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pulverizator  

  

trăim zilnic sentimentul că ceva ne lipsește  

orele în care ne-am gândit la alții   

ajungem să le regretăm   

ei n-au auzit ce le-ai spus. 

primim e-mailuri  

de la tarotiste și terapeuți online  

același mesaj  

și astăzi te-au nimerit. 

văduva de pe spatele meu   

are așchii în degete   

mama le scotea cu penseta și  

striga să fii frumoasă se învață.  

ne-am rugat toți într-o zi  

și am cerut să nu mai iubim   

ce nu trebuie să iubim.  

toți tații și toate mamele au plâns  

când își băteau joc de noi  

și mama ta ar fi vrut să știe prin ce treci  

rănile se vindecă cu puțină  

apă oxigenată. 

ți-ai pierdut inocența  

în inundația din 2017  

sau poate cu mult timp în urmă  

atunci n-a primit nimeni primul ajutor  

erau doar saci de nisip pe la porți   

mintea n-a avut ieșire de urgență.  

durerea a devenit privirea unei alte persoane  

corp străin în ochii noștri  

rușinea să vorbești   

în timp ce oamenii citau alți oameni.  

 

atingem cu arătătorul carnea   

când totul devine low cost  

 

așa ascultăm  

cel mai bine  

bucățile din noi. 
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there's no place  

 
pentru că uneori confundăm piciorul  

care stă pe rama patului  

cu neglijența carourilor de pe pantalonii 

care spun noapte bună douăzeci și patru  

din douăzeci și patru. firele de păr stau la locul lor  

și tu pe cea mai comodă pernă  

pe care trupul meu ți-o poate oferi.  

 

locul în care capul zace de o săptămână 

se schimbă cu o cărămidă 

ne lipsesc zilele când te întorceai în orașul  

care ne-a dat non stopuri închise 

și senzațiile  

care ieșeau ca dintr-un tonomat cu mingi gumate 

 

am pornit caloriferul 

era prea rece și străin dormitorul 

în care uneori copiii se joacă 

țipă și plâng atunci când se lovesc. 

 

ne lipsesc zilele în care bucătăriile devin cel mai mare ring  

privirile și atingerile șlagărul tinereții părinților noștri 

locul în care am aflat ce băutură ne provoacă  

pliurile pielii să stea de vorbă toată noaptea 

unde există deadline unde imbrățișările nu spun la revedere 

e un hai la mine ochii mai roșii  

se spune mi-a parut bine 

 

buzele sărută gâtul amănuntele scapă 

le găsesti în telefon 

singurul indiciu 

 te privește în timp ce 

chestiile fără viață îmi înlocuiesc sentimentul 

degetele lasă urme pe palma mea 

 

îmi amintesc fiecare moment  

atât de clar și privit din punctul în care sufletul  

așezat cu jumătate de corp la ușă 

într-o altă viață faceam schimb de roluri  

genul de titanic în care ne înecăm primii 

 

gândurile  

lipsa mișcărilor mâinilor mele 

zahărul se lasă pe foc 

nu-mi place să mă îndrăgostesc 

pentru că părăsesc luni 

și la final de weekend nu pot să fac nimic. 
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cămașa galbenă aruncată studiat 

 

 

semeni cu un papagal făcut la beție. 

/desăvârșit ca act trupesc/ ai pe frunte iluzii/ 

și sute de galaxii/ 

 

maică-ta mi-a zis că vociferai scoteai răcnete  

la intervale regulate jena era sentimentul  

care o încolțea. 

 

când te-ai născut s-a uitat la tine prin caleidoscop  

le-a șoptit stelelor că făt-frumos și-a luat bilet spre ele 

ai topit particule de gheață în apropiere 

și tot tu ai unit pietrele în toate fotografiile 

pixel cu pixel. ai băut puțin și 

doar de la cinci seara 

pe nemâncate 

 

/mi-ai ciocnit inima de patrusaucinci  

planete/ 
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cel care te face să nu auzi doar să simți 

 

/dacă citești asta înseamnă că am venit 

ți-am sărutat obrajii și am dat startul sutelor de confuzii/ 

așa urma să înceapă urarea mea  

de la mulți ani. 

 

o să spun 

îmi doream să te știu acolo 

            două zile singură și tu nu erai 

pe asta nu mi-o puteam imagina 

pentru prima dată am întârziat să-îmi fac așteptări 

și când au apărut 

au adus ce știu ele mai bine. 

 

să te simți frumoasă și pierdută 

e ceva ce se îmbină perfect 

 

nu știu dacă toată viața ta a fost așa 

dar pentru mine era diferit 

și momentul plecării tale  

a distrus toate calendarele lumii. 

 

te-am rugat să nu pleci 

îți învățasem deja toate curbele feței 

de fiecare dată atât de strâmbe  

atât de adormite. 

 

duminica era ziua noastră de întâlnire 

în 24 de ore veneai și plecai  

eu mereu lăsam ușa întredeschisă 

 

ultima oară 

ziua în care n-am putut să mă adaptez  

momentului 

circumstanțelor 

prima dată 

         când am închis ușa  

cu cheia 
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trans of time 

 

timpul nu vindecă nimic. noi  

ne schimbăm ne dorim altfel  

revenim purificaţi  

din suflete fado.  

timpul lasă loc de interpretări  

când poate aveam nevoie de  

neînlocuitele spuse ale sufletului.  

timpul e ucis de suflet. 

timpul le rezolvă pe toate/ nu vindecă nimic. 

/ 

inima mea e suculentă  

dacă o storc  

realizez că e un burete  

care a absorbit fiecare  

amăgire adusă. 

// 

prefer să mă retrag  

în treningul albastru  

ca un şobolan speriat  

rătăcit convins de urmări. 

/// 

vreau să dorm ca o bufniţă pe marginea  

patului. să-mi iau inima în mâini  

să renunţ la  

ventricolul drept  

& la alte ciudățenii ale vieții  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


