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Poezia emigraþiei,
un beneficiu
colateral
al mondializãrii
Mondializarea a reuºit sã

creeze nu doar o piaþã unicã,
favorabilã marilor corporaþii
internaþionale, a avut benefice
„câºtiguri colaterale“ în plan
cultural, uºurând circulaþia
mai întâi a creaþiilor (texte
literare, opere plastice sau
muzicale), apoi a creatorilor.
ªi dacã notaþia muzicalã sau
opera plasticã oferã un grad
mai mare de receptare, nefiind
probleme la prezentarea unei
bucãþi muzicale, a unei picturi
sau sculpturi, în receptarea
unor creaþii literare intervine
opera de traducere.
Traducãtorul poate potenþa
sau poate deprecia adevãrul ºi
efectele textului. Un beneficiu
pentru uºurarea „livrãrii“ unor
creaþii literare aparþinând unui
anumit spaþiu cultural cãtre un
public diferit l-a constituit
amplificarea schimburilor
la nivelul universitãþilor,
circulaþia „profesorilor fãrã
graniþe“ între diferite þãri. Un
plus evident la cunoaºterea
directã a creaþiilor altor spaþii
culturale a adus circulaþia
profesorilor care sunt ºi
creatori de literaturã. Se
cunosc destule cazuri în care
scriitori nãscuþi într-un spaþiu
cultural au schimbat þara ºi
continentul ºi, prin traducerea
propriilor scrieri sau ale
conaþionalilor din þara de
origine în þara de adopþie, au
contribuit la mai buna
cunoaºtere în noul spaþiu. Iar
apoi, efectuând ºi parcursul
invers, au fost agenþi
(inter)culturali activi cu rol
important în difuzarea în
ambele sensuri a creaþiilor
literare, într-o beneficã
reciprocitate. Ar fi de
menþionat în acest sens mulþi
creatori care prin opera lor
(bilingvã) unesc douã spaþii
culturale: Margara Russotto
(Peru-Italia), Sergio Badilla
Castillo (Chile-Suedia-
Norvegia), Martha Canfield
(Uruguay-Italia), Marta
Lopez-Luaces (Spania-
SUA), Cecilia Valdes (Chile-
Suedia, cu o ºedere de
aproape un an la Bucureºti),
Annabel Villar ºi Julio
Pavanetti (Uruguay-Spania)
sau Silvia Cuevas-Morales
(Chile-Australia-Spania).

Subliniez cã existã ºi
scriitori români care s-au
remarcat în ultimele decenii
pe alte continente. În afara
cunoscutului Petru Popescu
le mai menþionez pe
Alina Diaconu - Argentina,
Anamaria Beligan -
Australia). Dar în spaþiul
european exemplul cel mai
clar este Matei Viºniec, cel

care a început ca poet român
ºi acum este recunoscut ca
dramaturg franco-român, un
mare creator care, deºi
activeazã la Paris, susþine cã
de fapt „centrul lumii este la
Rãdãuþi“.

Dintre scriitorii care
practicã „creaþia“ literarã
bilingvã creând punþi

culturale între spaþii depãrtate
face parte ºi Vera Lucia de
Oliveira, poetã, traducãtoare
ºi eseistã deopotrivã
brazilianã ºi italianã, o poetã
cãreia nu-i place conceptul de
literaturã a emigraþiei, dar
ºi-o asumã.

Bilingvismul sãu depãºeºte
geografiile lingvistice ale
celor douã spaþii ale matricii
de origine, este mult mai mult,
este biculturalism. Iar dacã
luãm în considerare formaþia
ºtiinþificã a poetei care este
doctor în literaturi iberice
ºi ibero-americane (al
Universitãþii din Palermo,
1991), este evidentã
componenta cel puþin
triculturalã a Verei Lucia
de Oliveira. Poeta italo-
brazilianã este prezentã în mai
multe antologii din Brazilia,
Spania, Italia, Portugalia,
SUA ºi Marea Britanie.

