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1. Sânge 
  
venele noastre se împletesc 
unele în altele 
și fac dragoste 
până se taie într-un punct 
și încep să sângereze 
și rănile devin una 
și se usucă așa 
și prin noi curge același sânge 
amestecat 
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2. Oglinda 
  
te-ai privit vreodată în oglinda de la baie 
suficient de îndeaproape ca să-ți vezi firele de păr 
în mod individual 
atât de aproape, încât să-ți vezi porii 
roșeața în locuri pe care nu le bănuiai roșii 
atât de aproape 
încât ți se face frică 
de persoana din fața ta 
pentru că nu seamănă cu tine deloc 
atât de aproape încât te reține ceva să te duci și mai aproape 
  
încerc să-l iau prin surprindere pe tipul care arată ciudat 
din oglindă 
și mereu e vigilent și ne încleștăm în priviri 
când mă uit la ochii lui 
mă așteaptă și el cu privirea de parcă m-a privit tot timpul cât n-am fost atent 
ca în filmele horror 
și totul e grotesc de real 
  
amalgam de păr și piele și vene și ochi și culori 
puse aiurea 
stângaci 
de când nu mai arăt ca mine? 
  
* * * 
 
vreau să te sculptez în pielea mea 
în pielea obrazului 
să mă fac urâturât 
și pe tine frumoasă 
să te sculptez cu lama în pielea 
de pe fața mea 
să îmi rămâi o cicatrice 
frumoasăfrumoasă 
să știu că ți-am dat viață 
și tu înapoi 
să dansezi 
să-mi bătătorești pielea cu pielea ta 
cu tălpile 
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3. Trec 
 
trec pe lângă tine de mii de ori 
îmi fac loc printre sute de mii de tine 
aștept trenul 
și sute de tine din stânga și dreapta 
inundă stația 
și intru în tren unde stai în ușă, te ții de bară 
ocupi toate scaunele 
te întreb coborâți la prima 
și îmi zici da sau nu 
uneori nu-mi răspunzi, doar îmi faci loc 
ies din tren printre sute de tine 
și mă enervez pe tine care stau în fața ușii 
te mai calc pe călcâi 
sunt două milioane de tine în bucurești 
bându-și cafeaua 
fumând 
făcând dragoste 
înot printre milioanele de tine 
și nu 
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4. Sunt 
  
sunt aerul care îmbrățișează 
fumul din țigara 
pe care o fumai când ne-am întâlnit 
sunt flacăra brichetei tale 
cerneala din pixul cu care scriai integrale 
sunt spuma cafelei pe care o bei 
cana 
ceașca 
chelnerul care ți-a adus cafeaua 
reflexia ta în masa din sticlă 
oftatul tău atunci când te-a sunat prietenul 
sunt fiecare șuviță de păr a ta 
sunt cicatricile tale de la acnee 
și fondul de ten care le ascunde 
sunt râsul tău 
 


