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între ceruri

1. în fiecare dimineaþã
mã iau în spinare
ºi plec

încã o zi
printre sentimente
reguli strâmbe
ºi alte nimicuri

încã o zi
fãrã mine
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2. mai uitã-te o datã
în oglindã
dincolo
de formele
care niciodatã nu te
liniºtesc

întoarce oglinda
sã vezi
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3. urcam cu muntele
înspre al nouãlea cer
din lumea care freamãtã
sub negurã

un soare rece
de aer
neorbitor
tãia respiraþia
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4. cu douã trenuri
paralele
cãlãtoream

eu vedeam lumea
de pe o parte
tu
pe cealaltã

din când în când
ne fãceam semne
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5. ridicai cerul
mai sus
tot mai sus
pânã unde
urme nu-s

nici de întors
nici de dus
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6. între noi
noapte
sexul pândeºte
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7. orbecãim
pe marginea fiecãrei
clipe

prãpastia
nu are capãt
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8. adorm

trag întunericul
peste mine
exerciþiu
al morþii

21



între ceruri



ioan matiuþ



între ceruri

9. stropi de apã
mã fugãreau
pe geamul trenului
care ºerpuia
spre tine

o geanã de luminã
spãrgea orizontul
ºi ploaia va fi
o amintire tristã
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10. de aproape un veac
omul
trãind între lumea de jos
ºi lumea de sus

jos
satul fremãtând
între bãtãi sex beþie
perpetuare
ºi grijile mãrunte
fãcute în silã

sus
vârful muntelui
lua uneori forma norilor
ºi devenea cer
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11. eºti
atât de aproape
departe
prin câtã lume
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12. ce sã mai duc cu mine
decât
pauza dintre clipe
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13. cu fiecare îmbucãturã
o lume
din care nimeni
nu pleacã
viu
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14. dacã
vezi acum
ceea ce citeºti
aici
încã
te mai poþi
salva
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15. în fiecare dimineaþã
mã trezesc din moarte
lângã mine
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16. capãtul  lumii mele
nu este ºi capãtul lumii tale

la  capãtul lumii mele
lucrurile se topesc
luând forma ta

la capãtul lumii tale
mã topesc
luând forma lumii
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17. liniºte
se aude ceva
ce nu se vede

moartea ne moare
ºi ne naºte
chiar acum
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18. timpul meu se va duce
sã moarã
ºi lumea se va
sfârºi
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19 acum scriu despre
tine

ultima amintire
din lumea
care încã
nu m-a nãscut

acum scriu despre
tine
ºi uit
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20. bat cu sângele
în poarta-þi ferecatã
de frigul înãuntrului
de piatrã

lumina e stinsã
zidurile goale

fiinþa plecatã
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21 de trecut
cerul
cu moartea pe umeri
pânã acasã

72



ioan matiuþ

22 jãratic
prin zãpada sufletului
tãu

fuior de abur cald
mai sus
tot mai sus
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23 mã nãºteai
mã iubeai
mã mureai
m-ascundeai

în pãmântul
care-þi trece
pe sub pasul
cel rece
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 24. deja trãit
ceea ce
încã
nu s-a nãscut
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25. rãdãcinile de
jos
din rãdãcinile
de sus
prin mine
copacul fãrã umbrã
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26. ca un râu care curge
invers
curg
înspre tine
din lumea
care mã moare
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27 de naºtere
ne-am tot nãscut
pânã nu mai ºtim
nimic despre ea

de viaþã
am tot trãit
pânã nu mai ºtim
nimic despre ea

de moarte
am tot murit
pânã nu mai ºtim
nimic despre ea

cum ne mai numeºti
Doamne
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28. nesfârºitul din urmã
ºi
nesfârºitul din faþã
în nesfârºitul
clipei
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29. ea vine ºi pleacã
odatã cu mine

