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abstracție 

 

în această vară de toamnă 

mă cațăr, ca de obicei, pe piramida lui maslow. 

ajung cu greu la a doua treaptă, 

dar mă întorc iarăși pe prima 

și încep să beau din sticla lui klein. 

of! mâine va fi aidoma. 

eu cred, sincer, 

deși oamenii de știință nu sunt de acord cu mine, 

că piramida asta nu-i decât banda lui mobius. 
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o alee cu zăpadă 

 

 

nuit d’hiver dans la rue de crepuscule 

silence par dessous-tout 

une silence care mă tulbură nespus 

de unde aud reproșuri? 

de sub zăpada iluzorie 

văd o pereche de căști, 

muzica merge, dar căștile sunt stricate. 

nu opresc vocile din capul meu. 

mă întind pe strada blanche, 

îmi apăs zăpada pe urechi, 

îmi îngrop capul în muzică 

și mă sufoc. 

dacă ar fi cineva aici n-ar înțelege 

că încerc să aud liniștea. 
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când mănânc nu trăiesc 

 

mă trezesc frumos dimineața 

și mă duc să bag o buște. 

mon amie, și-n timpul ăsta 

mă gândesc, ce crezi 

la cât de multe aș fi putut face 

în loc să mănânc. 

nu mai zic că tre să m-apuc de gătit, 

iar mai întâi să fac cumpărături, 

să trec înainte și pe la farmacie. 

mon dieu! cum îmi mai pierd viața! 

ce demnă de milă sunt! 
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o conversație invisibilă cu un termopan 

 

sunt dezolată. 

de ce s-a restricționat conversația cu tencuielile? 

cui să mă destăinui acum? 

pervazul are principii inferioare, 

de prost gust, sincer. 

pereții sunt prea departe ca să vorbesc la ei. 

mă simt exclusă de orice mobilier. 

o voce de lângă mine vorbește 

zice că se simte la fel. 

încep o conversație invizibilă cu un termopan. 
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vine o oră 

 

vine o oră în care simți nevoia 

să vorbești despre tine. 

nu per liberarti, 

nu per scusarsi, 

nu pentru a te simți absolvit, 

ci ca să poți continua să trăiești 

ca un om liniștit. 

 