Vera Lucia
de Oliveira,
„paulista“
din Perugia
Nãscutã în 1958 în

metropola Sao Paolo, oraº cu
efervescentã viaþã culturalã
deosebitã, ºi „transplantatã“ în
Italia pe când avea 25 de ani
(în 1983), Vera Lucia de
Oliveira este de câþiva ani
profesoarã de limbã
portughezã ºi literaturi de
limbã portughezã la
Universitatea din Perugia,
traducãtoare în italianã a unor
importanþi poeþi brazilieni
(printre care Ledo Ivo,
Manuel Bandeira ºi Carlos

Drummond de Andrade) ºi
a unor poeþi italieni în
portughezã. Poeta paulistã
vine astfel în siajul unor mari
creatori bilingvi italo-
portughezi ca Murilo
Mendes ºi recent dispãrutul
Antonio Tabucchi.

Una dintre cãrþile sale,
„Poezie, mit ºi istorie în

modernismul brazilian“
(Unesp, 2001), este
consideratã ca lucrare
fundamentalã în analiza
evoluþiei literelor braziliene
în ultimele 6-7 decenii. La fel
de importantã ca dimensiunea
sa de traducãtor ºi critic este
statura de poet bilingv a Verei
Lucia de Oliveira, poezia sa
fiind cunoscutã ºi apreciatã
atât de publicul de limbã
italianã, cât ºi de cel de limbã
portughezã. Dacã la început
scrie în portughezã pentru cã
„aºa a simþit“, a început sã-ºi
traducã poemele în italianã
din dragoste pentru soþul sãu
italian care nu ºtie
portugheza... Sã mai spunã
cineva cã dragostea nu ajutã
poezia...

Vera Lucia de Oliveira a
fost invitatã la Universitatea
Babeº-Bolyai din Cluj-
Napoca de Institutul Italian
pentru a le vorbi studenþilor de
la secþiile de italianã (despre
literatura italianã de azi, mai
ales despre poezie) ºi
portughezã (despre unul
dintre cei mai mari romancieri
pe care i-a avut lumea
contemporanã - portughezul
Jose Saramago). Deºi ne
cunoºteam de pe internet de
mai bine de 7 ani ºi îi citisem
cãrþile (cu multã plãcere,
recunosc...), o întâlnire de
gradul III (de câteva ore)
poate fi mai edificatoare decât
multe cãrþi citite ºi mesaje
schimbate de-a lungul anilor.
Aºa cã ne-am întâlnit într-o zi
ploioasã în Clujul care
pe-atunci nu era al celebrului
Emil Boc ºi-am discutat

despre poezie, despre
literaturã ºi despre filme...

„Din câte lucruri se
construieºte un poem? Din
cuvinte, ritm, culoare ºi o
temã... În doar douã versuri
(ºovãielnicã, am pãºit încet/
prin fisurile lucrurilor) - scria
în 2006 criticul Heloísa Jahn
- Vera Lucia de Oliveira ne
spune multe despre modul
în care ea face poezie: cu
miºcãri lente, cãutând materia
poemului în fisurile pe care le
prezintã suprafaþa netedã a
realitãþii… Pentru ea realitatea
e fracturatã ºi poate fi
perceputã în multe dimensiuni,
uneori contradictorii. Poemele
sale încearcã sã restituie toate
vieþile pãstrate în memorie; tot
ce a fost trãit ºi pierdut este
astfel salvat, conservat. Din
acel loc de unde observã totul,
poeta percepe de la distanþe
egale lumea lucrurilor ºi
faptelor prezente ºi a celor
care niciodatã nu vor fi
înfãptuite.“ Poezia Verei
Lucia de Oliveira este „o
sintezã ascuþitã, sigurã ºi
limpede care face ca poemul
sã parcurgã teritorii despre
care nu poþi vorbi doar ca sã te
afli în treabã, ci întotdeauna
cu o finalitate clarã ºi cu
sentimentul surprizei cu care
un poem bun se instaleazã în
mintea cititorului, alãturi de
fapte de viaþã, gata de a sãri
din amintire ori de câte ori
experienþa îl convoacã“, scria
acelaºi critic.

În poemele sale, aº adãuga
întãrind spusele criticului
brazilian, Vera Lucia de
Oliveira trece de acea maya -
vãlul aparenþelor - pentru a
coborî în profunzime, în
„realitatea realã“. Adicã
într-o zonã în care puþini poeþi
se încumetã sã priveascã,
d-apãi sã mai ºi
scormoneascã. Se ajutã de
unelte ca experienþa de viaþã,
intuiþia poeticã/femininã,
talentul de modelator al trãirii
ºi exprimãrii în cuvinte. Jocul
poetic al Verei Lucia de
Oliveira care foloseºte cuvinte
dure în imagini fin nuanþate,
în sintagme fluide
polisemantice, stabileºte
relaþia cu cititorul graþie unui
fler poetic ce echilibreazã
fondul apãsãtor, terifiant
uneori prin forma de livrare
uºor accesibilã, plãcutã,
tentantã (spre acaparatoare).

