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Argument
Chiar dacă mi-am structurat fluxul creativ de-o viață în
zona artelor vizuale, în subteran a existat permanent o
pânză freatică de poezie care mă fericea chiar și în
ipostaza latentă.
Acest nou volum de poezie am vrut să fie ceva mai altfel
decât cele anterioare. Nu știu dacă am reușit. Versurile
venite spontan în spiritul meu, m-au învăluit nesperat de
incantatoriu în multiple ipostaze, care nu de puține ori mau surprins.
Am o constanță a orelor de lucru. Dar mi se întâmplă și
să am nevoia de a începe să scriu spontan într-un mod
imperios.
De fapt știu de mult că secretul creativității este munca
constantă într-o anume ritmicitate.
Metoda nu dă greș. O folosesc de câte ori am de adus
ceva pe lume, ceva deosebit din domeniul creației
artistice: pictură, desen, poezie. Actualmente, trebuie să
recunosc, m-a acaparat mai mult poezia. Și nu regret.
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Mă străduiam, într-un vis
să culeg flori de sulfină
din trei locații
pe o colină
devastate de inundații
uimiri fantastice
se cățărau cu eforturi drastice
pe o pânză de păianjen pitic
ce le avea la degetul mic
vopseau pânza fir cu fir bicolor
o depozitau într-un incubator
în mușuroiul de furnici
plin de nepoți, de tați, de bunici
uimirile fantastice
sub colina devastată de inundații
aveau multe interogații
căutându-și locații
de odihnă la soare.
mai la vale, în iarba înaltă și verde
era o splendoare.

Colina devastată de inundații
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Pe catedralele de nisip ți-ai instalat umbrele de tăcere.
din eternitate
se vor întoarce ideile zămislite de noi,
în cetate?
vom prinde din zbor șoaptele transparente?
demente?
adormiți pe stâncile înghețate cu pietre argintii
ne vom pierde umbrele în nopțile pustii
instalate de iubiri nesperate?
când voiam să urcăm în Carul Mare
tuturor ne era foarte frig
în briza sărată
și ne urcam pe speranțele cumpărate de îngeri
câteodată.

Speranțele
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Un proiect despre două izvoare
ce nu mai voiau să curgă la vale
printre pietrele albiei devastate
de întrebări,
se deghiza
într-o spumă de mare
de câteva zile.
tu te plimbai prin crepusculul
ce se integra fără vrere
în puzderia de stele
căzute pe solul înghețat de câteva ere
apele altădată învolburate
aveau venele uscate
și gândul tăiat,
triplat
putrezesc toate indeciziile fără să spere
asediindu-și misterele
seducându-și tăcerele
într-un experiment uitat.
vremelnic despărțit de ipoteze
rămase cam treze
în gândul tăiat
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tu te-ai integrat
urcușului pe metereze.

Pe metereze
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Pe scâncetul verdelui crud,
din pictura terminată în zori,
am văzut trei pitici
citind Biblia.
eu nu aveam timp să mă mir
și să plâng
mi se înroșise piciorul stâng
de la gleznă în jos
intrat în baia de aburi
și în gâlceava căderii frunzelor
îngălbenite.
mă trezea mirosul de tămâie
și nimeni nu știa să mă mângâie
cu mâinile aspre.
intraseră multe așchii în gâlceava
căderii frunzelor îngălbenite,
și zorile nu mai puteau să fie
rostite.

Gâlceava frunzelor îngălbenite
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În ficatul meu hepatic, vociferau
multe globule roșii. Erau
zglobii
și nu-și găseau locul...
urcată pe eclipsa de soare,
strigam invizibilul
din întunericul
temporar,
așternut peste razele aurii.
nu așteptam ca să vii
cu ochelari fumurii ...
zburasem deja dincolo
în haloul răcoros
pe aripa îngerului din câmpii.
incandescente,
globulele roșii făceau alergii!

Globulele roșii făceau alergii
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Letiția Oprișan - Blondă pe fond roșu
tehnică mixtă pe carton, 70 x 50 cm, 1999
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tehnică mixtă pe carton, 70 x 50 cm, 1991

