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1. Introducere 
  
să scrii o poezie 
nu este dificil. 
poate dureros… 
ideea de bază este să știi să-ți torturezi fără milă și reticență 
inima. 
să ai capacitatea 
de a o înjunghia repetat 
(cu amintiri, cuvinte, speranțe) 
și de a aduna cu grijă 
tot sângele care a curs. 
mai există și varianta de a-ți sugruma 
sufletul. 
de a-l sufoca 
până ajunge 
să expire viață… 
restul este simplu. 
strângi cu grijă tot ce a ieșit 
și-l presezi nemilos într-o rezervă de cerneală goală. 
și lași stiloul să scrie 
să scrie singur 
până se termină 
tot. 
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2. Basm 
  
-Tu ești băiat serios, măi, 
chiar trebuie să vandalizezi palatul craiului? ce artă? vrei să ne faci de râs familia? 
vrei să fii cel mai mare dintre frați? 
ai mai vândut și calul! 
era năzdrăvan, deșteptule! 
și, cum adică, 
să urli la sfânta vineri 
pentru că e nihilistă? 
ce-ai, crezi că o să te mai iubească așa Ileana? 
auzi, tu! 
a jucat barbut cu spânul… 
a fost la cinema cu gheonoaia! 
trezește-te, fiu de împărat! 
căci îți pierzi vremea filosofând cu zmeii 
și cântând balade rock cu greuceanu… 
Am tăcut. 
mi-am strâns pensulele 
stiloul 
creioanele 
culorile 
și m-am dus să trăiesc în împărăția lui Roșu… 
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3. Nuanțe 
  
Ion e un om simplu. 
crede în dragoste 
în oameni 
în fericire 
în minuni 
în zei 
în viață 
în râsete 
în muncă 
în bani. 
Mulți ar spune despre el că e mediocru 
Câțiva ar spune că e imbecil 
Unii ar spune că e inteligent în prostia lui 
Cineva că e anost, 
trăind apăsat de caroiaje 
și Nimeni 
Nimeni nu l-ar lua ca atare. 
de ce? 
pentru că 
de prea multe ori 
Toți e Ion. 
și asta doare… 
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4. Jurământul unui Idiocrate al lumii moderne și civilizate 
  
Jur ca eu 
să fiu eu 
să continui să iubesc 
să ignor ce urlă lumea 
să nu mă sperii de cine știe ce bau-bau fals și spilcuit 
să continui să-mi acopăr 
muza în cuvinte despre ea 
să nu ating banii 
să nu-i las să mă sărute 
Jur să nu trăiesc 
să nu trăiesc ca să nu mor 
să pot să spun mereu 
ceea ce nu poate fi zis 
să las literatura să trăiască prin mine 
Jur să nu-mi opresc lacrimile niciodată 
să le las libere, în șiroaie 
Jur să iubesc o singură fată 
Jur să ador ploaia 
să nu mă plâng că îmi e foame 
să nu renunț la ce iubesc 
Jur să strig că 
eu sunt eu 
indiferent de cât mă doare. 
Jur să fiu. 
Doar să fiu 
eu 
atât cât 
trăiesc 
. 
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5. Șabloane de cristal 
  
lec iam uerg e 
ăs iznirp lurec 
o-rtnî glastră 
de cristal. 
pentru că dacă încerci să îl privești din afară 
prin sticla aceasta totul se va vedea srevni 
totul se va vedea caleidoscopic și cum e, de fapt, în realitate 
diferit. 

 


