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1. Pisică bancă copac maşină telefon vopsea 
  
Stăteam pe banca şi îmi aduceam aminte de lucrurile frumoase din trecut, 
însă toată lumea mi-a spus să las trecutul în spate, 
pentru că nimic nou nu iese la iveală, 
sunt doar lucruri prin care ai trecut şi ai de învăţat din ele. Atât! 
Banca era a noastră, la fel şi copacul pe care era marcată dragostea 
A noastră. 
Iniţiala lui şi a mea într-o inimioară, 
era mai degrabă un cerc, 
de parcă eram obligaţi să rămânem împreună, 
dar eu urăsc obligaţiile, 
mai ales cele care mă fac să mă gândesc la el. 
Am fumat o ţigară şi am reuşit să pornesc maşina şi să plec de acolo. 
Am deblocat telefonul, sperând să am măcar un mesaj, 
niciunul. 
M-am dus la magazin, 
am cumpărat o vopsea roşie şi am pornit spre banca noastră, 
am încercat să vopsesc partea râcâită de cheile casei noastre, 
dar tot se vedea, 
oricât de multe straturi de vopsea aş fi dat, 
nimic nu umplea golul ce rămânea acolo. 
O pisica îşi ascuţea ghearele de copac, 
de parcă şi ea voia să şteargă mesajul acela, 
însă nu ajungea. 
Sincer, nici eu nu ajungeam până în suflet să şterg mesajul. 
  
apă, geantă, masă, vodka, sticlă. 
  
Mi-am luat geanta şi am plecat, 
am luat pisica acasă, 
pentru că mă regăseam în ea, 
de parcă o parte din sufletul meu vindecat era în ea. 
M-am aşezat la o masă dintr-o cafenea, 
mi-am luat o sticlă de apă, 
nu puteam să beau din ea, 
pur şi simplu nu-mi găseam locul. 
Am ajuns acasă în sfârşit, 
am desfăcut vodka şi am început să beau. 
Am primit mesaj pe WhatsApp de la El, 
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l-am deschis şi am primit o poză, 
era copacul vopsit. 
„Oricât ai nega, 
totul rămâne exact cum a fost, 
nimic nu se schimbă în trecut şi 
chiar dacă încerci să acoperi, 
tot iese la iveală în inima ta” 
  
În acel moment pisica a murit. 
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2. Lumea ca spectacol 
  
Trebuie să-ţi dai seama cine eşti, eşti spectacolul în sine sau teatrul. 
Dacă tu eşti teatrul, înseamnă că te-ai construit singur din temelii, 
joci în spectacolul care face parte din tine. 
Scenă e făcută din amintirile tale, pe care bineînţeles joci TU. 
Depinde de ea cum vei juca, pentru că poate fi făcută din găuri parcă arse în amintirile tale, 
nu vei calca drept pe ele niciodată şi te vei face de râs într-un fel sau altul. 
Scările până la scenă sunt… puţine, multe, oricum, 
o scară pe care să te bazezi. 
Încearcă totuşi să ajungi sus. 
la timpul ei. 
Căci, cu cât te vei împiedica de amintiri pe scenă şi vei cădea de pe ea, 
cu atât te va durea mai tare. 
Dacă urci la momentul potrivit pe sentimente 
nimeni nu te-ar da jos, crede-mă. 
Tu eşti spectacolul, Tu eşti Tu, Tu eşti parte din Tine, Tu eşti făcut din orice însemni Tu. 
eşti invincibil şi trebuie să joci cât mai atent pe rolul vieţii tale. 
Tu eşti umilul şi plăcutul în acelaşi timp. 
Tu poţi să joci orice rol pe amintiri, poţi fi mamița d-lui Goe, poți fi a lui, 
mama oricui vrei tu, sper că o vei alege pe mama Învăţăturii 
fiindcă ea te va învaţă de bine. 
Tu eşti lumea, Tu eşti tot ce însemni Tu. 
Tu eşti un adevăr, al Tău. 
dar cu cât ai mai multe, 
te poţi consideră bun sau lumea te va consideră fals. 
Ne întrebăm mereu cine va lua premiul cel mare 
şi cu cât ne întrebăm mai mult, cu atât avem mult mai multe întrebări, 
Premiul eşti TU 
şi răspunsul tot TU, 
pentru că nimeni nu ia nimic după el, 
dar ce a fost el, rămâne tot al lui 
doar că al altcuiva. 
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3. Fată cu miros de mare şi nisip în păr 
  
