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1. Apa de lighean  
 
Aşa cum există râuri, fluvii, lacuri, bălţi, 
aşa ar trebui să existe în concepţia geografică 
şi apa de lighean. 
Apa de lighean este barajul închiriat 
de rai 
pentru ca Noe să coboare din zenit să îşi caute un nou animal de companie. 
  
Şi m-a găsit pe mine, 
punându-mi picioarele la înmuiat în apa de lighean, 
unde pielea moartă se reîncarnează 
în celulele creierului, 
de-aia se spune că îmbătrânim… 
Încerc să le dau afară, 
aplec capul spre stânga şi ele ies din urechea dreaptă. 
Anapo-da… anapo-nu… 
Animalul lui Noe are probleme cu auzul. 
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2. petre & petru 
  
petre e logodnicul meu. 
de SF petru m-a cerut de destin conjugal în propria lui realitate imediată, 
a zis că aş fi cadoul suprem de onomastică 
nu a avut bani să îmi ia un inel, aşa că i-a furat aureola SF-lui petru 
şi a încercat să mi-o pună 
pe inelar 
nu a reuşit, aureola era prea îngustă 
și nu a încăput pe deget 
am agăţat-o de geana ochiului stâng şi mi-am pus alarma la telefon 
în fiecare luni 
dimineaţă 
să îi schimb poziţia şi pe geana ochiului drept 
astfel, timp de o săptămână văd suflete 
patrupede, 
iar săptămâna următoare văd trupuri 
octogonale 
,,nu ştu frate io ţi-am făcut cadoul e treaba ta ce faci cu el”, mi-a zis petre. 
petre e mai pragmatic din fire 
chiar de SF petru, 
petre cere 
petrecere 
pe trecere. 
  
  
Între timp, în cina cea de taină, SF petru îşi caută aureola, blestemându-l 
pe da vinci că a luat-o cu el în 
mormânt. 
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3. Metamorfoza gumei de mestecat 
  
viaţa este plină de mici plăceri, 
iar una dintre ele e să mesteci guma 
până îşi pierde gustul, 
dar tu să o mesteci, 
să o molfăi în continuu 
pentru că vrei să auzi cum în acea bucată de cauciuc 
dinţii menţin ritmul bătăilor inimii tale, 
al cuvintelor aruncate în vârful limbii, 
al cheagurilor de salivă cu care îţi pregăteşti buzele pentru un sărut 
nimfomaniac 
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4. Salvare 
  
luna este hamacul 
în care se aşază zânele infernului pe care noi le numim “stele” 
şi pescuiesc din oceanul urban 
vieţi de cărbune, 
cu care să aprindă focul iadului 
pentru a prepara lumină la grătar. 
……………………………………………………………. 
Atunci când îţi cade un pahar din mână 
şi îl prinzi fără să îţi dai seama 
ai sentimentul că ai salvat o viaţă, 
că eşti dumnezeul ce deţine controlul asupra unui destin, 
că eşti salteaua pe care sare moartea fără să o poată rupe, 
că te arunci în ocean fără colac pentru a ajuta un copil 
ce se scufundă. Chestia e că… în realitate, 
pe copil nu l-ai salva pentru că el nu e de sticlă 
şi deci nu se poate sparge, în schimb ai lua puţină apă ca să umpli paharul. 
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5. Viziune télé 
Genul programului: DRAMĂ. 
am decupat un pătrat din realitate 
şi l-am atârnat de perete 
cu mâna stângă 
ca pe o icoană obscenă 
  
Breaking news: Diana 
de pe Uverturii, deţine un pistol 
ascuns în ciorapi! 
  
Domnul procuror, mi-am scos toţi ochii, 
cei 2 biologici şi cei 11 ai minţii, 
cărora le-am dat formă începând din septembrie; am încărcat 
pistolul, deci, cu 13 globuri oculare. 
Degetul arătător s-a cocoşat spre trăgaci, 
întrebându-l dacă votează cu X 
Pistolul mi-a scuipat toţi ochii în pătratul ce atârna pe perete 
ca o icoană obscenă. 
  
Ce ai de gând să le spui anchetatorilor? 
  
Că mă *bip* pe *bip* şi *bip*, 
lăsaţi-mă *bip* în *bip* că vă dau la *bip*, 
să mor de nu *bip*… etc. 
  
Postul primeşte o amendă în valoare de 15 000 euro. 
“Domnişoară, în ce circumstanţe aţi adoptat acest vocabular injurios?” 
“Hă?” 
“De unde aţi învăţat să vorbiţi aşa?” 
“Am un pătrat care atârnă pe perete ca o icoană obscenă” 
“Ah, ok” 
  
JOS CENZURA! 
Consumul excesiv de ecran (p)lat participă la reglementarea mentală şi dozează 
acţiunea distructivă a inconştientului. 
  
Consider că domnişoara are nevoie de un tratament serios 
de tip neuropsihic 
la un spital de specialitate. 
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“să începem cu copilăria ta” 
“de când mă ştiu, am avut o icoană obscenă 
în formă de pătrat 
atârnată pe perete în camera mea 
toţi cei 13 ochi au făcut bube de iluzii 
aşa că mi-am încărcat pistolul cu ei 
şi am tras 
am sperat ca pătratul să devină sferă” 
“de ce?” 
“îmi place să fiu păcălită 
iubesc să cred în ceva fără să depun efort în a gândi, 
vreau să cred că fericirea constă în contactul vizual cu pătratul 
trebuie să mă închin lui, 
moderatorul de vieţi… 
mă gândeam să schimb asta” 
“poate nu e nevoie să schimbi” 
“radiaţiile îmi pescuiau pupilele grase, roşcate 
jucau ping pong cu ele, 
îmi deschideau pielea şi legau fire gri de oasele mele , 
mişcările mele erau mişcările lor, 
ele mi-au disecat fruntea şi au plantat 
ciuperci 
otrăvitoare în emisferele cerebrale, 
pe care le găteam clienţilor cu care îmi prostituam visele” 
“până acum nimic anormal” 
“nu mai vreau să îmi torn găleţi cu gheaţă în cap 
vreau să devin sferă 
nu vreau control gri 
vreau control portocaliu!” 
  
-În ceea ce o priveşte pe domnişoara Diana, consider că trebuie amputată. 
-Ce anume trebuie amputată? 
-Ea. Toată. 
  
Mulţumim sponsorilor, …tv (pentru o perspectivă mult mai bună asupra realităţii) şi 
Colgate (pentru un zâmbet strălucitor). 
Traducerea şi adaptarea: ce mai contează, indiferent ce aş scrie, m-aţi crede 
*NO SIGNAL* 
 
 


