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1. Pagina infinit 
  
Prin mâlurile ce-mi speriau picioarele cu răcoare şi o senzaţie plăcuta de mângâiere, 
m-am înţepat în sufletul tău şi-am pornit Războiul Rece, 
pentru că din degetul mic picura sânge. 
Şi pentru că m-am împiedicat până să ajung la apă, 
s-au produs cutremure în inima mea, 
iar după ce m-am clătit, 
am făcut valuri între noi ce-au ajuns până-n China şi dădeau p’afară de spuma vieţii. 
Apoi am stat la soare şi ne-am uscat 
şi-am produs secete între minţile noastre şi oamenii din Africa. 
Şi m-am plimbat mai departe 
şi am uitat să mă mai opresc, 
aşa că popoare întregi au început să meargă 
pentru a-şi găsi locul şi pe tine. 
Şi m-am aşezat pe iarbă pentru a-mi căuta inima obosită 
şi am găsit civilizaţii antice pierdute-n mine. 
Apoi ai aparut şi tu şi mi-am pus inima pe tavă în faţa ta, 
dar din greşeală a explodat. 
Şi am stat aşa pătaţi amândoi de inima mea, 
până când materia ei ţi-a intrat adânc în piele până la ultimul atom. 
Apoi te-ai mărit, te-ai făcut ca un gigant 
şi am zis că la tine e mai mult de iubit. 
Şi-n după-amiaza aia, care pentru noi era, de fapt, noapte şi zi, 
te-am iubit atât de dulce, încât am făcut, fără să vreau, vară pe pământ. 
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2.Fumezi prea mult 
  
– Fumezi prea mult, a ajuns să-ţi miroasă şi sufletul a ţigări!… 
Şi, cu toate astea, el făcea la fel. 
Când eram împreună, îşi lipea de buze două ţigări şi le aprindea cu acelaşi foc. 
Era linişte pe stradă, atâta linişte 
încât puteam să aud sunetul scânteilor ce ardeau treptat tutunul. 
Era linişte şi noapte, ne întâlnisem la felinarul defect de pe Antiaeriană. 
Nu-l vedeam şi nici el pe mine, vedeam doar puncte roşu-gălbui 
ce levitau în aer, ne ghidam dupa ele. 
Bătea vântul şi ne risipea fumul pe toată strada 
încât eram sigură că până şi cea mai îndepărtată casă 
avea miros de ţigara la bucată şi iubirea dintre noi 
(iasomie de la lumânări parfumate şi cafeaua de dimineaţă vărsată pe tricoul alb). 
Doamne, cât l-am iubit, până să sting ţigara din noaptea aia 
de nici nu mai ştiu ce lună era. 
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3.Teoria chibritului (sau a lui T) 
  
Ochii lui nu erau ochi,ci sufleul meu în jumătăţi. 
I-am desenat urechi ca să mă vadă cu sufletul, 
I-am făcut mâini de lut ca să pice greu peste ochii mei. 
Prin urechea stângă intram ca să mă întind în mintea lui, 
Iar seara ieşeam prin dreapta, ca să ne întindem amândoi pe covor. 
Îmi zicea: „Hai să ne culcăm pe cearşafurile sufletelor noastre 
Şi să ne îmbrăţişăm visele”, 
Iar eu torceam între coastele lui, 
Ce mă acaparau în noi… 
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4. 12 stropi de ploaie 
  
M-am făcut ploaie ca să te pot atinge oricând şi oricum. 
Primul strop pe care l-am trimis spre tine a fost iarna, 
dar pentru că era prea frig s-a făcut fulg 
şi ţi-a căzut pe obraz ca o sărutare, dar l-ai şters cu mâna. 
Nu-i nimic, te înţeleg. 
Al doilea strop l-am trimis în ziua când ai ieşit de la metrou 
şi ţi-a picat în creştetul capului 
şi nici că l-ai observat, 
apoi ţi l-am trimis şi pe al treilea şi ai început să fugi 
pentru că nu aveai umbrelă 
şi în graba ta nu ţi-ai dat seama că-i de la mine. 
Pe al patrulea l-ai primit pe buza de jos, era primăvară, 
apoi ţi le-ai lipit pe amândouă. 
Am luat-o ca pe un sărut. 
Al cincilea a venit în aprilie şi ai crezut că-i o păcăleală, 
că cineva râde de tine. 
Al şaselea strop ţi l-am trimis în mai, erai în Vama Veche 
şi am zis să nu fii singură printre cuplurile de pe plaja. 
În iunie erai prea fericită că venise vara şi nici n-ai simţit 
că al şaptelea strop îţi căzuse în păr, voiam să ţi-l mângâi. 
Al optulea a venit când erai în livadă, a picat fix pe cireaşa 
pe care o mâncai şi tu ai zâmbit. 
Al nouălea ţi-a picat pe pleoapa dreaptă, 
voiam să-ţi închid ochii de la răul lumii. 
Pe al zecelea ţi l-am dat când te plimbai prin Cişmigiu, 
ţi-a intrat în ochi şi a curs ca o lacrimă 
pentru că toamna erai mereu melancolică. 
În octombrie am vrut să-ţi mai trimit unul, dar, din greşeală, 
mi-au scăpat mai mulţi, era ziua ta, dar tu te-ai întristat 
pentru că nu mai erau zile cu soare. 
Pe ultimul ţi l-am dat chiar azi, e noiembrie şi te-am văzut 
cum te plimbai pe la Universitate, ţi-a căzut pe frunte 
ca să fiu mereu în mintea ta, 
iar tu ai rămas înţepenită privind cerul, 
amintindu-ţi că acum un an ne cunoşteam. 
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5.Poezia aia scrisă în tramvai 
  
Am alergat după tine şi m-am lovit la cap de ceasu’ morţii, 
În timp ce mă îndreptam spre bucătărie 
Şi tu mi-ai spus că ţi-am făcut felu’ (de mâncare), 
Şi pentru că nu m-ai ascultat când ţi-am zis să fii atent, 
Ai călcat pe bec în timp ce păşeai pe tavan. 
Prindeai şi vopseai ciori pentru că nu-ţi plăceau păsările negre, te deprimau, 
Aşa că te lipeai de pieptul meu ca de sânul lui Avram. 
Ne jucam cu focul, eu uneori mai băgam şi mâna, 
Dar ţie puţin îţi păsa, plecai cu pluta pe apa sâmbetei. 
 


