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1. orașul ciorile din turn totul 
 
e putrezit anunțat de ploaia 
de ieri noapte coji de portocale pe poteca 
din pădure călcate în picioare 
ca la teatru scena în care actorii au amuțit în act 
cărților arse ale școlii catolice 
le întorci paginile goale de zăpadă topită 
termini capitolul cu un blanc pui punctul 
pe un i șters cu ceață în priviri 
genunchii îi petreci prin cerul fumuriu 
sunete depărtate iar blanc păsări sacrificate 
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2. it is so cold 
 
iar stelele de iarnă se întrevăd 
în genele ei 
în palmele & degetele ei 
ca într-un ianuarie uitat de timp 
când șoaptele nu mai înseamnă decât 
bătaie/ agonie 
cum bucla de timp din care intri ieși 
are ușa stricată așa e și ea 
o încuietoare sus una jos un lanț din 
aramă să țină nodul din gât 
să nu se dezlege. 
să formeze o fundă din tot ce ar fi spus 
dacă ar fi fost ea 
ține un deget ridicat spre lună până 
amorțește & scoate mănușile din buzunar 
la prima ocazie îl taie cu 
privirea. 
cu aceeași privire pe care tu o sorbi 
ai vrea să nu mai fie. să dispară în ceața 
din jurul minții să o ai fără să o mai cunoști. la fel 
și pe ea 
ochii sunt religia ta declarată 
fără voie la naștere & ești ateu acum 
încheieturile ei sunt atât de – 
îți rupi genunchii să apuci să le mângâi 
până și cu genele 
(but they are so damn cold) 
fulgii sunt în genele tale o pietrifici pe ea 
pentru că tot ce iubești e menit să fie răsfirat 
// în aer precum puful unei păpădii la suflul 
domol al unui vânt cald de mai // 
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3. insomniac ziua 
 
ești ca un fulger din zăpadă 
aș arunca în tine cu toți pereții inimii 
nu-ți pierde demnitatea încă ai putere 
nu asupra mea 
ridicolizezi absolutul prin simpla existență 
aerul rece al superiorității te îngheață 
bancurile inocente devin idioțenii 
în timp ce inocența mea se ascunde după curaj 
ești ca o oiță atârnând în fața oglinzii 
ziua tăierii întârzie să apară în 
schimb ai razele lunii să te ciopârțească 
măcelarul refuză să irosească așa carne 
tânără/ proaspătă 
zilele alea când apa minerală se 
comportă ca un acid sulfuric auditiv insipid 
cafeaua e rece dar nu sfârâie faptul e 
consumat starea de ebrietate 
nu mai ajută 
alegi să te simți surd tactil zimții răzătoarei 
te pătează cu nuanțe albicioase rozalii 
roșii uite așa identitatea ți se ia din 
față deci păstrează amprentele degetelor 
în buzunarul din spate al blugilor 
miroase a ars patul e suspect de solid 
podeaua se desprinde atrasă de 
lustră scaunul nu mai are un picior lipsesc 
pernele & mobila covoarele acoperind geamurile intrarea 
nu permit niciunui vibe 
de bine să mi se așeze în poală 
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4. strada sejur încins 
 
artificiile explodează trist într-un vid 
câinele meu își arcuiește spatele cu capul 
sub geaca mea precum o fac puștii 
timizi după fustele mamelor 
în a patra zi de crăciun figurile 
elastice ale adolescenților prelinse pe borduri 
sticla de Wembley cascadă pe gât tonic 
ușor ușor ușor & 
amar 
subiecții studiului suntem chiar noi aici 
acum situații necontrolate în medii 
care nu sunt artificiale presiunea că la 9 
trebuia să fiu acasă cada deja e plină 
lumânările aprinse șampania e pe gata 
& tu tot 
lanțurile s-au desprins coroana pică 
părul nu mai stă prins în aceeași 
coadă monotonă deja ești tu lipsit de 
mine/ mâine virala asta nu trece cu antibiotic 
nici cu timpul pretins a fi stând în loc 
nu te mai crispa atât 
sesiunea de depresie & anxietate se duce 
la prima ploaie 
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5. past perfect 
 
vezi cum se scutură bronzul apusului 
peste oameni cum deraiază trenul & grâul 
se apleacă înspre sol flămând de viață? 
spui că sadismul e un inner desire dar 
când ți-am zdrobit inima într-o scrumieră 
ai înghițit scrumul ca antidepresiv 
frunzele sunt atât de fragile în timpurile 
astea moartea dureroasă dar sigură le paște 
mizeria de sub unghii nu te mai ascunde azi ai 
început să îți sapi un mormânt în spatele 
blocului sub plopul bătrân plin de iederă 
îmi arunci un te iubesc parcă presat crezi 
că mă alină o minciună află că sarea pe rană 
se folosește ca anestezic nu și în cazul tău 
totuși căci umbra noastră copiază 
o realitate căzută cu genunchii vineți la pământ 
& lumea se preface tacit într-un 
amar de vise petrecute prin vin cu cărbune 
lacul înghețat alunecă sfios de pe scoarța 
terestră lumea nu ne mai surâde cu 
sete de stele cerul e fumuriu ca plămânul 
meu drept ca jegul tău personal 
 


