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Călătorul analitic 
  
Mă uit confuz la punctele de pe hârtie, 
Nu înțeleg de ce îmi dă cu virgulă 
De vreo oră merg pe aceeasi linie, 
Am rămas și fără apă… e caniculă. 
  
Poposesc, mă întind la pi radiani pe sol, 
Sunt aproape paralel cu drumul gol 
Așezat cam perpendicular în jos, 
Îmi face umbră un copac setos. 
  
Văd o formă cam piramidală-n dreapta, 
Ies furnicile mergând în șiruri 
Se aud greieri, cicade, fluturi, 
Ce combinări de sunete-s în zona asta. 
  
Problema e că am plecat acum, 
Și am ajuns la intersecție de drum 
Pe axa orizontului dau zoom, 
Realizez că simt miros de fum. 
  
Urmăresc mirosul negru, ușurat 
Și mă îndrept tangențial spre sursa lui, 
De la drum deja am derivat și 
Sincer să fiu m-am cam săturat. 
  
Brusc sub soarele sferic duminical, 
Mă întâlnesc cu o necunoscută X 
Îmi zice „soarta ta se schimbă radical, 
Chiar că m-ai găsit la fix”. 
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Călătorul divergent 
  
Privesc nedumerit spre răsărit, 
unde a plecat, nu știu, 
nu văd nimic 
întorc capul și mă uit în jur 
credeam că l-am pierdut, 
pot să mă liniștesc acum. 
Mai are puțin și se ascunde 
colorând cu ultimele forțe, 
planul drept al mării roșiatice. 
Toată ziua sub radiație solară 
devin cu două nuanțe mai închis. 
O infinitate de granule milimetrice 
formează planul înclinat al plajei. 
Apa rece îmi ajunge până la călcâie, 
prin mișcări oscilatorii întâmplătoare 
si realizează 
schimb de energie termică 
cu nisipul de mai sus. 
Luna incompletă își face apariția 
târziu în noapte, fiind convexă, 
iar 
stelele la ani lumină depărtare 
ascund secretul acestei 
nopți mortuare. 
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Vis 
  
Închid ochii, mă trezesc. 
Inima pompează mai rapid ca niciodată. 
Privesc in jurul meu, întuneric. 
Văd luna palidă, pedepsită într-un colț de cer 
cum își dă ultima suflare, 
încercând să lumineze ce a mai rămas din noapte. 
Liniștea acută înspăimantătoare. 
Corpul meu parcă teleghidat, 
sunt un spectator sedat. 
Escaladez cea mai înaltă margine din apropiere, 
privesc în jos… 8 etaje. 
Suficient. 
Un singur pas, scap de suferință. 
Un singur pas, trec in neființă. 
Deschid ochii, mă trezesc. 
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Ani de liceu 
  
Anul întâi începe cu parada modei. 
Toată lumea e în recunoaștere, 
încerci să cauți un coleg de bancă, 
dar 
nimeni nu-ți acordă nici măcar 
un gram de atenție. 
Nu au timp să stea de vorbă 
viața lor este prea încărcată. 
Orice faci și orice zici, 
nu ai cum să 
găsești o breșă în armura ignoranței. 
Multă indiferență, multă nepăsare. 
  
Anul doi îți dorești să nu înceapă. 
Toți se miră că mai ești în viață, 
îți găsești un loc retras în spate 
singur. 
Încerci să adopți aceeași atitudine pe care 
ei au îmbrăcat-o, 
dar ceva parcă lipsește, parcă nu o faci corect. 
Tu te separi mai mult de realitate, 
ei se crapă de respect. 
Ei dezvoltă legături puternice, 
tu ajungi antisocial. 
  
Anul trei deja știi modul de funcționare. 
Esti ciudatul clasei, toti te calcă in picioare. 
Tot ce-a mai rămas să faci este 
să înduri, să taci. 
Durerea te apasă, vrei să iei atitudine, 
dar conștiința nu te lasă. 
  
Anul patru – pauză. 
Deja nu mai ești în viață, ai trecut prin 
prea multe și nu ai făcut față. 
În timpul verii ai ajuns la o 
concluzie eronată, cum că 
dacă îți iei viața reușești să anihilezi 
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durerea. 
Doar până aici te-ai gândit, egoist tu fiind, 
te gândești doar la durerea ta și uiți că 
se transmite genetic. 
Părinții tăi suferă, nu numai ei, toată familia. 
Doar din cauză că n-ai știut să te adaptezi, 
te-ai gândit să distrugi viața singurelor 
persoane care 
te iubesc și ți-au dat viață. 
I-ai băgat într-o depresie, acum e prea târziu, 
dar ține minte: 
Cea mai mare durere a unui părinte 
e să-și vadă copilul in sicriu. 
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16AM 
  
Dragă mamă – nu mai vreau 
Visele să le-ntrerup, 
Vreau de realitate rupt, 
Vreau să mă separ de trup. 
  
Dragă mamă – eu încerc 
Zilnic să mă limitez, 
Nu mai vreau să mă privezi, 
Nu pleca, vreau să visez. 
  
Dragă mamă – am să mor 
Cad pradă păcatului, 
Ard sub vraja dracului, 
Ard în focul iadului. 
 


