
cearcăne 
 
mi-e frig  
venele îmi despart în piele banchize 
sub care oasele hibernează ca nişte ciudate animale polare 
cu două perechi de buze  
muşcând la încheieturi unele din altele 
 
azi dimineaţă cu cerşaful pe cap şi tâmpla cusută în palme 
scriu fără cuvinte/ 
săptămâna asta zilele mi-au atârnat  
agăţate de coaste ca nişte haine second-hand 
mi-am ascuns ochii prin buzunarele lor sparte 
viaţa mi-a scăpat prin căptuşeală ca o pereche de chei 
pe care le caut disperată 
chiar dacă n-am o uşă pe care să o descui cu ele 
 
nu pot 
sunt pentru cuvintele mele 
un fel de tentaţie a abisului/ un ştreang/o tăietură în artera aortă/ 
o narcoză/o hemoragie 
se opresc în palmele mele cu ochii spumegaţi de puroi 
târâindu-se către unghiile ca nişte lame cu tăişuri multiple 
nu le am azi şi nu le pot avea  
şi-mi plesnesc sinusurile de absenţa lor  
 
am să mă îngrop în patul ăsta 
care mi-a exilat poemele 
am să sfâşii burţile pernelor violate 
în fiecare noapte de subconştientul meu obez 
care-şi poartă întodeauna blugii fără curea  

 
geamurile sunt intacte dar 
lumina s-a izbit în ochii mei ca un obiect contondent 
  
ar trebui să mă scol 
să mă spăl pe faţă dar  
e numai o baltă de apă în cadă şi robinetul râgâie uscat  
nu pot 
 
parasomnie aşteptand la semafor  
 
lumea s-a lichefiat şi curge în marea de ochi 
din pupila uriaşă a unui somnambul 
cu umerii dezgoliţi 
care-şi închipuie că strada pe care merge 
ciuruită cu guri descoperite de canal 
e plajă de nudişti / e-un drum de nisip 
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tocmai de pe vremea când timpul evadase 
din craniile oamenilor 
 
oraşul tuşeşte 
are prin intersecţii ochi de taxiuri galbene  
cu geamuri negre şi mâini răstignite pe portierele blocate 
aici se trăieşte  
cu viteza de circulaţie a salvărilor de la urgenţă 
iar fericirea poartă chiar şi noaptea ochelari fumurii 
 
ca un plasture despicat 
buzele împăturesc vorbe cu gust de adevăr 
în timpanele ridate de siajul alarmelor 
 
destin 
 
în fiecare zi    
rutina 
devine o neaşteptată idilă între paşii mei 
şi repausul străzilor 
mi-e greu să mai urc pe liniile din palmă 
împiedicându-mă de pietrele lui Sisif cicatrizate în piele 
simt strada şi oamenii care o străbat cu priviri reciclabile 
săpându-mi în epidermă până la apă 
în căutare de râuri mitice… 
 
zaruri fără puncte mi-au fost puse în mâini 
 
poem-giulgiu 
 
a doua zi ea se simţise în pat 
ca într-o cadă cu lapte rece 
de parcă îi crescuseră în oase coralii femeilor cu ovule zdrobite 
 
* 
 
la micul dejun corpul îi trosnea între cerşafuri  
pe când el se ascundea în coloana ei vertebrală  
ca un nerv necrozat 
paralizându-i  
partea stângă cu tot cu inimă 
 
* 
 
abia acum îşi dădea seama că toate drumurile pe unde 
se ţinuseră de mână  
s-au închis în papucii de casă  
sfârtecaţi de  Hera  cu dinţii ei de câine turbat 
iar însuşi viitorul îi astupa treptat  cărările din tălpi 
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* 
 
întinsă cu faţa în sus 
varul din tavan i se scurgea 
în pielea dezghiocată de simţuri 
mai întâi pe partea dreaptă …apoi pe partea stângă  
şi arcurile din saltea nu mai amortizau 
nicio cădere 
 
*** 
 
dimineaţa asta mi-am spălat orbitele de ochi 
e frig în casă 
şi visele stau dezbrăcate 
coboară din lustră  
din prizele arse 
din tot ce-ar putea să-mi ţină cald 
şi totuşi   
îmi leagă pereţii  
în jurul capului ca un bandaj de pansament putred 
 
