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1. Balada deconstrucției faciale sau Patimile unui ciob 
 
Între oglindă, gând și om 
s-a băgat divorț 
de mii de ani omul albastru încearcă 
prin haine cărți și alți oameni 
să le unească. 
Urmărim acum senzaționala poveste 
Ruptă din minciuna unei jurnaliste convexe, Mirela 
Care se află la colț de Strada Toamnei cu Bellu 
Ca să povestească cum 
Într-o noapte sumbră din întunecatul an absurd, inexistent, pe numele lui de familie 
1999 
Cineva-femeie! A rupt triumviratul 
Chiar după  primul spectacol. 
  
-Așa este, dragi ascultători, ascultați și încuvințați. 
-Încuvințăm. 
-Așa este, dragi ascultați, stați încet și nu mișcați. 
-Nu mișcăm. 
-Așa este. 
  
Din umbra unei roșii panglici de mătase 
-Ca sângele din podul palmei când te julești, dar copil nu mai ești- 
Figura anonimă de ceară și-a dat repede obrajul roșu de fiară 
Jos. 
Și îi cădeau și gene, și calități-simple simulacre de defecte. 
Ciobul de sticlă, preferatul ochiului mare și bun de nisip încolțit în ajun 
O tot cerceta, precum un fruct căzut și găunos îl cercetezi de carne mișcătoare. 
Așa și femela, acum un punct. mai viu, ce-i drept, decât recuzita. 
-Pune-ți repede podoaba înapoi, îi șoptise acesta, pe când, neobservat, ciobul de sticlă-el 
însuși, adică, se roti în oglindă, deformând chipul abătut de actriță-metresă. 
-Fă-mă tu frumoasă mai bine, bunul meu domn.Nu mă trăda, precum, încă din timpul 
aplauzelor din scena I, când o joc pe Julieta, bărbatul se ridică să plece, disculpându-și 
nevasta că  e rea și urâtă, precum 
O poveste slută, dintr-un Ajun sărac. 
-Ba tu să mă faci pe mine frumos.. 
Precum nisipul cel alb, sau pădurile negre, ca portocala lăptoasă de pe buzele tale când o joci 
pe Julieta, în scena I, și tocmai bărbatul acela pleacă. 
Gândul de a-l asculta nu îi dădea pace. 
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-Fă-mă tu sinceră precum pruna uscată din mâinile unui bătrân reîntors acasă cu un tren 
acvatic și gol, precum mintea unui student la Hyperion. 
-Ba tu să mă faci sincer..absolut de sincer, întocmai cum în lumina becului anecdotică poveste 
spui publicului mut. 
Gândul iar îi dădea ghes, mai mai să-și piardă judecata oarbă. 
-Fă-mă cunoscătoare de o lume fără sufleor, fără pretenții de Cenușăreasă, în care prin porii 
mei să răsuflu aerul greu al unui non-decor. 
-Iar tu pe mine, oh, de ce nu înțelegi?Tocmai!Fă-mă actor. 
Gândul se săturase, și pe loc, în faptă s-a născut. 
  
Mai apoi la piesă. 
Publicul emerit cu pretenții de călător intelectual în viteză. 
Un loc mare și gol. 
Lumină. 
Acțiune. 
Motor. 
Pe scenă, nimic mai mult decât o foarte simplă femeie. 
O doamnă cu un rid lung prin care îi puteai vedea viața 
Ca o algă verzuie de mare. 
În haine civile.Fredona o poezie.Era tot ce știa, fără sufleor și se simțea atât de bine încât… 
Bărbatul din sală a plecat să caute 
Directorul a plecat din sală să caute 
Ceilalți jucători să caute au plecat din sală 
până la micuța cămară ascunsă-scarabeu în sarcofag- 
în care pe ciobul-oglindă, un chip de actriță vorbea surd, ciobul unul și aceeași, fața una și 
același. 
  
Și astăzi bunăoară că, lucruri de felul acesta se-ntâmplă. 
Dar ce ciob?ce femeie? Încă un mister de rezolvat, pare-se, ne-au dat femeia cu bust și cu cap 
și asistenta ei, Mirela, și-au zis ascultătorii. 
Însă visul himeric tăciune între două întrebări a rămas totdeauna 
Căci dogmatic și ireproșabil Mirela a dat legătura. 
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2. Bronz lingvistic 
  
În casa vie şi groasă 
Ca un ceas elvețian 
Clepsidra de bronz şi coasă 
Şi un timbru meloman. 
„Acum”, daca ar fi verb, ar fi la conjunctiv şi ar însemna libertate. 
Precum ceață, în engleză „mist” şi emană ardere, misturie, amantă. 
Croitorul găseşte fermoarul oxidat, îl cocleşte, şi îl leagă cu ață. Ața se deşiră pe un ghem, şi 
din casă, iese fum. 
Cum? 
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3. Ciornă (sau Ieri când etc) 
  
Ieri când culegeam stele 
Ieri când culegeam stele, 
Am găsit un șurub, era lângă ele. 
-Nu te mai prosti și scrie: Piatra din cer, am dat peste ea, s-a făcut inel. 
  
