anda andreea şoşea

oniricele

Iaşi, 2009
1

anda andreea şoşea
oniricele

Editura Lumen este acreditată CNCSIS sub nr 003
www.edituralumen.ro www.librariavirtuala.com

Redactor: Morariu Irina Maria

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale:
Şoşea, Anda Andreea
oniricele / Anda Andreea Şoşea-Editura Lumen,
Iaşi, 2009
Pag. 90
ISBN-978-973-166-126-1
821.135.1-1

2

anda andreea şoşea

oniricele

Iaşi, 2009
3

Pagină lăsată
goală intenţionat

4

profesoarei mele din Castalia

5
Extras din volumul:
Şoşea, A. A. (2009). Oniricele.
Iaşi, România: Lumen.

Pagină lăsată
goală intenţionat

6
Extras din volumul:
Şoşea, A. A. (2009). Oniricele.
Iaşi, România: Lumen.

Cuprins:
Ea avea pânze de păianjen în păr ................................................ 11
Frica................................................................................................. 13
Crucificare ...................................................................................... 14
Exerciţiu de ozonificare ............................................................... 15
Îndemn............................................................................................ 17
Fata cu zbor mort în palme ......................................................... 18
Metamorfoză.................................................................................. 19
Diluare ............................................................................................ 20
Noi................................................................................................... 21
Aprinde lumina.............................................................................. 22
Suprarealism................................................................................... 23
Când se tace ................................................................................... 24
Tăcere.............................................................................................. 25
Crima............................................................................................... 26
Tablou............................................................................................. 27
Stratificare....................................................................................... 28
Sinucidere ....................................................................................... 30
Căderea ........................................................................................... 31
Despre ce e şi ce nu e ................................................................... 32
Vizita ............................................................................................... 33
7
Extras din volumul:
Şoşea, A. A. (2009). Oniricele.
Iaşi, România: Lumen.

Fuga................................................................................................. 34
Vis.................................................................................................... 35
În pod.............................................................................................. 36
Cercul .............................................................................................. 37
Ieşirea din cuvânt .......................................................................... 38
Optimism........................................................................................ 40
Lily was here................................................................................... 41
Cross ............................................................................................... 43
Crima (2)......................................................................................... 44
Cenuşă............................................................................................. 45
Piano man....................................................................................... 46
Alungirea visului ............................................................................ 47
Actorul ............................................................................................ 48
Îmbătrânire..................................................................................... 49
Şi când a văzut cum creşte, el a înfipt cuţitul ............................ 50
Indigestie ........................................................................................ 51
Setea ................................................................................................ 52
Uite cum ne creşte iarba din tălpi ............................................... 53
Dinamica viselor............................................................................ 54
Onirică ............................................................................................ 55
Provizii de alb ................................................................................ 56
8
Extras din volumul:
Şoşea, A. A. (2009). Oniricele.
Iaşi, România: Lumen.

Căinţă .............................................................................................. 57
Povestea noastră............................................................................ 58
Şansă................................................................................................ 59
Neschimbarea la faţă..................................................................... 60
Fetiţei îi plăceau merele ................................................................ 61
Foamea de cer................................................................................ 62
Credinciosul ................................................................................... 63
Dincolo ........................................................................................... 64
Despărţire ....................................................................................... 65
Trezire............................................................................................. 66
Fluturele de mai sus de stomac ................................................... 67
Singuri ............................................................................................. 68
Crima (3)......................................................................................... 69
Înnoptare ........................................................................................ 70
În acea seară ................................................................................... 71
Ucigaşul........................................................................................... 72
Începutul......................................................................................... 73
Umbra ............................................................................................. 74
Sufrageria........................................................................................ 75
Căderea (2) ..................................................................................... 76
Urmă ............................................................................................... 77
9
Extras din volumul:
Şoşea, A. A. (2009). Oniricele.
Iaşi, România: Lumen.

