atât de uscată
încât  
după ce fiul i-o sărută
începe 
să fumege 
încet
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Sfat pentru un tată bătrân

nu te mai juca atât cu viața
ai îmbătrânit și tu
acuși îți trebuie ochelari mai tari
acuși cremă pentru picioare umflate
răspunsuri săltărețe la săru’ mâna, nenea ori la ce bine arătați azi 
zâmbet la tataie, bagă viteză
șepci pentru soare
căciuli pentru vânt
batiste tot mai multe batiste

însă miraculos va fi că o să te descoperi 
pe dinăuntru 
și că niciodată nu vei mai uita de tine 
niciodată

vei afla că ai ficat rinchi vene stomac 
pancreas artere vezică mațe inimă
și vei începe să le porți de grijă 
și să-i iubești ca pe niște copii

iată minunea:
vei fi din nou tată la bătrânețe 
și 
din câte te cunosc
unul răbdător și atent
vei citi cărți despre copiii tăi
despre ce le trebuie și ce nu
despre ce au voie să facă 
și ce le este interzis cu desăvârșire
vei cere sfaturi despre ei
vei povesti cunoscuților ce-au mai pățit  
îi vei duce la medici la mare la băi
îi vei obloji
te vei ruga să nu vrea niciunul dintre ei să iasă afară 
și îi vei purta în tine mai grijuliu ca o mamă  
va fi greu
tot mai greu 
cu baston 
cu cârje poate 
cu dragostea și frica 
ce vor fi una
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În nici un chip

uneori
aprindem o lumânare
cum fac îndrăgostiţii 
când se lasă întunericul
şi nu-şi mai găsesc 
în nici un chip
cuvintele

Balerina

dragostea e şi atunci când găseşti balerina de porţelan 
primită de la părinţi
cu mâinile rupte
i le pui la loc cu două picături de lipici special
dar după aceea n-o mai ascunzi înapoi în dulap
ci o aşezi
fie şi pentru câteva ore
deasupra televizorului din dormitor
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Micile spaime

nu bătrâneţea mă sperie
nici ochii care o să se caşte
în tălpile pantofilor târâiţi spre farmacii şi spitale
nici paharul cu apă din care dinţii 
o să-mi rânjească în fiecare dimineaţă

mi-e teamă că o să-mi placă berea
că o să merg la meciuri de fotbal
unde-o să-njur în gura mare de toţi dumnezeii
că o să spun poveşti din armată
mamelor şi copiilor ce se plimbă prin parcuri în pace
mi-e teamă că o să ascult muzică populară la maximum
şi-o să-mi vină să cânt să joc şi să chiuiesc

nu bătrâneţea mă sperie
ci temerile astea 
ce se vor transforma în dovezi clare 
că voi fi un bărbat încă bine şi încă-n putere

Străluminare

în timp ce priveam la televizor
într-o noapte
am avut o străluminare:
Mel Gibson nu doar că îmbătrânește de la un Mad Max la altul
nu doar că e mai neînfricat și mai dur de la un film la celălalt
dar lui îi tot crește părul 

dacă în primul Mad Max îl are perie
iar în al doilea măricel
cu freză
în al treilea Mad Max
are pletele aproape la fel de lungi și de-nfoiate
ca ale Tinei Turner

nu știu cât înseamnă asta pentru restul lumii
dar mi se pare o grozăvie să vezi
cu ochii tăi
cum 
odată cu vârsta
sporește curajul
crește puterea
iar părul se transformă 
în coama unui leu
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Faţa brodată a unei perne

pe mai toţi copiii îi podidesc lacrimile
când li se sparg baloanele
plâng mult
mult
de parcă baloanele s-ar dezumfla încet
sub ochii lor 
iar ei ar jeli aerul care urcă la cer 

am bătut toată curtea bunicilor
cu o băşică de porc
într-o zi de Crăciun
pe vremea când m-ascundeam printre perne
ca să nu aud cum animalul îşi guița moartea

seara 
când m-au chemat în casă
picioarele mele tot mai încercau să rostogolească
bucata dezumflată de piele
murdărită cu pământ 
cu paie 
şi sânge

n-am plâns deloc
lacrimile mi se uscaseră de dimineaţă
pe faţa brodată a unei perne
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Acatist

Doamne Dumnezeule
ce bine că eşti sus
tot timpul
ca să mă pot agăţa
de Tine
din când în când



zâmbesc adormit pe jumătate
când stejarul din masa rotundă 
cu șapte picioare
pârâie lung
precum bătrânii duminica-n biserica din care 
de rușine 
ar ieși repede 
dar în care rămân mai departe 
speriați de judecata de apoi
dar mai ales 
de preotul cel tânăr
ce a schimbat vechea cruce de lemn 
cu una dintr-un metal greu 