în farmacia de vis a vis  
e-atâta viaţă evadată din mine 
pe care o las cumpărată la reducere 
sunt mai puţin cu o pastilă/ cu câteva tablete /cu câteva cutii 
 
mă supravieţuiesc 
 
singurătatea s-a întors în obrazul meu stâng 
mai întâi ca un rid 
apoi ca un zâmbet 
  
vecinii mei  
metalici 
precum uşile lor de acasă 
n-au văzut niciodată mai departe de lemnul uşii mele 
 
traumatism cu naştere  
*androgin în tratative* 
 
suntem 2 contemplativi în direcţii opuse 
cu braţe inerte si ochi botezaţi în atingeri 
 
lumina nu se mai descompune în 7 culori 
ci în simţurile care ne-au ridicat ca pe nişte  
turnuri babel 
 
cică e grea viaţa pentru ăştia ca noi 
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încă lipiţi  
spate în spate 
omoplaţii 
ni se prind ca după o fractură 
 
flash-uri 
 
pe străzi 
ca într-o discotecă unde lumina e  
livrată ochilor pe ritmuri techno 
printre oameni care-şi fac 
gratii din propriile mâini - 
bizară dorinţă de a cere puilor congelaţi să zboare 
   
mi-am pus gluga pe cap aruncându-mi  
în lume 
doar jumătate din faţă şi niciun  
ochi 
 
acum 
e-atât de ger în mine  
încât crapă pietrele 
lui Sisif 
şi nervii din talpă 
 
prin bloc 
studenţii la arte 
urcă în goană pe trepte 
în bocanci şi cămăşi cu carouri 
cică la fiecare etaj 
sunt câte trei cavouri cu două camere 
pe care vor să le vandalizeze 
 
între timp 
vecinii mei şi-au spălat la maşină creierii şi lenjeria 
momentan miros a balsam şi 
se uita la tv 
cu ochii scobiţi de fotosferă 
 
retrospectivă  #2# 
 
ca pe un geam murdar 
visele mi se preling pe memoria   
distorsionată până la mutra monstrului din copilărie  
care obişnuia să-şi facă balansoar din ochii mei 
pe când întunericul îmi saliva pe pleoape 
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când merg pe străzi câteodată 
simt că am coborât şi m-am rătăcit ca o unghie căzută 
sub patul ăla unde creşteau cu ani în urmă 
plantaţii de mâini  
coarne 
ţipete 
 
nu ştiam pe vremea aia să număr oi  
nu ştiam nici măcar că somnul îşi inventase metode 
dar numai paşii mamei purtându-mă în braţe prin încăpere 
sunau ca zornăitul unei cutii cu somnifere  
şi pielea ei avea gustul unui ceai de tei  
 
instalaţia veche din baie  
încă 
mai cârâie ca un cor de babe senile 
iar îngerul 
pasăre bizară 
mi se chirceşte noaptea 
printre frunzele ficusului 
din colţul camerei 
 
endemie poetică 
 
văd cum 
umbra mea se face pliuri pliuri 
ca un creier stors din cuvintele pe care 
le-am scris cu o chiuretă  
simţindu-mă ca un spital jegos 
pe coridoarele căruia  
studenţii la arte joacă table cu propriile suflete 
 
vezi şi tu că poezia mea arată ca o mutra umflată de plâns 
ar fi trebuit s-o scriu pe şerveţele 
sau pe fruntea ta 
dacă tot te chinui să mă-nţelegi 
am născut-o hemofilică  
sau ea mă ivise pe mine 
cu degetele crescânde către lume  
ca nişte tuburi goale de perfuzii 
 
azi mi-am băut gândurile ca pe o bere răsuflată 
versurile sunt nişte şireturi uzate 
dar voi mai trece pe aici 
unde viaţa miroase  
a transpiraţie  
a naftalină 
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uneori e pur şi simplu 
inodoră 
 
*     * 
    - 
 
şi dacă singurătatea înseamnă oameni 
 
eu nu pot să le-ajung mişcarea din urmă 
decât cu durerea ochilor / cu isteria sânului stâng 
eu nu mă pot sincroniza decât cu umbra mea 
pe care pamântul mi-o leagă de tălpi arătându-mi că lumina există 
e un sincronism pe care n-ai să-l înţelegi niciodată 
e ceea ce ne dezleagă mâinile  
şi învie osemintele nodului gordian al memoriei  
 
stau aşezată pe scările de la etajul doi 
senzaţia metalică din dreptul inimii  
urcă înspre ceafă arcuind iluzia 
că-mi atârnă greu 
cheia pe care mi-o lega mama în jurul gâtului 
când eram mică 
aş putea să mă descui pe mine cu senzaţia asta dar mi-e teamă 
 
ce mai e omul de mine fără colţurile lui obscure 
de unde Ianus priveşte cruciş prin gaura cheii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