Pe mal.............................................................................................. 78
Sinuciderea (2) ............................................................................... 79
Somnolenţă .................................................................................... 80
Copilul............................................................................................. 81
Oameni ........................................................................................... 82
Floarea............................................................................................. 83
Ana .................................................................................................. 84
Jertfă................................................................................................ 85
În pod.............................................................................................. 86
Înăuntru .......................................................................................... 87
Morgana.......................................................................................... 88
La cofetărie..................................................................................... 89
Blocaj............................................................................................... 90

10
Extras din volumul:
Şoşea, A. A. (2009). Oniricele.
Iaşi, România: Lumen.
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Ea avea pânze de păianjen în păr
ea avea pânze de păianjen în păr
în colţul ochilor ei puteai vedea vârful
din steaua spartă de nori
ea călca pe tălpile celorlalţi
zbura cu jumătate din zborul păsării
întregită de zbor de înger
niciodată nu visa
pentru că visul ei nu era vis
sau totul era vis
întotdeauna spăla
cerul cu pământ
pământul cu cer
ea înghiţea praful de pe aripi de fluture
sorbea zeamă de zori din coji de castane
căuta nemurirea în scorburi
ea făcea statui moi din noroi
se rostogolea cu pietrele
cădea în deasupra-cerului
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niciodată nu a fost
copilă mai trist senină
noapte mai lumină
întotdeauna frământa
pumni de iubire din urzici
între tâmple
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Frica
mi-e frică să nu cumva să te calc,
mi-e frică să nu uit...
să nu ridic talpa de pe asfalt şi să o aşez
pe plămânul tău.. şi apoi pe ochi..
braţe picioare vene inimă
pentru că tu ai să taci şi eu nu voi şti
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Crucificare
Rugul aşteaptă.
Pe crucea ta cerul e bătut în picioare de fluture.
Salcâmul cu crengile rupte de somn aşteaptă.
Te vor întinde pe lemn strâns în braţe.
Cerul aşteaptă.
Dormi.
Şi iar nu ai să te trezeşti.
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Exerciţiu de ozonificare
Ia-mă de braţe şi aruncă-mă în nori
Prăpădeşte-mi fruntea sub cenuşa strigătului-cuţit
Şopteşte de sub masca de obiect contondent cuvinte-lamă
în rafale
şopteşte în rafale, şopteşte în rafale, şopteşte în rafale
copiii expulzaţi din atriul drept stau îmbrăţişaţi în şanţuri
speriaţi, se strâng unul în altul pe frontul frunţii-ncruntate
inocenţa repudiată de tine plânge-n suspine în mine.
Până şi cerul s-a dus mai sus ca să nu transpară prin el
negrul omenesc din tine,
Ca să nu vadă Dumnezeu smogul sufletului tău scuipând
peste cerul meu,
Ca să nu vadă Dumnezeu ploaia acidă pe care mi-ai
aruncat-o în ochiul inimii
Şi care arde tot viul ce se cuibărea în obrajii mei ieri,
alaltăieri,
Mâine – în ceea ce numeşte naiva din mine orizontul de ieri
şi de alaltăieri.
N-am să folosesc mijloace anti-poluare,
n-am să îţi îmbib prezenţa în blesteme şi uitare
am să caut umbrele şi am să le transform in umbrele
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feri-voi, astfel, ochiul meu de acidul averselor de la antipod
de stele
feri-voi cerul meu de cupola de dioxid de carbon pe care ai
aşezat-o deasupră-mi
ca pe un capac deasupra fripturii de pui din fiecare
duminică a noastră,
îl voi însenina şi aburii nu se vor mai lovi de ziduri,
să nu-ţi mai cânţi imnuri mâine pentru că ai pus capac
sufletului meu,
mâine să îţi indoi privirea sub capacul meu de deasupra
capacului tău,
mâine vei afla că azi am dat la o parte pământul sub care mai îngropat
şi că, tot azi, am curăţat calea până la stratul de ozon.
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