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1. Dantela emfatică e Meului meu 
 
Îmi încep adesea 
Pronumele cu negații și verbele cu idei emancipate 
De cenzura unei vocale pe care numai tu ai 
putut 
să mi-o reciți, în acea noiembrie smerită 
în care s-a plâns de mine. 
Despre mine, eu, persoana a 3-a, 
Invariabil, la plural 
s-au contopit multe parodii deșarte 
ale uleiului miraculos, ce să facem, decât să dăm publicitate. 
în direct nu se confruntă 
dilemele scoicii celei mari ce păzește ochiul circular, 
albastru de metil, posedat și posedă 
cheile idiomului meu. 
Pretinde, dezbină, cucerește 
Stafilococi aurii precum diamantele unui păr rar, 
Înțepat de viciul 
Dragostei de Sine. 
Ți s-a dus vestea, Tuule interior! 
Că adesea furi cerneala greoaie a fetelor de măritat 
Și o aduci în piatra lutului bolnav 
Care, în zborul de viață și comă 
Al meu 
Mă dublează pe mine. 
În tot acest timp ceara cuprinde bietele idei în stare de ebrietate, cu care adorm nebunii de 
pluș și de lemn. 
Un autograf aș cere pe chestia asta. 
Pe ea, pentru că sub nu pot ajunge 
Iar de ar fi să mă ridic, 
ar trebui 
să învăț 
să-mi depărtez calcaneul 
spre homoteleuton. 
Un lucru de care nu vreau să aud! 
Pentru că nu îți voi răspunde cu pentru că 
Dacă mă întrebi răutăcios 
De ce. 
Îți va răspunde celălalt 
eu 
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2. De e, de mișcare, de feeling 
  
Au ascuns zâmbetele într-o farfurie plutitoare și i-au dat drumul pe mare, 
Într-o discuție fericită. 
au obosit foarte greu, Eurile, darămite e un dar, și au continuat să sape, în șanțuri plictisite. 
Revenindu-v-ați din moravurile ascuțite ale patimii lor, 
s-au rugat pentru descumpănire, 
pe care au cercetat-o într-un cearșaf stropit de mătase indigo, 
nu au știut să spună nici da, nici nu, și a rămas în parlando. 
v-ați aglomerat metehne vechi și aiurite în pălăria lui Do major, 
care, armură neavând, a continuat să vă ia la mișto. 
S-a vorbit prea mult despre inteligența emoțională 
cum se vorbește despre statul la coadă, în metrou, 
și din nou și din nou, nesuferitele, brumatele clape 
ale contorsionismului în cuvinte verde-petrol. 
E ca și cum ai sta chiar să scrii ceva serios, când ai putea să alegi cuvinte de jos. 
Adela privea în ochii spectatorului, înnodându-și mâinile într-un ghem de emoții, pe care 
falangele ei ușor asudate le contopeau cu frica de a nu avea o poziție dezavantajoasă. Acolo, 
în cochetul studio de televiziune.. 
vezi, se bruiază transmisia, no? 
acum auzi ce vezi în două bătăi ce-ai ascultat o dată, 
repeți și te-ntrebi 
Băi, ăsta o să scrie ceva vreodată? 
Imitația e un joc alternativ de electroni 
Greșind impardonabil în ambrozie, nectar 
și alte băuturi aromate din Dorobanți. 
În prea multe elegii de anotimp 3 
s-au hlizit de iluzii obscure, maro, toți 3 câte patru, 
gândind la clipele pare ale globului ocular, 
ce se jelește grosier la poarta propriei sale vineri 
într-o zi păcătoasă de joi. 
Când ratb a plecat din Hotel Cișmigiu și nu ne-a luat și pe noi. 
Apoi au invitat-o și pe blondină la dans, 
Crezând că mișcarea ține loc de aperitiv, 
și-au dorit crustacee și wagner, chopin, 
stau duși, perfect impasibili în moartea lor, 
Sperând că viața buclelor aurii e metafora cerului non răsărit. 
ale cărui odioase memorii ne cuprind și pe noi. 
bună seara, jubilee, ferice de tine, n-aștept ca să cânt 
ci redau, tonomat mărunțit de erori, doze 
de e, de mișcare, de feeling. 
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Casa mea de piatră a amețit. 
Amețeala e și ea, emoția 
reveriei din unitatea de frază ce am folosit. 
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3. Gnoseologie 
  
În numele ritmului 
și a celor ace de curent în culoarea bitum 
elipsa 
s-a sfărâmat în moloz și din moloz am ajuns să stăm pe canapea, uitându-ne la cerul indigo să 
zicem 
Of, roata! Tavanul acesta de n-ar mai fi 
Ce frumos ar fi 
Cerul 
Dar și molozul, atunci ar cădea pe noi. 
  