și cam scump

Cum lucrează lemnul

lemnul mesei 
al scaunelor 

al casei
lemnul creionului de tâmplărie

trosnesc în soare

stau ațipit pe iarbă 
și le aud clar

ca pe niște instrumente ce funcționează cu lumină

cel mai vârtos pocnește acoperișul 
de parcă s-ar pregăti să decoleze

deși mi-e puțin teamă
nu vreau să deschid ochii

lemnul creionului 
cu care bunicul punea semne 

și scria necroloage 
icnește scurt
iarăși și iarăși

ca și cum ar avea în el mai multe suflete
ce se duc 

unul după altul
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Să fac acelaşi lucru

să fi avut vreo trei ani
când am văzut pe stradă o femeie
cum se opreşte
îşi duce mâna la frunte 
la coşul pieptului
la umărul drept 
şi la umărul stâng
am crezut atunci 
că a cules ceva cu degetele

am alergat acasă
m-am oprit în faţa oglinzii
n-aveam nimic de luat 
nici de pe frunte
nici de pe tricoul cu care eram îmbrăcat

aşa m-a găsit tata
încercând să prind ceva cu mâna dreaptă
orice

m-a mângâiat pe cap dar nu mi-a spus nimic
am aflat mai târziu
că femeia înfipsese în ea patru cuie
şi că venise vremea 
să fac şi eu acelaşi lucru
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Putere

afli că s-a sinucis un poet
şi te întrebi
unde a găsit omul acela
atâta putere
încât
să fie poet
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Un nasture

sunt un nasture
cu care o femeie încearcă
să-și închidă viața
sperând să fie ultimul
și cel de sus 
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între locul nașterii
și locul morții
ca o barieră
crucea lui Hristos



Într-o zi

 
tot speri

că într-o zi
bătrânul Dumnezeu 

va bate la ușa ta
și îți va cere

o bucată de mămăligă
iar tu

te vei face că nu-l recunoști
și îi vei da

o bucată de pâine
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Noaptea trecută

noaptea trecută m-am culcat între copiii mei
în dreapta Crina
în stânga Tudor
mi-am întins brațele deasupra capetelor lor
i-am mângâiat pe îndelete
și încet
încet
ca să nu-i trezesc
am fost așa de bucuros
încât ore în șir 
n-am putut să adorm

dimineața
când m-am trezit
eram
o cruce fericită 
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ASCUNS ÎN TRANSPARENȚĂ APARE LA EDITURA POLIROM 

DIN IAȘI, ÎN LUNA MAI A ANULUI MMXVII, ÎN CONCEPȚIA 

GRAFICĂ A LUI PAVEL VEREȘ, CU UN CUVÂNT ÎNAINTE 

(PALIMPSEST DETURNAT) DE MIRCEA MIHĂIEȘ. CARTEA, ÎN 

FORMATUL DE 20x26 CM, ESTE IMPRIMATĂ LA TIPOGRA-

FIA COSMOPOLITAN ART DIN TIMIȘOARA, ÎNTR-UN TIRAJ DE 

700 EXEMPLARE, PE HÂRTIE CRETATĂ MAT DE 150 G/MP, PE 

CARTON FEDRIGONI SAVILE RAW TWEED CAMEL DE 200 G/MP 

ȘI PE CARTON  FEDRIGONI ACQUERELLO BIANCO DE 240 G/MP.

PENTRU TEXT S-A FOLOSIT FONTUL MYRIAD PRO, 

CORP DE 10, REGULAR, ITALIC, SEMIBOLD ȘI BOLD.

PENTRU REALIZAREA LUCRĂRII S-A RECURS LA PROCEDEELE 

DE TIPĂRIRE OFFSET.

26 DE EXEMPLARE HORS-COMMERCE CONȚIN CÂTE UN DESEN 

REALIZAT DE PAVEL VEREȘ, TRANSPUS, PRIN TEHNICA TIPARULUI 

ÎNALT, PE HÂRTIE MANUALĂ, NOTAT DE LA A LA Z ȘI PURTÂND 

SEMNĂTURA AUTORULUI, LA ATELIERUL NATURA PAPER.

AU SPRIJINIT APARIȚIA ACESTEI CĂRȚI MIOARA SIMCELESCU, 

MONICA ȘI CORIN CÂRCOTĂ, VERONICA RÂNJEA.

Pavel Vereș (n. 1954) este artist vizual, membru al Uniunii 
Artiștilor Plastici din România.  Absolvent al Facultăţii de Arte şi 
Design din Timișoara, oraș în care s-a născut și în care trăiește. 
A participat la peste 30 de expoziții colective și de grup din 
țară și din străinătate și a organizat opt expoziții personale de 
pictură, grafică și artă digitală. A obținut premiul al treilea la 
prima bienală internațională de grafică din Ungaria, Györ, 1991, 
și premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România la Graphic de-
sign, 2004.  Are numeroase lucrări în muzee, colecții de stat și 
particulare din: România, Italia, Japonia, Danemarca, Norvegia, 
Brazilia, Germania, Spania, SUA, Ungaria și Olanda.

Robert Şerban (n. 1970) este scriitor, jurnalist și editor. Absol-
vent al Facultăţii de Arte şi Design şi al Facultăţii de Construcţii, 
ambele din Timișoara, oraș în care trăiește. A publicat 16 cărți 
de beletristică. Poeziile lui au apărut în antologii, publicații 
ori volume proprii în limbile germană, sârbă, poloneză, cehă, 
engleză, spaniolă, franceză, italiană, olandeză, maghiară, 
norvegiană, ebraică, suedeză, arabă, ucrainiană. 
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