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Doina Postolache

Trei ba lcoa ne

O Molie Extravagant
Extravagantă
Doamnei Daniela Bâzgă
zg i:
zgă
„Să
S o păstraţi!,
Să
ţţi!,
i!, pentru ccăă o femeie
deosebit trebuie să aibă neapărat
deosebită
o Molie Extravagant
Extravagantă
în garderoba ei de iarnă.”

Mă întorceam, cu taxiul, acasă
și mă gândeam
că m-ar putea aș
aașt
ște
tep
ept
pta
taa o mo
agăţţţată de balcon, ascunsă lie uriaașă,
agă
sub unul dintre cele trei
balcoane ale mele.
E noapte și
și e cald, de parccă
e înv
nveelit
lit orașul
ul cu o pătură
de lână neagră.
Parcăă șși tristeţţea mea
are lacrimi de lână.
Atât sunt de calde.
Mi-e frică să pl
plâng.
Mi-e frică de molia uriașă de sub
balcoane.
Mi-ar mânca din ochi,
mi-ar mânca din ggânduri,
mi-ar mânca din tăce
cerrea
ea du care mă ascund
ca după un zid din cărămizippă
de lână.
Poate că de lână va curge șși sân
nggel
elee meu,
duppă ce voi îng
nghiţi câttev
evaa pastile
de lână.

Deșii e aprilie, încă e frig.
Voi îmbr
mbrăca
ca cea mai extravagant
extravagantă rochie
neagră,, de in,
neagr
diseară. Și
Și cea mai extravagant
extravagantă blană
de enot. Sau cealaltă,
de nutrie. Sau, la cizmele pe toc,
trei sferturi, voi lua cea mai extravagantă căciulă
de blană.
Te voi aștepta
ștepta la Gar
ștepta
Gară.
Voi avea o molie, e posibil
să o vezi. Pe guler,
sau pe spate, sau înn poale.
O cunosc. E o molie bătrână.
De obicei, alege
Dumitru
cele mai scumpe haine
are.
Fratelui meu
nt distrugăto
su
e
il
li
din garderoba mea de iarnă.
o
m
ă
u înn faptul c
Ucid pe altele, tinere, neștiutoare,
Nu e nimic ră
întuneric
e la molii.
mâncătoare
toare ffăără gusturi.
Să învăţăm dde la molii să roadem în
Le ucid pe cele care distrug tot,
Să învăţăm întunericul),
ascuns
f ărăă șșovăire șii ffăără
fă
(să roadem de la molii să roadem pe
să aleagă, înainte.
să învăţăm din cele ascunse),
este vechi
Dar Molia asta…!!!
(să roadem de la molii să roadem cee gândire).
Molia asta e Altfel.
să învăţăm din sisteme învechite d inţile
E cea mai bătrână Molie
(să roadem de la molii să trezim m să privim,
din garderoba mea de iarn
iarnă.
Să învăţăm m acolo unde am uitat molie,
E o Molie Nobilă.
șși să le duce fi condușși, urmărind o
Și pentru că este atât de altfel,
precum ama pe care am uitat
o voi ppăstra. Ea
înnspre hain brăcăm;
rare,
m
e preferata mea. Pentru că este
să o mai îm
a, cu înfrigu
li
o
m
m
ri
ă
o Molie Extravagantă.
așa cum urm ărim mintea
așa să ne urm
itări și umbrene sperie.
u
,
ri
u
c
n
â
d
a
și vom găsi ă sau ne ameninţă, sau nci
care ne scapemplul unei Molii și atu
Să luăm ex vem de ffăăcut.
vom șttii ce a

ol i
M
i
e
n
u
l
u
l
p
m
e
x
E

0
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O noapte cu Molii
Prietenei mele Liliana Juc:
„Pe
Pen
ntr
truu ccă te-a durut”

Mă trezesc de la piș
pișcăturile de lii
care mișună deasupra, ca niște mo
ţţari.
Poate că Singurătatea mea este ţân
căl
ldu
dur
roa
oassă
ca un fular.
Poate că Moliile mușșcă din mine,
pentru că nudul meu
se aseamănă nudului din palton,
Păianjenu
arată ca un vid,
și mute pla
și să lase Ml avea ssă-șși
îmbrăţișat de uitare.
mai coapte olia să roadă merelesa pe o altă creangă
Poate că Moliile se odihnesc pe ccăl
Păianjenul .
câi
ele
me
le,
și--aa mutat p
pentru că sunt la fel de moi sau la
ca să nu se și
fel
de
roa
se
îm
mpotmolea lasa din creangă înn c
ca șii ciorapii mei.
în ea.
scă Molia,
reangă,
Poate că Moliile
cumva,
Păianjenul
vor să mi te roadă din piept,
ori de câte se muta din creangă
în creangă,
ca dintr-un pulover,
Molia nu mori
a
i
din dreptul inimii –
avea mere
de ros,
să nu mai fii.
din covor.
Molia se o
să găseascăbliga, în schimb,
câte un vier, rozând la merele din
covor,
și să i-l dea mișșor,
p
ă
ia
n
je
nului
să-l devorez
e.

Pact cu o Mol
ie

ie
l
o
M
e
d
e
r
e
c
ă
T

Fanache:
Lui Daniel
le”
te ttăcerile ta
„Pentru toa

ta.
ântă tăcerea
im
ă
sp
n
în
ă
M
roade
O simt cumle mele,
înn gânduri.
tot
ca o molie și
i va găuri de
Încă puţţin șea, o aud cum roade.
șși tăcerea mbera, definitiv,
Și te vei eli e tine,
de mine, dșă de mâneca ei,
ca o căma că de manșetă,
ca o mâne tă,
ca o manșeșare.
de îmbrăţi

Reeţţţetetee pentru Molii Bolnave
ce ti!”
S nu mai rrăceș
Să
Tat lui meu: „Să
Tată

Dimineaţţa, un colţţ de buzunar.
sacou sau palton.
De dorit să fie un buzunar interior, de in.
de
fire
ă
La amiază, ppână la masă,, dou
bumbac.
După masa de amiază,, o ffărâmitură deare,
baie de aburi,
culc
la
ă
Seara, cu jumătate de oră pân
dorit,
baie fierbinte într-o cizmă îmblănită. De
tă.
ţ
ălţa
imediat după ce este desc
ă
Pentru insomnii, preferabil orele de odihn
pe dreapta holului.
Pentru Moliile ffăără pofttă de mâncare,
se recomandă numai lâna nouă.
nou,
În caz că nu se găsește prin debara nimic
a se consuma neappărat vitamine
din mătase.
Din volumul Poeme cu molii, Editura „Prometeu”, 2011
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