Auzeam briza mării când vorbea, 
o iubeam pentru că spunea lucruri minunate. 
Parcă o şi aud „am poftă de ciocolată” la 5 dimineaţa. 
Ce e mai frumos decât să ai marea în casă? 
Toată plaja în pat? 
Şi cu alge, tot era pură, cel puţin pentru mine. 
Să nu mai spun că aveam ciocolată pe pernă şi toate cearşafurile erau pătate de bere sau de 
vişinată. 
Iar firele blonde pe toate hainele mele erau doar un fleac. 
Valurile din ochii ei îmi dădeau fiori când o priveam. 
De câte ori îmi aminteam de ea, fluturi îmi strangulau stomacul. 
Nu de alta, dar îmi era şi frică  ştiind că găteşte neîndemânatic, şi puteam să jur 
că atunci când ajungeam acasă, toată făina pentru clătite era pe covor. 
Era ciudată şi nebună, era flux şi reflux. 
Îmi plăcea enorm când se enerva şi începea să plângă. 
Jur că şi cu faţa roşie şi umflată, tot frumoasă era, 
Dar, dacă-i spuneam asta, îmi dădea cu scrumiera-n cap. 
Era foarte complexată de ea, 
eu nu vedeam niciodată vreun defect. 
Mirosul de mare se pierdea în hainele ei, 
dar şi cel de parfum foarte dulce care îmi omora sinusurile. 
Nisipul din părul ei auriu, sclipirile lui mă orbeau mai rău decât  tot oraşul atunci când 
stăteam îmbrăţişaţi pe balcon numărând stelele, 
dar şi mai sclipitor decât tigaia pe care o uita pe foc cu sosul pentru spaghetele deja arse. 
Gustul sării de pe limba ei topea gheaţa de pe tot cerul gurii când o sărutam. 
Dar topea şi altă gheaţă, mai ales când o baga în frigider, 
nu în congelator, pentru că în acelaşi timp citea 
„Plânsul lui Nietzsche”. 
Îmi făcea viaţă mai nebună decât e ea. 
Scuipa rai când se spăla pe dinţi. 
Pielea ei străluceşte la stele, ca marea la soare, 
pentru că e luna mea. 
Eram o întreagă constelaţie deasupra tuturor. 
Luciditatea din vocea ei când mă înjura 
după ce o ciufuleam şi gâdilăm te trezea mai rău ca o baie făcută la 7 dimineaţa. 
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4.Cam aşa 
  
Sunt undeva pe la Romană, o extremitate de oameni, 
de foarte multe feluri. 
Bătrâni. 
Pletoşi. 
Fete, femei cu genţi de firmă. 
Michael Kors. Louis.Armani.Versace. 
Pipiţe cu fuste scurte ţinându-se de mâna cu bărbaţi mai în vârstă. 
Biciclişti. Roleri. Skateri. 
Toţi cu codiţe. 
Drad-uri. Fete vopsite. Blonde. Brunete. Roşcate. Şuviţe blonde. Albastre. Roşii. 
Totul colorat, dar mohorât. 
Totul frumos, dar urat. 
Prea multă lume, prea multe minţi, gândiri, poveşti. 
Aş vrea să le ascult pe toate, dar pe a mea cine ar asculta-o? 
Oare cine mă descrie? 
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5. Flori, putere, mirare, periculos, privat, reținere, grăbit, laudă 
Aveam o putere înspăimântătoare asupra lor, puterea de convingere că poate fi mai bine de 
atât. 
Puterea de a trece peste cuvintele lor, peste imitaţiile de piele. 
Din gura mea ieşeau flori, însă aveau spini şi nu erau din rădăcină. 
Rădăcina era el, el îmi înflorea în suflet şi în plămâni, iar eu nu mai puteam respira. 
Eram mirată de asta, 
Dar, în acelaşi timp, iubită de acele rădăcini, respir parfum. 
Am început să scriu mai intens, din ce în ce mai privat, mai ales ruptă de mine. 
Mă ascund de mine să nu mă văd şi să mă rănesc. 
Mă ascund de lumea pe care o privesc.. 
Ar fi prea periculos să mă descopăr, mi-e frică de ce s-ar putea întâmpla. 
Ştiu doar că. dacă aş face-o, probabil aş muri din cauza mea. 
Am reţinere faţă de orice pe lumea asta. Mi-e frică de senzaţii sau trăiri noi. 
Sunt grăbită mereu, nu am nevoie de laudă, pentru că ştiu că frig și e frig. 
Fug de orice îmi face rău . 
Sau de orice mi-ar face bine. 
 
 


