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Program scurt 
  
Într-o marți m-am întins pe jos 
în tramvai 
sperând să mă contopesc cu 
tălpile pantofilor 
ce mă călcau pe față, 
dar n-am rămas decât cu amprentele 
unor adidași de firmă 
  
Într-o miercuri am sărit gardul 
prin spatele liceului 
deși era poarta larg deschisă 
ca să-i arăt profei de franceză 
că sunt nonconformistă 
și-n schimb mi-am rupt 
pantalonii-n gard 
  
Într-o joi m-am gândit să m-arunc 
în fața metroului de berceni; 
nu-mi băusem cafeaua de dimineață 
și devenisem cam depresivă. 
Era prea multă lume pe peron 
și m-am intimidat. 
  
În celelalte zile nu-mi amintesc să fi existat… 
Mai am totuși o amprentă, 
o plată dezamăgire a zilei de luni. 
absurd 
  
Mi-am spânzurat visele în pioneze 
pe tocul ușii 
”Prostule! 
visele sunt pentru oameni care 
mănâncă vată de zahăr la micul dejun” 
Așa că mi-am ascuns sufletul 
în sertarul cu șosete 
pe care l-am închis cu lacăt fără cheie 
în fundul unei camera fără fund 
și mi-am dat seama 
c-am rămas fără șosete. 
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Tragic 
  
Ai observant că pe manualele de matematică 
mereu sunt poze cu oameni care zâmbesc? 
Parcă le-au pus sârme-n gură, săracii! 
poate asta ca să ne simțim și noi mai bine, 
noi, ăștia care nu-nțelegem ce-i aia 
o funcție injectivă… 
S-a scofâlcit coperta de-atâtea lacrimi 
și voi tot râdeți de prostia mea; 
Sper să vă sângereze gingiile, 
Genii malefice! 
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Agonie cu A mare 
  
priveliște-n ora de engleză: 
copii spânzurați de-acoperișul școlii 
atârnă acolo de veacuri bune 
  
se-nvârtesc pe tablă copite de cai 
și-o parodie a unui accent britanic 
îmi țiuie în urechi de-aproape 50 de minute 
  
în față, un coleg își smulge părul din cap 
iar în stânga Laura își face tatuaje cu pixul 
  
cât mi-aș dori să-nfig stiloul 
în ochiul ăla-albastru 
care fulgeră la catedră! 
tentativă de rugăciune 
  
homofobi fanatici 
se sinucid când văd 
copii drogați prin parcuri 
  
mai știi când m-ai invitat 
la o injecție cu coca cola? 
romantic… 
  
o babă-și făcea cruci și leșina 
aproape că și-a spart capul de asfalt 
la câte mătănii a facut 
  
a trecut vremea geniilor 
acum domnesc copiii mutilați 
  
Amin! 
 