În poezia poetei italo-
braziliene cotidianul este
deconstruit, fragmentat ºi
fragmentar, recompus ca
un puzzle cu mai multe
soluþii (sau cu o soluþie
mereu deschisã), atmosfera
apãsãtoare, gravã a poemelor,
realitatea este opresivã,
trivializatã, banalizatã ºi
totuºi delicatã. Fiecare vers
surprinde cititorul prin

imagini incisive, prin alãturãri
ciudate de cuvinte a cãror
includere într-o sintagmã este
dificil de imaginat. Poeta
nu se încurcã în semne de
punctuaþie ordonatoare (ºi
constrângãtoare) ºi foloseºte o
sintaxã aparte care aparent
permite citirea plurivalentã,
dar care-ºi rezervã pentru
final o ghilotinã logicã
surprinzãtoare, rãstãlmãcitoare
ºi rãsturnãtoare de sens.

Este greu de înþeles cum o
fapturã atât de delicatã poate
avea o poezie atât de profund
durã, de o implicare
emoþionalã (ºi socialã) care
nu rãmâne la suprafaþã nici
mãcar preþ de-un vers. O
poezie care, deºi este
implicatã în social, nu se
transformã nici în manifest
politic, nici în strigãt de
revoltã. Poezia Verei Lucia de
Oliveira este implicatã în
social doar pentru cã este
foarte implicatã în uman,
coboarã în profunzimile
fiinþei...

„Creierul devine un câmp
de confruntare a cuvintelor...
poezia este iluminare,
conºtiinþã lãrgitã, un gând pe
care-l simþi... poezia are
nevoie de muzicalitate...
poezia este precum celula,
conþine tot... conþinutul, îºi
fãureºte forma care-l exprimã
mai bine“ sunt opinii puse în
practicã de poeta italo-
brazilianã. Fãrã a fi o
inovatoare absolutã a poeticii,
Vera Lucia de Oliveira
opteazã pentru minimalism,
pentru maxim de sens cu
minim de reprezentare
semanticã. Poeta se
dispenseazã de majuscule, iar
în ultimul volum ºi de titluri,
discursul poetic trecând
vizibil de la un poem la
urmãtorul. Dintre semnele de
punctuaþie poeta reþine numai
semnul interogaþiei, dar
întrebãrile sale nu au parte
ºi de rãspunsuri eventual
subliniate de semne de
exclamare. Multe interogaþii
pentru multe probleme pentru
situaþii neclare ºi stãri de
neliniºte ºi niciun rãspuns
evident, durerea difuzã,
suferinþa mereu prezentã (ºi
mereu la limita suportabilului),

angoase... Eul narativ-
interogativ migreazã ºi el în
cadrul discursului poetic, îºi
schimbã sensul ºi persoana,
întrebãrile (de la obiºnuite la
hamletiene) par sã fie puse de
voci situate în afara discuþiei
în texte încãrcate de
dramatism.

Enigmaticã ºi surprinzãtoare
este diferenþa uriaºã între
delicateþea fãpturii, solaritatea
zâmbetului ºi comportamentului
ºi tenta întunecatã a poeziei
sale încãrcate de o „durere
cosmicã ºi leopardianã“, cum
susþinea un alt critic.

Mereu perplexã ºi sfâºiatã
între douã realitãþi lingvistice
culturale ºi geografice -
Brazilia natalã ºi Italia
adoptivã - potrivit propriei
mãrturisiri, poeta Vera Lucia
de Oliveira a încercat „sã
armonizeze contradicþiile, sã
uneascã fragmente de viaþã ºi
istorie, fragmente care par sã
constituie chiar condiþia
interioarã a fiinþei“.