Ieri când culegeam stele, 
Ieri când culegeam stele 
Mi-am pierdut somnul stâng. 
-Nu te mai prosti, mai bine, după stele spui: Printre ele, galeria cu clasici români. 
  
Ieri când culegeam stele, 
Ieri când culegeam stele 
Am dat de-un dinte gros și auriu, o brumă oliv, cu striații hipnotice, și un evantai japonez ca 
cel din Traviata. 
–Nu te mai prosti, mai bine dai de un: mausoleu cu porți impunătoare și o fântână simbol, de 
un șanț și o groapă și un si bemol. 
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4. Răspunsul 
  
Antenuțele tale ticăie.Numai vulcanul cel stins le aude. 
Piciorușele tale molfăie.Doar gândul cel bun le aude. 
Corpul leopardic al brațului tău se exfoliază în antebraț, care mai apoi se pronunță în femur, în 
candelabre ascuțite cu vene numite oscioare. 
Nimeni nu știe răspunsul. 
Vrem răspunsul.O țară întreagă stă sub plapuma mirării și așteaptă răspunsul.Telefonul 
sună.Răspunsul. 
*scurtă discuție într-o limbă necunoscută, pe un tărăm iluzoriu, într-o noapte grecească* 
Acesta a fost răspunsul. 
Mulțumim producătorilor pentru ideea genială. 
  
Vrem o scurtă discuție într-o limbă necunoscută, pe un tărâm iluzoriu, într-o noapte 
grecească. 
Numai vulcanul cel stins știe răspunsul. 
Mulțumim producătorilor pentru care mai apoi se pronunță în femur, în candelabre ascuțite cu 
vene numite oscioare. 
Nimeni nu sună.Doar gândul tău cel bun le aude. Acesta le aude. 
Antenuțele tale molfăie. 
Piciorușele tale ticăie. 
Răspunsul a fost răspunsul. 
Răspunsul se exfoliază în antebraț. 
Telefonul tău stă sub plapuma mirării și așteaptă răspunsul. 
Corpul leopardic al brațului-idee genială. 
a. 
țară întreagă. 
  
  
Ai scris? 
Citește. 
Iar eu am citit, ieri când culegeam stele. 
Iar eu am citit: ieri, când culegeam stele. 
  
În franceză chat e pisică, şi în română „scrum” sau „pahar cu conținut redus de alcool, dar în 
concentrație mare”, 
după o lungă şi albă siluetă acvatică, pe nisipul dansant, la mare. 
  
  
Corsetul îl leagă cu sfoară-idee nefinisată şi goală-trupul plăpând se face indigo ca o 
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echimoză din vacanța se vară. 
Cum? 
În orice caz, în engleză „nervous” certifică emoție nasoală, în română înseamnă „rid 
permanent instaurat in timpul unei crize maritale”. 
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5. Termocuplu acvatic 
  
Acum ploaia usucă, soarele valeriană 
udă. 
Spre ora 12 un miraj își dezgolește capul gol, ca de prunc botezat. 
Totul își strânge lucrurile ca un orgoliu stagnând în velierul 
Unei sticle lansate pe apă 
Un mesaj de adio 
Prunci-sirenă. 
În tot acest timp-spațiu acvatic, m-am născut tu. 
  
Mâine ne vom întoarce într-un cerc corai 
În plomba unei turcoaze. 
Am fost acolo, eu-tu. 
Acum încă o dată 
-ca un arbore despicat, din seva lui răsărind apă- 
gând tectonizat, lacustră, sub apă. 
gând tectonizat lacustru submarin. 
Și încă o dată, pentru infinit. 
  
În genomul meu-tău stă scris plușul unei fețe deocheate de femelă. 
  
Fără vină, mult, mult mai mare decât ADN, însă doar de 2 ori mai mare decât un șiret 
Este corpul nostru, al minciunii evadate din lighean în puț, apoi evaporatăîntr-un borcan 
medieval, 
pentru ca 
între timpi 
să salinizăm sensul sisific 
prieteno, să creștem! 
Iubire și apă, gând. 
 


