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1. //resurse// 
 
Ești gata să te scufunzi în ceață. 
                   Gata să devii cărămiziul zidului de dinaintea ploii, 
-în acea dimineață de decembrie, 
când cineva îți măcina între palme mușchii coapsei, 
                                când stindardul tău te părăsise 
                                             luptând în alte vieți din cârciumile din Obor. 
Gata să nu mai crezi, 
                    în ceea ce alatăieri îți era impuls pentru ieri 
          iar ieri se stingea sub cearșaful alb impreganat cu miros de sânge 
– și totuși să mai aștepți 
la geamurile spălate ale lui aprilie, 
să vrei să miști falangele degetelor pe scoarța groasă a creștetului 
                                                                          unei lumi ce n-a existat vreodată. 
(chiar dacă rândurile astea – lucru ce te înspăimântă! – 
nu vor trezi amintiri nimănui despre ceea ce ai fost) 
Gata să izbucnești 
                         în culorile calde ale lui septembrie 
-să îți lași urmele pașilor mici pe tranșeele metroului de la Piața Romană, 
                                                       unde zi de zi ai fost purtată pe umerii lui Gulliver 
                                  în timp ce tu îi citeai fragmente din tezele tale. 
Gata să mai dai o șansă iubirii celor din jur 
                  și tocmai de accea strângi cu putere barele patului în care ești înțepenită 
Gata să aștepți să vină, să revină, să își aducă aminte, 
                                Cineva, cândva, oriunde, 
                                                     De hlizeala ta din banca a 3-a de la geam. 
Gata de repaos, 
Pentru că altfel nu se mai poate, 
                            și nimeni nu îți mai spune nimic. 
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2. Je ne regrette rien 
Sulemenită. 
Și pe deasupra, tocită de gânduri 
Lustruind pe ascuns la masca adevărului 
Da. Sunt un corp ce respiră tristețe. 
  
Când m-ai privit am înțeles de ce vântul 
bate mai ușor în zilele cu soare, 
cuprins de spaima de a nu străpunge 
roșul plasmatic al fiecărui apus. 
  
Poți să primești scrisoarea pe care nu am îndrăznit să o trimit 
acum când iarba a adormit în cele din urmă? 
Peste cât timp vei înflori din nou? 
Acum e timpul ca trandafirii să se lepede de țepi 
Iar promisiunile pe care nu le-am făcut niciodată 
să se întoarcă în mina creionului. 
(atât de floare și totuși carnivoră) 
Se poate ca în întuneric 
să mai ardă o singură lumânare? 
  
Aici mă rog… 
cu fața băltind în cuvinte 
și ca să știi cât de mult te-am iubit 
așteaptă mult timp în mijlocul unei zile de vară 
un ultim cuvânt al soarelui. 
  
Nu mă lăsa acum, 
când ți-am scrijelit pe spate acest poem- 
când ultimul vers își pierde de urmă. 
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3. Epiderme 
  
Epiderme. Cine nu surâde nu există. 
Toate aceste interferențe de sunete ce îți lovesc timpanul 
Pe care ei le numesc cuvinte. 
Toate aceste ligamente strânse între ele și totuși prost sudate. 
Toate aceste crize de afecțiune ce acum se pierd în amnezii. 
  
Uită de ei, îmi spune, 
Uită-i. 
  
nu mai striga în creierul meu 
nu îți mai ascuți gherele 
în coaja oaselor mele. 
Acestea sunt dovezi 
ale unui abuz juvenil. 
se zice că auzul 
e ultimul dintre simțuri care dispare atunci când mori. 
  
cine nu e strigat pe nume 
nu aparține nimănui. 
  
cine uită drumul spre casă 
se va pierde în șinele de tren. 
  
cine nu surâde nu există. 
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4. [nu e un presentiment] 
 
