
   MY DANDELION GIRL 
 
Și niciodată nu m-am întrebat nimic legat de tine . 
Te-am știut dintotdeauna , 
Din momentul în care am văzut fetița pierdută și încăpățânată ... 
Și am văzut-o cum zâmbește ca și cum a prins cu mâinile o stea,  
Dar am privit și femeia care pictează pe un șevalet din lemn de mahon , 
Care dimineața la micul dejun bagă degetul mic de la mâna dreaptă  
În borcanul cu miere , ca o sălbatică , 
Și care când aude “Dreamer” și-ar dori să aibă un dialog intens cu Ozzy Osburne 
Iar Chopin o încântă atât de tare încât închide ochii  
Și face podul , să simtă că plutește ... 
Cafeaua niciodată nu o bea rece ,  
Șosetele cu Rudolf sunt scoase din cutie încă din vară , fiindcă mereu are picioarele reci  
Dar oare se compară ceva cu nopțiile târzii  
În care se așază cu fardul întins și ochii somnoroși pe canapea  
Și mă întreabă “ Vrei să bem un pahar ?”  
Pregătește wisky cu gheață ,  
Dar tot ea e cea care lasă paharul neatins ? 
Și câteodată ar vrea să scrie scrisori de dragoste pentru cei morți  ,  
Probabil ar începe cu Van Gogh , urmat de Audry Hepburn si Dolly Parton . 
Și mereu când îi spun că e frumoasă ,  
Se uită cu mândria unei Elizabeth Bennet și îmi spune : 
“ I don ‘t look nice .  
  I look like art  
And art isn’t supposed to look nice , 
It ‘s supposed to make you feel something “ 
E singura dată pe an când sunt de acord cu ea .  
Și tot adolescenta din interiorul ei , cea obișnuită cu teneși  
S-a descălțat de pantofii overprieced cu tocuri overhigh  
La nunta verișoarei surorii iubitei prietenului meu celui mai bun ,  
Unde toți invitații au rămas șocați  
Dar ce să vezi și să nu crezi !  
 Ea se amuza cel mai tare de mutrele acre și disprețuitoare .  
Tot ea e și dragonul care a atentat la viața lui Făt-Frumos ,  
Aruncând cu o portocală , cu “Crimă și pedeapsă “ ( ironia sorții ) și cu două perne ... 
Țipând până când  vecina s-a decis să își bea cafeaua de frumusețe 
De la ora 3 a.m .  
Și poate acum e vremea unei întrebări ... 
Ce este ea cu-adevărat ?  
Copil ? Dragon ? Adolescentă ? Femeie sau sălbatică ? 
I don’t have an answear for this question … But all I can tell  is that  
She’s my dandelion girl . 
 



          
  Oglinda cosmică  
 
Ne-am uitat unul la altul  
Și ne-am pus simultan întrebarea  
Ce s-ar întampla dacă ... 
Și nu am mai continuat , fiindcă amândoi știam  
Era lumea posibilităților  
În care nu existau serii și limite , iar funcțiile erau mereu în R  
Toate numerele raționale s-au transformat în rațiunea noastră de a fi  
Tu erai singura din mulțimea naturalelor ... 
Ți-ai sprijinit piciorul drept de mediană și coatele de un isoscel  
Și ai înfipt vârful compasului fix în centrul inimii mele  
Dar eu eram matematicianul !  
Iar ecuația ta complet greșită.  
Și refuzai cu încăpățânare să accepți ... 
Astfel încât am fost nevoit  
Să îți aprob rezolvarea . 
Pentru tine erau doar sfere , piramide și dreptunghiuri  
Cum pentru mine arta ta era formată doar din chipuri , versuri și picturi  
Și atât de adânc m-ai pătruns  
Încât filoloaga din tine a scris o culegere de matematică pentru mine 
Iar acum sferele parcă aduc a chipuri ,  
Piramidele a versuri , iar dreptunghiurile a pânze pictate . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OXFORD. PROLOG SAU EPILOG ?  
 