Un record:
o carte de poezie
cu tiraj de 190.000
exemplare
De la debutul în poezie cu

volumul de poeme cu titlu
haios „Uºa care scârþâie la
capãtul culoarului“ (Sao
Paolo, 1983) ºi pânã la cel mai
recent volum, „La carne
quando e sola“ (2009), volum
câºtigãtor al prestigiosului
premiu Piero Alinari
decernat de juriul
internaþional de la Florenþa,
Vera Lucia de Oliveira a
obþinut numeroase premii. De
fapt, remarcând cã aproape
toate volumele sale de
poezie au fost finaliste sau
premiate la concursuri
importante, putem sã dãm ºi o
explicaþie a acestui fapt ieºit
din comun.

Venitã dintr-un cadru
brazilian exuberant, activând
într-o atmosferã italianã de
efervescenþã culturalã solarã
(pe care am cunoscut-o
direct), Vera Lucia de
Oliveira este de o disciplinã
auctorialã teutonicã. Poeta
declara cã acumuleazã fapte,
voci, frânturi de idei pe care

O secvenþã din „poezia migraþiei“
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le digerã ºi, atunci când
conþinutul este maturat, apare
poezia: scrie un volum pe care
îl lasã într-un sertar cam 5
(cinci!) ani. Dupã 5 ani îl reia,
mai modificã ceva (sau nu)
dacã aºa simte ºi îl lasã încã
un an sau doi la dospire. Dupã
care îl reia, modificã ceva sau
nu ºi îl trimite cu un
pseudonim la concursuri,
unde este evaluat de
profesioniºti ai poeziei. Totul
din respect pentru viitorii
cititori... Aºadar, cam 7 ani
pentru un volum. Când mã
gândesc cã am cunoscut poeþi
argeºeni care scriu dupã
programul „în lunile astea
scriu un volum“, mi se pare cã
diferenþa de atitudine este
mare.

Dupã ce Vera Lúcia de
Oliveira nel 2005 a obþinut
prestigiosul Premiu pentru
Poezie al Academiei
Braziliene de Litere pentru
culegerea „Zgomotul ploii“
(„A chuva nos ruídos“,
Escrituras, São Paulo, 2004),
în 2006 a câºtigat un alt
premiu foarte important.
Volumul „La încheieturile
oaselor“ („Entre as junturas
dos ossos“) a fost declarat
învingãtor la concursul
„Literatura pentru toþi“ lansat
de Ministerul Educaþiei ºi
Culturii din Brazilia, concurs
la care s-au prezentat 3.000 de
cãrþi ºi al cãrui premiu i-a fost
înmânat de preºedintele (de
atunci) Luiz Inacio Lula
da Silva. Poeta - care,
necunoscând protocolul, era
intimidatã - povestea amuzatã
cum preºedintele Lula a
strâns-o în braþe „ca un urs“ ºi
a sãrutat-o pe obraji fãrã vreo
grijã specialã pentru protocol,
de parcã ar fi fost o prietenã
pe care n-o vãzuse de multã
vreme. Premiul a avut ºi o
materializare greu de imaginat
la noi: placheta de versuri
câºtigãtoare a fost publicatã
într-un tiraj de (atenþie!)
190.000 exemplare ºi
distribuitã la toate bibliotecile
braziliene.

Pe principiul un volum -
mai multe premii, culegerea
de poeme „Verrà l’anno“
(„Va veni anul“) a obþinut 4
premii, printre care premiul
Eks&Tra 2004 (motivaþia
juriului: „pentru maturitate
expresivã ºi coerenþã
tematicã“), Premiul Naþional
pentru Poezie „Popoli in
Cammino“ („Popoare în
mers“, Milano, 2005 - foarte
nimerit cu background-ul
multicultural al poetei) ºi
Premiul Internaþional pentru
Poezie Pier Paolo Pasolini
(Roma, 2006).

Cunoscutã deja în
Brazilia, Italia, Spania,
România, Portugalia, Angola
ºi Germania, în Italia face
parte din redacþia revistei
literare online cu nume foarte
simpatic: „Fili d’aquilone“
(„Sfori de zmeie“). Pe lângã
volumele de poezie, Vera
Lucia de Oliveira a publicat
volume importante de criticã
despre modernismul brazilian,

dar ºi despre Manuel
Bandeira, Carlos Nejar,
Ledo Ivo, Nuno Judice,
Guimaraes Rosa. Din 2009
poeta activeazã în grupul
„Compania poetelor“, grup
constituit la iniþiativa poetei
Mia Lecomte (din care face
parte ºi o poetã de origine
românã - Livia Bazu), grup
care organizeazã spectacole
centrate pe poemele
membrelor grupului.

