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1. cacofonie discriminată!! 
  
cre’că cartea este ca calu’ care s-a salvat de la lapoviţa ţaristă 
  
de asemenea, nea Neapohe hergheligiu’ iubeşte terenu’ nu 
pentru că e al lui, ci pentru că caii dresaţi de la sălbăticie se căiesc 
ca esca când prezintă cea mai anostă ştire 
  
orele de echitaţie ţie ţi-e greu să le urmezi ziua fiindcă caii îţi inspiră răutate 
asta unu la mână doi la picior orbit o vei pierde pe esca care se vrea atotştiutoare 
biserica catolica cică considerată este ca fiind o cacofonie acceptată, tată, 
dar daca e să o luăm aşa dacă pe mine mă cheamă măriuca cantacuzino 
ce aveţi domnilor cu numele meu parol vreţi să-l sun pe ion luca caragiale, ale 
dracu cuvinte te lasă să fii condamnat pentru o repetiţie 
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2. cum stă treaba pe planeta mea mică mică de tot 
  
am o planetă mică mică de tot 
pe care se face trafic de vise, 
ceea ce nu e menționat în episodul pilot 
e că nopțile sunt compromise 
(de fapt, timpul tot e compromis pentru că pe planeta mea există doar atemporalitate 
nocturnă) 
  
aici, pe planeta mea, îmi este interzis să sper 
visele se trag pe nas, se injectează 
se folosesc ca somnifer 
se trag de ciuf, se violează 
(a nu se interpreta ca timp impersonal – visele se trag pe nas și de ciuf intre ele, se injecteaza 
si se violeaza între ele, se folosesc ca somnifer unele pe altele) 
  
luna pe planeta mea 
e-un pântec știrb, concediat 
traficant de vise-spumă, 
vise-stupefiant ce se regenerează până la autonimicire 
(știu că vă așteptați să rimeze) 
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3. nopţi în care 
  
  
1.                 eşti suspendat între a fost şi va fi, 
între nesomn şi nefiinţă, 
cu un picior în închipuire şi unul în realitate, 
încât aud ecoul visului tău agăţându-se de linia orizontului 
şi văd cum, crăcănându-te, ai trăit 
simultan 
în două lumi diferite 
ai contrabalansat o frântură de timp cu o eternitate calculată 
  
2.                 nu ştii să te f… (am făcut un compromis) decât ca o stea de mare 
care cuprinde cu cele cinci braţe aspre un coral dezmembrat 
vă reflectaţi actul sexual în nadir 
atunci îţi părăseşti trupul 
stea de mare 
devii 
stea de cer, 
te aliniezi astrologic după venus, străluceşti ca o noapte fără prezervativ 
  
3.                 alergând prin zmeură, am uitat cum 
îmi arată creierul – cred că miroase roz şi 
se frământă a dulceaţă, cred că dumnezeu 
a inventat zmeura şi apoi creierul 
  
4.                 mă confund cu o melodie neterminată ataşată 
într-un mail către o oarecare multinaţională: o melodie formală şi enigmatică 
precum butonul de send vârât 
în acorduri violente de violoncel 
te cânt ca pe o nemelodie 
  
5.                 eşti abstract ca o casă de pariuri în faliment, 
ca o reclamă sângerie la mobilă, 
eşti un 12 încercuit într-un epilog 
de film prost 
cu sandra bullock, 
eşti solemn ca un imn naţional de 
aştri 
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6.                  ai tras universul pe nas, 
l-ai înmagazinat 
în creier şi aţi mâncat 
zmeură 
împreună 
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4. O odă pentru o măslină 
  
  
Măslină, atlantidă fără de soare, 
ascunzi în sâmburele tău o galaxie de tăciuni 
îți înfrânezi pofta de alb și de sare 
pentru că sunt împotriva religiei tale. 
  
Te-am găsit tremurândă, ciocolatie 
într-un uter de călugăriță bronzată în maldive 
ce frumos meditai în templul meu de rușini îndoliate! 
o, tu, amintire de carne de focă 
  
ok cam mult modernism, hai să schimbăm tonul: 
  
dac-ar fi să fac ulei din tine, 
ai fi crema fluidă de faţă a lui oprah 
dac-ar fi să fi cu doi i de fapt v-am prins că l-a început am scris greşit ups am scris l liniuţă a 
dar de fapt nu aveam de ce săl scriu aşa pentru că la e prepoziţie ups am scris să-l legat îl las 
aşa 
revenind 
dac-ar fi să fii un glonţ 
te-ai descătuşa din pistolul lui samuel l jackson în timp ce rosteşte citate din biblie 
dac-ar fi să fii un sunet 
te rog, fii capul lui louis armstrong 
  
draga mea oleaceae originară din Siria și zonele de litoral din Turcia, foarte răspândită și în 
Grecia continentală și în arhipelagul elen, cu o longevitate extraordinară (sursa wikipedia), 
te rog, fii neagră până la sfârşitul vieţii 
nu îţi deschide nuanţa 
şi aşa măslinele alea verzi nu sunt bune de nimic 
nu urma modelul lui michael jackson 
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5. puncte cardinale 
  
lătratul meu alb e dezorientat 
dacă se duce prea în stânga aude voci 
dacă se duce prea în dreapta ascultă voci 
voci ale altor câini albi perfect conjugabili 
orientați si nedezorientați 
care își latră verile spre nordul unei seri tridimensionale de mai 
  
pe de altă parte, dacă piesele s-ar înlocui între ele pe tabla de şah a lumii 
mie, în calitate de câine, mi-ar fi mult mai uşor să îmi îndeplinesc dorinţele 
cele mai ascunse 
dacă italia ar fi în mexic 
aş putea urina în voie în cizma unui designer din Milano 
în timp ce, 
înconjurat de un grup de mariachi, 
îmi simt urechile gâdilate de sunetul chitarelor 
şi de puricii dansatori 
  
dacă egiptul ar fi în rusia, aş putea sta la o vodkă cu anubis 
o o o sau mai mult 
aş avea parte numai de hidrante 
în formă de piramidă care ies, drăguţele, unele dintr-altele 
ca nişte matrioşka ale sistemului excretor 
  
iar dacă siria ar fi în românia… vă las pe voi să continuaţi 
 