Într-o dimineață s-a făcut ca 
mintea mea să confunde dragostea cu empatia 
că de fapt nimic nu e de înțeles 
și nici nu va fii vreodată 
sunt prietenii și familia și semenii tăi 
că toți o să își găsească ceva de făcut, 
să scrie ceva sau să facă vreun copil, 
iar tu, zgribulită în colțul camerei tale, 
să uiți c-o să fii vreodată iubit, 
c-o să rămâi un om ciudat, speriat, 
de diminețile ca cea de azi. 
E despre eleganța și banii și siguranța 
că în toate nopțile în care o să dormi singură 
prietenii 
părinții 
presentimentul că o să mori când va răsări soarele bătrână și singură în camera ta din 
care nu ai ieșit 
și vei îmbâcsi aerul atât de tare încât vecinii 
vor sparge o țeavă pentru a putea respira 
diminețile ca cea de azi 
când mori singur și trist 
într-un pat extrem de murdar. 
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5. e ora 12 și 12 minute 
Ce se întâmplă cu oamenii care au încetat să mai viseze? 
 Ce se întâmplă cu noi, cei care trăim viața on-the-spot-decision 
care nu vor să ajungă pagini de istorie 
și preferă monologurile interioare iraționale? 
sunt zile când limba mea vrea să îți vorbească 
să îți mărturisească că eu nu sunt femeia cu care să trăiești împreună cu care să îți 
împarți coșul de rufe murdare cu care să gatești dezbrăcat pe fundal cu muzica lui 
Miles Davis cu care să faci oameni de zăpadă și apoi să vă iubiți toată iarna sub pătura 
de flanel gros și scorjos cu care să cânți cântece triste și să fumezi țigară după țigară 
până ce îți verși plămânii pe dinafară și apoi să râdeți împreună mânjiți cu sânge pe 
bot care să îți calce cămașa aia nouă pentru interviurile de mâine și să îți întindă 
cearșafurile albe pe balconul vecinului cu care să alergi prin ploaie și să o săruți în fața 
Casei de Cultură a Studenților n-aș fi știut niciodată să îți ascult visurile n-aș fi știut 
niciodată să îți potolesc sughițurile să te fac să râzi pentru că eu sunt femeia care se 
îneacă toată viața în plâns n-aș fi știut niciodată să îți astup țipetele cu perna și să te 
fac să crezi că lovitura vieții este doar un pas în fund să mergi mai departe ținându-te 
de mâna mea n-aș fi fost niciodată prezentă la serbările copiilor noștri n-aș fi știut să le 
explic de ce tatăl lor mâzgâlește pe mama pe brațe n-aș fi putut auzi noaptea zgomote 
mici de pași sau să miros parfumul altei femei pe gulerul tău pentru că noi niciodată 
noi niciodată n-am fi putut trăi împreună într-o casă 
până atunci îți las amprentele mele vocale în presentimentul de a muri bătrână și 
singură în timp ce toți prietenii mei vor face copii și se vor căsători 
nu este dar acesta unicul sens al vieții? 
sunt zile în care limba mea îmi suspină printre dinți 
dar ceva nu mă lasă să vorbesc 
nu mă amenință 
doar îmi reproșează 
că la anii mei port cu 2 numere mai mult la pantaloni și privesc lumea prin niște gratii 
albe 
că o să rămân o ciudată niciodată iubită 
nici măcar de borcanul de mazăre de pe raftul al doilea din bucătărie care își întoarce 
boabele privindu-mă cu silă 
un exodiu un fel de operație eșuată un avion prăbușit cu cioburile în palma mea 
uite dar 
melcii cum calcă și greierii cum cântă 
privește-mă în ochi și promite-mi că noi niciodată noi niciodată 
 
                                       //my brain got burned 
                                        the crickets are singing in my head 
                                        I tried so much 
                                        but it seems that any peas can find death in a fork 
                                        I tried so much but nothing suits anything// 
nu vom uita să ne desenăm chipurile în zăpadă 
două puncte paranteză rotundă paranteză rotundă 
și să ne călcăm pe degetele mici rememorând toți sfinții 
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să ne prefacem că lumea n-a existat vreodată și că suntem doar noi două puncte smiley 
face într-o cadă plină cu spumă în mijlocul unei ierni geroase 
noi niciodată dar niciodată nu ne vom mai minți că viața are un rost nu vom recrea alte 
perechi de ochi și dinți gălbui două fețe paranteză paranteză 
să demonstrăm că civilizația e cea mai simplă 
de demonstrat. Tot ce nu îi aparține 
este ridicat 
și apoi scăpat din greșeală. 
două puncte smiley face paranteză două puncte paranteză 
noi suntem două perechi de ochi ascunși printre boabele de mazăre 
J©J 

 