Piersicile și sâmburii lor, și grăunțe, și chirpici, și urdori 
am putea un infinit turn chamois să înălțăm 
sau să scundim 
căci tot ce e înalt se dărâmă repede, iar noi, molozul 
suntem oameni cu vise mari 
ar putea încăpea într-o cutie de pantofi, dar nu ar încăpea în pantoful Cenușăresei. 
  
când se fac mari, sfere peticite de resturi se solidifică cu păcat 
în marele cer, el este, desigur, tot o construcție. 
nouă uneori ne e rușine, domne, da io zic că suntem credincioși 
altminteri ar fi molozul ca o mare minciună gri, și noi am fi: 
a)      Tu 
b)      Creația 
c)      O mare minciună gri 
Rezultatele scontate pot fi misunderstood, contestațiile se pot depune în perioada 32 
octombrie-14 noiembrie. 
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4. Noaptea filmelor din după amiaza aceea 
  
Ca un semn al unei etnii 
Stă cercul ăsta afrodiziac 
Pe bolta pestriță, oranjadă de casă! 
Pe tăblia lipicioasă, unde zilele și nopțile sunt minutele 
Arhaice ale limbii colocviale, 
limba cu tot cu cariile ei 
În care eu am putut odată citi 
despre viitorul și prezentul 
axonului 
sfărâmat în pilitura stângace 
a deșeurilor toxice, 
numi-le-aș 
femeia și bărbatul 
orbii care pecetluiesc fatalitatea 
căii lactee, care m-au provocat 
la șotronul caldarâmului, 
chiștoace de libertate se frământă 
în cianura dospită a sepiei. 
Cât îmi doresc să nu știu de firele ierbii 
De anii 90, 
Parcă mai înspre după-amiaza aceea 
s-a auzit un vivaldi, se vindea la talcioc, câteva grame de oboseală plăcută 
de secrețiile unei vene acromatice, da 
chiar în după-amiaza aceea, 
sau după după-amiaza aceea. 
Cordonul mutanților tipologiilor, 
posologiilor 
persoanele de cauză se exclud. 
nu avem loc de ele în vehiculul acesta subțire ca fluierul piciorului 
amputat în iriși 
al balerinei, 
sau de pielea hispanicei actrițe 
sau de fiorul necunoașterii de sine(de mine, eu sunt sinele tău) 
le-am găsit pe stradă 
poate se pierduseră orfanele adolescentine 
de muza speranței unui ticăit grotesc, 
poate de mămicile lor. 
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5. Bob de uitare 
  
Sunt mult prea multe 
Nemărginite inovative… 
Nu am înțeles de ce 
Se perindă toate, ipso facto, 
Prin capul meu. 
Dacă din ițele lor am găsi 
O altă parte a ceea ce am uitat 
Nimic nu va mai fi la fel 
Prin capul nostru 
Capitulează! 
Și uite, în griul nocturn, scos din smoala fitocenozei 
Acvarii, celule, scoici, idei, vârtejuri de sindromuri de boală 
Descoperim. 
Recapitulează! 
Un pește execrabil de urât este conștiința mea, adevărul meu, toate ale mele 
Care se rup de la genunchi 
Ale mele cele trei freudiene 
Prin capul meu. 
Punct 
Virgulă 
Pauză 
Zgomot, ardoare, și apoi un viscol patetic 
Îmi șoptește replica sangvinică 
Cu care îmi uit și visele alegorice, 
Și malul nisipos pe care adorm adesea, 
Toate cele, acelea dintre ele, 
Nefericitele ce vor să se miroasă 
Prin capul meu. 
 
 