Două geamantane negre răsturnate pe jos  
Prea liniște să le ridicăm  
Prea calm în jurul nostru  
Un fotoliu și pustiu . 
Ne-am pus pe jos , umăr în umăr  
Ți-am privit Air Forece-urile albe din picioare  
Iar tu perechea mea de Vans frez , mărimea 36  
Nu mă uitam în ochii tăi , fiindcă știam ... 
Erai mahmur , with your eyes half closed . 
Miroseai a tutun ieftin cu aroma de căpșuni  
Te-ai culcat la patru si te-ai trezit la cinci  
Iar eu nu am dormit deloc . 
Era cinci și cinci minute  
Un pahar din carton reciclabil cu emblema Starbucks  
330 de militri de Caramel Macchiato cu frișcă , 
Was placed on my left side . 
Aveam în brațe o agendă . Destul de drăguță de altfel  
Ce să vezi ! Cu biciclete zburătoare ...  
Cincisprezece minute mai târziu aveam să îmi dau seama  
Ce jocuri ciudate de hide and seek are soarta  
Eram absentă ... 
Ai întins mâna spre geam  
Peste corupurile de clădire Q , R și S , peste tot campusul de fapt ,  răsărea ...  
O gogoașă uriașă cu caramel , trecută prin sos de zmeură  
Știam amândoi că în curând , cerul va avea culoarea blugilor mei ... 
Același albastru haotic cu care pixul meu scrisese toată noaptea .  
Ai făcut o mișcare bruscă să apuci agenda 
Dar nu știai tu ce reflexe de felină am ,  
Ne-am luptat până ai reușit să mi-o iei din mână . 
Am rezistat eroic totuși , și mi-ai promis că nu o să citești  
Atunci te-am întrebat jumătate enervată , jumătate împăcată  
“ Ce vrei să faci cu ea ?”  
Mi-ai cerut stiloul . Un Parker alb cu penița aurie ,  
Ai început cu “ Liebste Alexandra “ … 
Nici eu nu am citit când mi-ai înapoiat -o  
Mi-am spus că o voi face altă dată .  
Ți-ai sprijinit palmele de frunte și erai gânditor  
Iphone-ul tău 6S , cu sticla ecranului spartă  
Zăcea pe jos între noi , ca un brontozaur negru  
Și emana șaizeci de decibeli de armonie  
 



“ Once upon a different life  
We rode our bikes into the sky “  
Și atunci mi-am dat seama … 
Eram acolo și am rămas acolo  
Chiar și când am urcat în avion ,  
Chiar și acum suntem acolo .  
 
 
   PENTRU FATA DE PE CANAPEAUA MEA  
 
 Creatură intangibilă , ce definești eterul și te regăsești în postmodernism  
 Stai pe canapeaua de culoarea “Moss green” , nuanța 6005 ,din catalog ,  
 Pulpele  îți ies bronzate și calde de sub tricoul oversized cu Metallica .  
 Părul arată ca un tufiș galactic cu flori de cacao solare  
 Ai o carte pe picioare , de fapt un album  .  
O privești pe fata cu cercei de perlă  
Și parcă ți-ai dori să fii pe lacul cu nuferi a lui Monet  
Sună telefonul . Te scoală brusc din reverie . Nu răspunzi .  
Te gândești că dacă te cunoștea Cobain , ție îți dedica „ Smells Like Teen Spirit “ 
Televizorul e deschis , meciul în desfășurare , minutul 33 ... 
Barcelona primește gol  
„ Damn ! ‘‘ spui , vorbind pentru tine și te încrunți .  
Nu îți place când pierde Barça .  
E duminică și zăpușeală . 
De afară se aude sirena unei salvări . 
Ești sigură că se duce spre Spitalul Floreasca . 
Îți e poftă de ceva dulce și te uiți întrebător la mine . 
Înghețată de fistic .  
Te ridici și te întinzi . Femurul și tibia formează segmenul AB , de pe dreapta x . 
Îți trosnești falangele de plictiseală.  
E pauză . Prima repriză s-a sfârșit .  
Te întinzi pe burtă și începi să numeri oile .  
Să nu adormi , te rog ,  
Seara nu s-a terminat . 
Te contemplu și îmi dau seama că te-ai potrivi atât de bine anilor 80‘ , 
In musicalul Grease , în rolul Oliviei Newton  
Și chiar dacă nu ești blondă ,  
Sunt sigur că Travolta ar da orice pentru un dans cu tine .  
Dar cine știe , poate ești o călătoare în timp .  
Și chiar de-ar fi așa ,  
Pentru mine rămâi fata de pe canapea . 
 
 
 



Per aspera ad astra  
 
Stai! Nu mai clipi ! 
S-a înnegurat cerul. 
Taci ! Nu vezi ? E negru de tot ... 
Oprește-te ! Nu mai ești gri .  
Te-au pictat în alb , dar doar pe jumătate  
Ți-e frig ? Îți este ! Nu ai cum să te încălzești  
Lumina Soarelui nu bate până la tine.  
Unde este șevaletul ? Vai câtă mizerie !  
Cât alb se scurge de pe tine în jos,  
Cât alb se irosește . 
Voiai să urci ? Nu mai urca ... din nou , oprește-te ! 
Nu te așteaptă nimeni acolo sus .  
Pleacă! Nu auzi că nimeni nu te iubește ?  
De ce ești încăpățânat ? Ți-am spus să te oprești ... 
Se aude o crăpătura ? Crapă piatra , crapă culoarea , crapi și tu , crap și eu . 
Nu dispera ... o să îți rămân pictoriță  
O să te pictez pe un pat de gânduri , sau poate o să te sculptez asemenea unui David , să-mi fii 
veșnic 
Poate într-o zi voi învăța să îți iubesc disperarea ... 
Dar haide , vino ! Nu mai sta pe treptele alea ! 
E sinistru să te văd agățat de întuneric ...  
 


