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(Cadavre Exquis-Exquisite Corpse-Cadavru Delicios, 21 martie 2016, Facultatea de 
Litere, Cluj) 

((Tema de lucru a poemului colectiv : candelabru, lampadar, lumină)) 
 
 
 
razele aveau căngi şi bisturie voioase deşi 
peste mine scânteia-i prin urmare 
lumina cade peste pisică pisica toarce dar 
peretele foşnind ca o draperie totuşi 
razele artificiale care mă lovesc deşi 
dă iluzia de control asupra vieţii tale întrucât 
oricum nu ne orbesc pe noi luminile de sus pentru că 
avalanşe nebuloase explozii constelaţii pentru că 
generaţiile următoare îşi vor aminti doar umbre dar 
singura libertate este verdele taxiurilor acum totuşi 
piedica reflectă aripa frântă a demonului de porţelan dar 
luminiţele oliv urcă vertebrele pădurii pentru că 
picioare rupte patru atârnând în gol deşi 
fulgii de aur cădeau pe covor dar 
printr-o lupă dementă vezi galaxii antice deşi 
mă simt cel mai bine într-un clarobscur aproape material fiindcă 
atât de mulţi ochi într-o singură privire încât 
mi-ai albit mintea cu ai tăi fiori dar 
lumina ce îmi inundă faţa albă totuşi 
striga un soare doar când nimeni nu era fiindcă 
pentru mine foaia e prea albă când 
se legăna incert plutea şi strălucea în razele de praf deşi 
copiii erau copleşiţi de fericirea celestă astfel 
privirea nu poate sesiza lumina e obişnuită cu întunericul întrucât 
scânteie în noapte pe covor când 
auzeam şoaptele pitite în eclerajul orbitor pentru că 
circuite transcrise cântă pădurile unde  
floarea soarelui seminţe prăjite la lupă furnici care aleargă entropic totuşi 
o rază care scoate bucuria ca şi cum 
oamenii amestecaţi dorm cu ochii deschişi aşadar 
de dorul ei mă simt aşa murdară întrucât 
şi maimuţa plângătoare cerşind milă sub şrapnelele de fotoni căci 
de nepătruns albastrul plouă tactil tăcut dar 
întuneric stric tot arunc nu vreau strig deoarece 



am găsit o apă de sticlă din care a ieşit porumbelul fiindcă 
picurat de pe coleoptera de ambră picuri dar 
dacă un dac te simte două scântei. 
 
 

(participanţi : 29 de studenţi + 8 scriitori, din care 6 scriitori au participat prin telefon la 
scrierea colectivă) 


