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Dragă cititorule,

Poemul de oţel trebuia să apară în 1982, când fusese 
premiat la concursul de debut al Editurii Cartea 
Românească, dar n-a fost să fie așa… S-a opus mai marele, 
pe vremea aia, Consiliu al Culturii și Educației Socialiste, 
carele nu gustase cânturile mele de fringilidă, vezi bine, 
dar și subsemnatul, care nu concedasem să fac „toaleta“ 
volumului, ba mai mult: i-am chemat în judecată pe 
tov-ii, pentru tentativă de imixtiune în creația originală 
și fiindcă disprețuiau o carte premiată de un juriu 
competent. Simbolicul „proces“ (pe care l-am pierdut, 
se înțelege) a constituit obiectul dosarului 611/1987 al 
Judecătoriei sectorului 1 București, fiind singurul, de 
altfel, de acest gen din analale justiției (și beletristicii…) 
noastre iepocale.

După revoluție, aș fi putut, cred, să-mi înfrumusețez 
manuscrisul, ori cel puțin să-l adăugesc substanțial, dar 
n-am înțeles să o fac. Cărțulia va apărea, mi-am zis, așa 
cum am conceput-o atunci, pentru a-mi procura iluzia că 
sunt mai tânăr cu zece ani…

27 aprilie 1991
Autorul





Partea întâi 
 

MUZICĂ POPULARĂ





9

Poemul de oţel

La alior

Ţiu minte: tu dormeai iar soarele se trezise în cer 
clipea în lumină becher; arunca scânteiuri pe hat 
de la alior împărat. Soarele ce era mititel dar eu am 
omis bre că el e şi soarele singurel; că şi pietrele din 
empireu au fiere şi fantă rea şi influenţează cu ea.  
O fină rază volialină a parvenit ave să-mi vină; dar eu 
am tăiat-o pe loc pe lumină înainte ca ea să te atingă 
şi scânteele au început să ningă. Ce mă fac scânceam 
febril rotindu-mi paloşul copil; roşeaţa iute se răs-
pân dea pe şaua rece ce-i carnea ta iar lumina se 
făcuse fuioare şi ca lâna mirositoare.



Viorel Padina
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Steaua pelin

Mi-e rău și vărs flori maestre tu când te însori?  
(Te-ntreb ca un procuror căci tu ești al meu amor!) 
Vergură alior tirbișin maestre tu ești un chin. 
Te dăduși la steaua pelin (cădeai în raze ca în 
niște coarne) și ea se sparse ți se prelinse pe carne  
te-mbrățișă unsuroasă privește-te ce umflat ești 
dragă.
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La Marte într-o uzină

La Marte într-o uzină șade Mary fără vină la procesor 
se închină rugină de chip i-anină. Eu strig pe Mary 
aparte ca să ne culcăm la noapte dar Mary-ing mă 
împute cu înalta ei virtute. Şi de muncește pe rupte 
Marte înroșește-n fire Mary nu știe iubire rațio nici 
zece lire două pae (ia ciuleandra la bătae).



Viorel Padina
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Haman venind

Dă-mi voie duduco mânușița să-ți strâng mă lași să 
plâng? Rezolvă-mi cât mai repede cugetu’ psihi mu. 
Ia uită-te haman venind mărșăluind mărșăluind și 
primavera cum dă să plece la polul rece. Lov-ul ne 
trece, belissima stresul ne moaie oho aha sânu-ți 
visează flori de gheață (cine ne-nvață?) luna propune 
peste negre cătune soarele în husă apune coco ne 
strigă roko ne-apasă adio dragoste, adio masă.
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Meretricea

Melancolia erotică doarme în aerul cărții lasciv se 
scoală însă brusc și mă face hoț și parșiv. Meretrice 
îi strig fii cuminte de ce mă cerți cu ascuțitu-ți 
dinte destrăbălatu-ți dinte otrăvit mă a jicnit. Ursa 
polisportivă iată de subsuori mă cuprinde mă frânge 
și mă biruie vânăt m-aprinde. Rară melancolie apoi 
în coastă dureros îmi apasă și mă adulmecă.



Viorel Padina
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Cântec

De ești unul singuratec vine un birău lunatec și te 
pune pe jăratec. De ești 2 funcția crește șase prin trei 
te pândește treișpele te amorțește. (Iar duiosu meu 
amic a plecat de mic la Drick și amica amecista de-a 
dreapta lui boer Bișta). Funcțiuni și pile lungi care 
dau iama la pungi feciori de lele nebună, mă, Femios, 
mă.
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Dinspre bojocii în floare

Dinspre bojocii în floare tot albastrele vin culoare din 
inime luminânde grase și blânde. Abulia aburindă 
mă-nvăluie și mă duce pe la vidrele bursuce, parcă 

mă-nec în oglindă. AVe mă văd în oglindă agăţ bretele 
de grindă (porkărie din pept ăsta gâde deştept).




