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1. Anaesthesia 
  
sunt un pasager 
am lăsat becul inimii să se ardă și 
acum picioarele aleargă singure după coșmaruri; 
monstru de catifea cu sufletul crăpat de ger 
nu mai striga te-am auzit de prima dată 
când îmi voi înnoda părul peste ureche nu voi mai auzi 
tristețea ta 
urlând ca lupii 
și îmi voi coase rănile una de alta de frică să nu fugă 
până voi fi si eu bătrână 
și buzele mele se vor tăia în căni ciobite de 
tăcerile uitării 
în fond tu vei fi de mult o tăcere 
și atunci voi putea să dorm 
visul te duce de pe lume 
învârtindu-te 
și te înalță și te fericește și te doboară mizeriei atunci când se duce 
așa cum te-ai dus și tu, 
hoț de vise cu cântec amar, 
un corb pe un fir negru lucios ca penele 
pe un cer mat 
acoperit de gândurile mele 
cablu de înaltă tensiune 
vei zbura sau te vei electrocuta. 
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2. Minotaurul 
  
retează-mi aripile de la nod încuie-mă în cușcă 
pasăre stricată ce a trăit încă o dată 
înlănțuiește-mă aruncă-mă de pe o stâncă 
voi învăța sa zbor din nou 
și îmi voi linge rănile odată sângerânde 
cu ceară și noroi voi repara lucrurile pe care le-ai stricat 
copil mic neastâmpărat 
și vei vedea că nu voi repeta greșelile lui Icarus 
  
topește-mi a doua pereche de aripi de focul lumânării 
voi arde pe de-a-ntregul și mă voi ridica din cenușă 
ca pasărea Phoenix 
căci nu mai am a pierde decât nemurirea 
de câți ml de lacrimi e nevoie să-mi vindec al meu suflet? 
dovedește existența puterilor tămăduitoare din lacrimile păsării. 
și zborul meu arzând va eclipsa chiar razele de soare 
gelos, în mizeria ta umană, mă vei țintui de pământ 
și mă vei potcovi să nu mai pot să mă înalț vreodată 
în piuneze ca pe un amărât de post-it 
în al meu labirint al tristeții cu garduri înalte de îndoială 
Theseus, nu îți doresc să intri, 
ața ta roșie e umedă de lacrimile păsării 
și umezeala putrezește și drumurile parcă se amețesc între ele 
și ce te faci chiar și prințesei i s-a luat de tine. 
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3. The 8 wonders 
  
Divination, mă văd căzând din al meu cuib 
într-o mare de străini 
mi-aș fi dorit să pot zbura sau înota, 
dar 
nu are cine să mă învețe, așa că 
mă complac. 
Concilium, dansează către mine 
străinule, prin marea cea adâncă 
a ochilor tăi 
și ia-mi lumina de pe umeri 
ți-o dau ție pe toată, e a ta, 
căci e aceeași nuanță cu cea a umbrei tale. 
Telekinesis, ți-am smuls și sufletul din tine 
căci e aceeași nuanță 
cu cea a dorințelor mele și 
Transmutation, m-am dus cu el departe 
ce egoistă 
o, biet cadavru, tu, gol pe dinăuntru 
cu ochi odată-n valuri, acum privesc în gol 
oglinda reflectă ce i se arată 
o, biet suflet, eu alerg fără picioare 
Descensum, către altă lume 
să-mi ispășesc pedeapsa pentru furt 
De dorul meu tu nu vei suferi 
ți-am luat doar sufletul, ai și uitat? 
carcasa goală nu te doare 
-nepăsare, nepăsare- 
am făcut un lucru chiar atât de rău 
furându-i unui om durerea? 
Pyrokinesis, prințesă răsfățată 
nu-mi place lumea asta tristă 
da-i-aș foc! 
și chiar i-am dat. 
sufletele alea văicăroase mă cam deprimau 
și l-am păstrat doar pe al tău 
dar fără ochii tăi din spuma mării 
singurătatea asta nouă pare greu de suportat și 
îmi e dor de singurătatea alături de tine. 
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aici nu mai e nimic decât pământ 
ars și crăpat și 
Vitalum vitalis, o iau de la-nceput. 
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4. Eu nu blesteme îți trimit, ci așteptări deșarte 
  