Pentru ilustrarea celor
arãtate vã oferim câteva
poeme din cele mai recente
volume - „Verra l’anno“
(2005), „Il denso delle cose“
(2007) ºi „La carne quando e
sola“ (2009), volum câºtigãtor
al prestigiosului premiu Piero
Alinari decernat de juriul
internaþional de la Florenþa.

Vera Lucia
de Oliveira

POEME
Tãieturi
arborele genealogic
al acestor tãieturi
mãrturiseºte cã dragostea
fãrã un pic
de anihilare
nu existã

Roþi
copilãria mea era
plinã de trenuri
dar ºi adolescenþa mea
s-a umplut de roþi
dimineaþa mã trezesc
ºi înþeleg:
viaþa existã
ºi paralizia 
e numele cel mai dureros
pe care-l poartã moartea

Rândunele
mã simt în pace cu lumea
cã doar ºi un tanc 
se saturã de rãzboi 
pânã ºi o pasãre
se opreºte sã se odihneascã
ºi apoi astãzi 
cerul este de un albastru 
care rãneºte ochii
atât de ascuþit încât
rãmâi cu burta în sus
admirând rândunelele
care se rotesc deasupra
gândindu-mã la ceea cred ele
acolo sus
la ceea ce ºtiu 
dacã ºtiu 
cã mã am bine cu lumea 
ºi cã ele se rotesc acolo sus
pentru mine

Obsesie
mã-nvârt în jurul obiectelor
decojind scaieþi 
pe dinãuntrul sâmburelui
se fixeazã
pe dinãuntrul pietrei
îºi densificã consistenþa
fãtul
se încrusteazã 
dragostea îºi elaboreazã
obsesia

Bolnave
rândunele calme
îºi umflã cuibul
sufletului
adunând pene
uitã
de primul îngheþ
rândunele bolnave
se cuibãresc în paturi
câini 
care au învãþat
sã iubeascã
o altã specie de moarte

Pãsãri convulsive
se lovesc de stâlpi
pãsãrile
distilate de noapte
se distrug în zbor 
în zborul lor nenatural
se ciocnesc de oase
surde
de uºi batante
ce nu ascultã
sângele care
þâºneºte în întuneric

Lumea a treia
în lumea a treia
a cerului
umblã suflete nevinovate
cãlcate-n picioare
umblã copii
ale cãror dureri 
le înghit copilãria
ºi beþivi ai nimicului
muncitori ai propriului doliu
hãmesiþi de poezie
ºi pâine
umbre
care se întind
în aºteptarea
trâmbiþelor
judecãþii

Tatãl
când l-am lãsat era în pijama
se pierdea într-o lume albã
ºi mutã
i-am spus tatã ne revedem
duminicã
m-a privit nemiºcat
n-a rãspuns 
n-a spus absolut nimic

Fiul
i-au spus despre tatãl sãu
când deja era mort el
într-un mare oraº
ºi tãtãl suferind
nu i se face aºa ceva
unui frate
nu este lãsat în afarã cineva
doar pentru ca a fost nevoit
sã-ºi lase
propria casã
sã se piardã într-un oraº 
de câini fãrã cineva apropiat
nu i se face mãgãria asta
unui fiu
care niciodatã
nu mai poate spune
tatã uite-mã m-am întors tatã

Crãciun
prânzul era pe masã era ziua
de crãciun
cu ochii înroºiþi mama servea
risoto-ul
tata mânca mesteca repede
cu ochii-n farfurie
nouã puiul la rotisor ne pãrea
cã este din piatrã
atât nu putea
sã ne coboare pe gât în jos

Trupul
îi spãla trupul cu sufletul
în mâini
mângâind carnea rece
pe care atât o iubise
ºi urâse 
acum nimic nu mai rãmãsese
în afara acestui chin
al muºchilor inerþi
pe care ea îi vãzuse vibrând
ºi gâfâind
de plãcere ºi durere

Marea ºi bãltoaca
pentru Gladys
nu în mare îmi arunc nãvodul
densitatea mãrii
nu e o ancorã
marea nu proiecteazã ghipsul
urnelor
marea sfâºie cicatricele 
corodeazã acele
marea nu ºtie ce-i aceea
întârziere
nu privind marea am învãþat 
sã croiesc cuvintele

