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1. SFÂRȘIT 
  
Picior peste picior 
stătea sub pluta moartă, 
creion, cărbune, femei 
ce se mai vând la piață. 
  
Roșu cartier de vinovăție, 
Străin să-ți fie ție 
Sau mai bine mie. 
Plimbare peste cartea 
în care scrisă stătea 
soarta. 
Biletul stătea și el 
ascuns, nepătruns 
pe clopot. 
Sună clopot tot sună. 
Sună… 
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2. CORIDOR 
  
Hibridul își spunea cuvântul 
Râsete de primăvară și plete 
ca vântul. 
Fii-sa stătea cu capul în jos 
Parcă spânzurată de piatra 
din dos. 
Amar de viață, scârbă ce ești 
Violezi mărul ceresc. 
Chin de praf și istorie-n tablou 
El era mort, amorțise din nou. 
  
În ziua dublurii de plută și zbor 
pe bluza pătată a negrului nor 
visam să-mi retez un deget și-o vată, 
din cartea cea veche a puștiului orb. 
Mi-a fost așa milă, dor, tristețe, boală, 
moarte, din nou, prăjit, amețit, smintit, zdrențuit, 
chiștoc, gumă, fantezie și spumă, o tipă și-o glumă, 
beție cu sumă, mi-e rău și mi-e bine, te doare pe tine, 
e-un ruj pus pe șine. 
Zâmbet urât, cu-n dinte strâmb, vis, nu, ce-i, pus, 
noroc, tremur, sevraj, iar spumă, piept, gaură, adâncit, 
coboară, să-l oprească cineva. 
nuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. 
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3. POVESTEA ZORILOR DE ZI 
  
Mi-am trimis bărbatul la muncă într-o zi cu ploaie 
și mi-am trimis părul la culcare, era obosit. 
Am tunat și fulgerat povești în bucătăria chibrit, 
fericire și ură, descumpănit. 
Mi-era dor de-un râs negativ, pozitiv în esență, 
sincer să fiu. Crește-mi suflet binar cumva ca forță. 
Cum la firul de iarbă stabilit pe foaie tot tragi? 
Ce stres în mintea mea se-ascunde sub pălărie, 
părul încă nu-i odihnit, e afro… 
Iora Nuga dublă cu ciocolata, stelară și pământeană, 
Circulară, chiar ciclică, domnește în praf. Ce melancolie! 
Bărbatul meu nu s-a intors, probabil nu mă vrea, 
ori e gay, ori psihopat, căci eu sunt frumoasă, 
dar mă doare șoldul de la proteză. 
Ah, al naibii capac cu crăpătură pe stânga, 
ești atât de rău, mă lași așa… 
Mi-au sclipit ochii, era în Guatemala ieri, 
contul bancar era gol ca centrul Pământului, 
plin cu lavă. 
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4. SINCRETISM 
  
Spune-mi, te rog, 
de ce mă tragi mereu de vena 
stângă? 
Cum de-mi citești în ochi limba 
străină a mercenarului maghiar? 
Casa în flăcări sub aripi de piatră 
căzute sub bord, 
mașina făcuse infarct prematur, 
la fel a fost și născută. 
Freacă, freacă și-apoi țipă 
că la teatru și-n film așa e. 
E ok, stai liniștit, 
aproape că mi-am revenit. 
Acum cazi. Bun. 
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5. REGIO DE BACĂU 
  
Mi-am pus ieri în picioare 
trei  șosete cu șase degete. 
Ah, ce-a mai plâns câinele ăla 
cu buze mari, cărnoase și ochi de 
milog… 
Știi de ce am eu șosete defecte? 
Din cauza ta de câine. 
Ți-ai plimbat cuvintele pe sub 
unghiile mele, 
în tren ți-ai aruncat ochii pe dungați, 
mi-ai silabisit note… 
Erai tu, câine, cel care își lepăda 
frustrări? 
Coridă de foc ce-mi trecuse prin fața 
ochilor 
și mi-a mâncat zile toride 
din cuptor până-n gustar și înapoi. 
Când ploua cu pistoale și două, trei 
pagini 
ți-ai lipit botul pe ecran. 
Șosetele nu le vei vedea, că-s 
secretul meu. 
 