mã naºte
mã iubeºte
mã moare

mã umileºte
mã fericeºte
ºi mã doare

ea este foarte geloasã
chiar dacã e
în fiecare femeie
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30. ºtiu cã eºti foarte frumoasã
calci pe acelaºi pãmânt
cu aceleaºi picioare
printre care mã scurg ºi eu
cã te naºti prea devreme
sau prea târziu

dar nu ºtiu ce vezi
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31. iau timpul meu
ca pe un tren de noapte

el are
vagoane dormitor
restaurant
clasa întâi ºi a doua
în care lumea
urcã
coboarã
dupã ce e scris pe biletul
pe care
nu am avut
cu ce
sã îl cumpãr
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32. noaptea
nopþii înstelate
unde lumina
nu te mai
orbeºte
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33 anotimpurile
câtã spaimã
la vederea toamnei

frunzele trec
copacul rãmâne
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34. þinut în picioare
de umbra
care aduce
întunericul
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35. lumina
nãscutã
din întuneric

simplu
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36. dincolo de ochi
minte
începi
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37. câtã spaimã
în clipa de care
nici tu nu scapi
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38. lumea
din mintea noastrã
trecând prin
noi
trecând
prin lumea
din mintea noastrã
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39. pleci odatã cu
cerul
pãmântului
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40. mai însoþim
o clipã
o zi
o noapte
o viaþã
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41 o pasãre neagrã
cu aripi de piatrã
zgârâia cerul
însângerându-l

în gheare cu
inima mea
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42. noaptea asta
nu trece

pentru cã a venit
fãrã tine

ºi nu are
unde
sã plece
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43. ea e tristã
de veacurile
altor veacuri
ºi eu îmi acopãr ochii
sã o pot vedea
urechile
sã o pot auzii
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44. iubita mea
a venit

ne-a despãrþit demult
duelul
cu celãlalt
pe malul tulbure
al senei

iubita mea
a venit

cu tot cu el
mai bãtrâni cu câteva
vieþi

iubita mea
a venit
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45. voi cãuta un timp
al clipelor
fugite
din spaima minþilor

voi cãuta un
timp
în care sã batã
numai inima ta
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46. ploaia
destrãmând noaptea
dintre noi
înspre dimineaþa
topitã sub neguri
de dorul razelor tale
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47. pasii tãi
din cer coboarã
într-o  dulce zi de varã
peste lumea
ce-o sã moarã

pe când tu erai
mister
între lumea mea
ºi cer
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48. nu mai am
cer
sã sprijin privirea
nici pãmânt în care
sã cad

doar respirarea
de care atârn
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49. pe malul tãu
cresc munþi îmbrãcaþi
în rochii de flori
copaci topiþi
în aburul crud
al dimineþii pãscute
de cãprioarele
împuºcate de mine

pe malul meu
creºte piatrã
peste piatrã
peste piatrã

cât pentru un pod
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50. eºti ºi tu o fiinþã
între noi vieþile aleargã
mai repede
decât noi

asearã credeam cã
am putea sã le
oprim un timp

sau cã lumea
ar putea sã ne vadã
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51. gândurile sunt pene
sentimentele aripi
cât mã va mai þine oare
cerul ochilor tãi
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52. iau trenul spre
mâine
prin viscolul timpului
pe geam
crâmpeie de lume
ºi fãrã lume
se vor sparge odatã cu el
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53. nici un tren
nu mai duce
spre noi

nici drumurile
aerul
apa
ºi ce mai trece
pe lumea asta
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54. urcãm în  trenuri
de tot mai mare
vitezã
din care paºii par
timp pierdut

ca ºi cum
destinaþia ar fi
scrisã pe bilet
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55. aºa cum cerul nostru
se sprijinã de pãmânt
cerul fãrã de pãmânt
se sprijinã de noi
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56. paharul
pe care îl tin în
mânã
pune întrebãri
despre viaþa lui
ºi a celor
pe care îi beau
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57. somnul
care ne scurteazã
viaþa
oricum prea scurtã
pentru a trãi
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58. la capãt
e groapa în care
cazi
din care te
ridici
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