în tãcerea apãsãtoare din casã
sãpând prin oraº
bolile bãltoacelor 
visând cimitire mai mici
pentru a frâna evadarea 
lucrurilor
a sevei

gãuri pe care jgheaburile
le înfundã
ºi pãmântul care se legãna
de parcã era ceva 
ce trebuia sã creascã
al cãrui destin era sã absoarbã
bãltoacele
de aceea stau în faþa mãrii
ca oricine care se teme
ca oricine care înfulecã petice
pietre
stiletele pe care marea
în miºcarea sa
le-a corodat

★★ ★★ ★★
mamã atâtea zile am stat
în întuneric
poþi sã-mi spui pe unde erai?
umblam obosit mã rãtãcisem 
n-am mai gãsit pe nimeni
ai putea sã-mi spui 
de ce n-ai rãmas înãuntru?
avem o mamã care se naºte
cu noi
o fabricãm în uterul nostru 
ºi apoi ea nu se naºte 
aºa cum am fi dorit-o 
aºa cum am imaginat-o 
crezi cã exiºti fãrã mine
crezi cã m-ai inventat 
mamele ar fi trebuit 
sã priceapã 
cã ºi-au dat naºtere 
lor înselor

★★ ★★ ★★
pãsãrile astea se plimbã
printre morþi
sunt notele muzicii lor
þopãie cãutând câte o sãmânþã
cãzutã
din vreun buchet de flori 
dacã ºi acolo gãsesc ceva
de mâncare
de ce n-ar trebui sã cânte
un imn
celor care le dau sã mãnânce?

★★ ★★ ★★
mamei nu pot sã-i spun 
cum mã izbeºte lumina
ochii mi i-am luat de la ea 
de la ea am luat
felul în care îi deschid 
de la ea am luat
pânã ºi felul în care 
nu rãmân tãcutã 
ca un mut

★★ ★★ ★★
sã mergi întruna în întuneric
poticnindu-te de obosealã
fãrã s-ajungi la ieºire
poþi doar sã te învârþi în cerc
clãtinându-te pe limburile
aceleiaºi rãni

★★ ★★ ★★
când eram mic duceam
în mine
un suflet care n-a crescut 
odatã cu trupul
a rãmas o fetiþã 
dar ceilalþi nu puteau sã ºtie
acum cã eºti mare
îmi spuneau
dar sufletul se temea de orice
ºi orice era gata sã-l rãneascã 
acolo unde n-aº fi crezut
vreodatã

★★ ★★ ★★
nu-i greu sã faci un copil 
sã zâmbeascã
dar aº vrea sã te vãd 
dacã reuºeºti ºi cu un bãtrân
purtãm înãuntru durerea 
de a nu mai putea fi iubiþi
nu vezi cum îi privim
pe tinerii
care-ºi cheltuiesc frumuseþea
o pierd în întregime 
fãrã ca noi sau ei 
sã fi fãcut
suficiente provizii

★★ ★★ ★★
oare n-o fi trãit destul?
acum gata voia sã moarã
nimeni n-ar trebui 
sã aºtepte atâta moartea
nimeni n-ar trebui 
sã numere minutele
între mlaºtinile 
cele mai adânci 
care te smulg vieþii decente
ce diferenþã era între el
ºi un pat
dacã nu doar faptul cã el 
simþea durerea

★★ ★★ ★★
de la fereastrã se auzea
ºuierul vântului
viaþa pulsa în vintre
crengile zgâriau lumina
cum unghii ascuþite zgârie 
geamul ºi-l convocau 
pe Dumnezeu sã-i arate 
carnea atunci când
e singurã

★★ ★★ ★★
cât de frumoasã era marea
albastrã a verii vântul
prin culoare albul caselor
iluminate
de soare apoi am vãzut
lucrurile deformându-se 
ºi începând sã sufere
ca ºi cum s-ar fi cãit
de fericirea lor

Stradã comercialã
Sunt poetul unui oraº
slãbãnog
al oraºului care
nu înainteazã
sunt poetul acestui târg anost 
al violenþei vieþilor 
poetul oraºului care scufundã
case
ºi persoane
sunt poetul acestei curve
de oraº
de care-i numai faþada
ºi în fiecare dimineaþã
mã trezesc goalã ºi strâmtã
ca o stradã comercialã