căi ferate întortocheate mă rostogolesc 
peste blocuri de zahăr tari în 
cafelele oamenilor ce nu se țin de cuvânt 
Du ceașca la gură și bea 
înghite-mă și plimbă-mă pe esofag și lasă-mă 
să văd din ce ești făcut 
înainte să-ți iei indiferența pe umeri și să mă lovești 
cu ea în inimă, 
mai sapă puțin în mine 
cu unghii înconvoiate și înnegrite de carnea putredă a victimelor tale 
și toate lucrurile pe care le iubești să nu te iubească niciodată 
căci roata e rotundă 
data viitoare când te vei întinde să mă prinzi în mreje 
(vei face o întindere) te vei alege doar cu oase, câine părăsit 
și sufletul tău se va împiedica în paturi de spital când va tânji 
după urletul disperării uitate sufletului meu 
și te vei întoarce cu membrele umflate pe un râu de ace de albine 
(ce bine îmi pare că ești alergic) 
și vei realiza că doar cu fereastra deschisă ai parte de aer proaspăt 
și că așteptând să răsară aur din lut 
lanul de grâu se usucă 
(poate te credeai vreun alchimist) 
păcatele tale nu le pot spăla nici picurii de rouă 
nici ploaia 
nici valurile mării 
nici lacrimile mele 
și le vor purta și le vor împărți 
nenorociților și oropsiților te voi fi și iertat. 
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5. 5 (agregate) 
  
ce tot indrugi acolo 
1. Negare 
tu ești nebun 
o să te car pe drugi până la spital, tataie 
că nu știi ce vorbești 
tu n-ai auzit de teoria relativității? 
fugi de-aici, că dacă mai bați câmpii 
te lovesc în ochi să nu-ți mai vezi 
nici propriile neadevăruri 
poate așa vezi și tu adevărul 
nu-mi mai spune povești din astea sumbre 
nu vreau să mai aud 
tu me tapes sur les nerfs 
ia uite un porumbel 
de ce are sticle legate la gât? 
normal că e un porumbel al mării 
și cară un mesaj în sticlă 
l-am săgetat și i-am furat și sticla 
dar peferam să nu am o țintă așa de bună că ia uite acum 
am mers degeaba până la spital și și-așa n-aveam bani de benzină 
că bătrânul avea dreptate totuși 
(ce trist ce trist) 
de ce avea dreptate 
-dezolant- 
parcă mă mistuie așa un sentiment de nu știu ce 
2. Implorare 
preferam să nu fie adevărat mai bine nebunia Sunt 
un munte 
din mine izvorăsc două pâraie sărate 
cine a mai pomenit apă curgătoare sărată 
te rog, ia acest miracol și dă-mi înapoi spusele neadevărate ale bătrânului 
îți dau și banii de spitalizare 
realitatea asta mă apasă, doare 
gândul meu nu e făcut pentru atâta presiune 
și greutatea asta deja e mai mare ca normala Nu e normal 
te rog, vai, Te implor adu-mi la loc neadevărul Îl voi prețui mai bine 
sunt în genunchi, statuie proastă, de ce nu mă asculți 
Ce, ești de piatră?! 
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3. Furia 
te preferam un bloc de stâncă 
ce mi-e că ești sculptată, smălțuită, dar tot de piatră ești? 
tot neclintită la ale mele rugăminți fierbinți 
o să-ți inund și piedestalul și o să te înec cu totul 
tu inutilă piatră șezi nepăsătoare 
la durerea mea Arăți ca mine dar ești moartă 
nu ai un suflet, o esență, 
(sunt în genunchi și nu mă asculți nici nu te uiți la mine) 
cum nici vorbele bunicului nu mai au 
căci ai furat până și asta și ah iar mă încearcă 
ceva ce nu am mai simțit- aș vrea și eu să fiu de piatră 
4. Depresia 
mă doare în jurul arterei aorte ce se curbează 
6 cm spre stânga deasupra inimii 
cum s-a curbat limba bătrânului către tăcere 
și fără respirația lui caldă 
(căci corpul nostru este un sistem termodinamic) 
a început să ningă în lumea mea și totul e atât de 
rece mi-au înghețat picioarele și am 
inima înroșită de frigul adus de tăcerea bunicului 
parcă tăcerea începuse vara și de abia a început de ce să ningă 
zăpada asta densă mă cuprinde și vreau să ies dar nu mai pot sau 
pot să ies dar nu mai vreau 
parcă m-am obișnuit cu frigul și parcă acum mi-e mai cald de la atâta gheață 
și parcă mi-a mai amorțit și sufletul 
mă poți tranșa în voie statuie odioasă 
am intrat în șoc hipotermic și nu mai simt nimic 
îți râd în față 
5. Acceptarea 
tu tot grotească o să rămâi 
nu mă mai domini, am înțeles 
că bunicul e fericit și mă veghează- 
îngerul meu păzitor (printre atâția demoni) 
ce m-a lovit cu groapa-n suflet. 
 


