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Enfance (a poem about childhood) 
 
 
Ne-au rămas firimituri de pufuleți Gusto sub unghii,  
ex abrupto,  
surpriza din pungă nu-i decât petrolul pe care-l beau acum,  
lingându-mă pe buze. 
Vrei să-mi spui un secret?  
Stai! Îți spun eu unul: 
despre ghindele adunate în Moghioroș,  
toate barele de fier care ne-au rupt încheieturile,  
toate lăcustele de ciocolată  
sunt denaturate, 
o capcană în care ne-aruncam de mână 
sunt acum alterate în mine.  
cum ieșeau corcodușele,  
acum sânii, seva, viața, le crăpăm în dinții de lapte,  
de sete, aproape, de teamă, de poftă,  
de azi minte parcul, uite-l!  
Se transformă, urlă, și-a scos venele din priză și nu ne mai recunoaște,  
iar dacă m-ar striga pe nume,  
nici eu nu mi-aș răspunde.  
sunt denaturată,  
spațiu vid de emoție pe care-l umplu cu apa moartă din lac,  
apă vie, apă-n purgatoriu și mă ard iar ochii:  
au sedat lacul!  
vine iarna,  
unde-s peștii? unde-i rața?  
au furat-o  
pană cu pană, au decupat-o din lume 
fir cu fir, dinte cu dinte 
aștept s-apuce Drumul Taberei o foarfecă și să mă scoată din albumul de final de 
secol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



automne sacré  
 
 
nu-mi fac cuib din piei de vulpe ca să mi-l dărâmi tu,  
să mă prinzi tu, toamnă, cu puii sub sân, 
cu gheare lente, duble 
du-te dracu', tu, toamnă!  
dar ia-mă și pe mine,  
încătușează-mi letargia,  
rupe-i venele euforic și tandru  
din iris până-n geană,  
difuz în ceață sau în râu,  
pictează-mi plămânii,  
din țărână și pământ după chipul tău, toamnă,  
umple-mă cu strugurii lui Dionisos,  
cu merele Herei,  
cu grâul Demeterei,  
înnorează-mă și tună-mă,  
revoltă-te în mine, toamnă!  
arde-mi părul, otrăvește-mi fântânile  
și servește-mi-le la cină  
în cel mai rafinat porțelan al tău,  
sparge-l și lasă-mă să-ți mestec cioburile în gingii  
odată cu puii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
război matern  
 
 
mă transform în autostradă, mamă,  
ține-mă de mână:  
mă apasă cimentul pe trahee 
și-mi cresc semafoare-n piept.  
prinde-mă de umeri,  
să nu cadă cerul peste mine  
iartă-mă, mamă,  
sunt când,  
sunt acolo,  
sunt departe și norii-mi mușcă nuferii,  
îmi atacă lacurile și uite-mi lumea:  
în plumb, 
în cădere liberă, 
asediu de hiene-n dungi,  
zei beți ieșiți la echitație,  
cad pereții pe care atârnă încă fotografii cu noi două, mamă,  
pereții mor și-ți sparg chipul,  
îți curg ochii cu cioburile,  
pielea cu hârtia,  
îți uit numele cu așchiile.  
rămâi în cărămizi,  
ascunde-te de mine în gloanțe 
și-apoi trage!  
Arde-mi tălpile când fug,  
arde-mi ochii dacă văd prea multe,  
arde-mi lumea, mamă, 
cu hienele tale telechinetice peste nuferii mei de lemn,  
peste lacurile mele atee  
și uită-mă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



blufez cu Așii de culoare  
 
  
Am comis o infracțiune.  
am rupt din stradă banda continuă  
și-am tăiat cu ea orașu-n două.  
 
Prin urmare 
Plouă doar în partea stângă,  
curg narcotice-n canale și din țevi șobolanii,  
copiii se joacă de-a v-ați ascunselea cu viitorul 
iar părinții—c-o sticlă de Sânge de Taur –   
întind chinta roială pe scutece murdare.  
 
În partea dreaptă.  
am făcut o crăpătură, am dărâmat câteva poduri.  
ca ciupercile s-au ivit clădiri de sticlă. 
 
Mă declar vinovată, onorată instanță, 
—dar eu nu fac distincția!  
n-am tras până azi 
decât Careu de Ași. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rafael 
 
 
 
arta de-a stinge o țigară pe brațul unui înger  
nu-i decât o altă prostituție intelectuală  
pe care-o punem în ramă.  
îl întreb de unde știe cum se plânge,  
lacrimile lui, flori rele, 
se încruntă: 
urlă!  
îl aud cum învață să zboare dincolo de mine  
și eu, naivă:  
cred într-unul,  
în singurul Soare,  
din care curg fulgi și piei— 
Rafael cu ciorile, cu lebedele,  
cu aripile întoarse, arde,  
verdele din frunze  
săgețile Tatălui dor   
de unde apă? flăcările să tacă 
fântânile s-au predat Lunii,  
iar în dreptul instanței de aripi moarte, 
pledez că nu știu cum se plânge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
o felie de libelulă jumătate 
 
1000110 
0010011 
0110110 
mai mulți pași 
și de mai multe ori am crezut că vom ajunge aici,  
de mai multe dăți mi-am imaginat eclipse în tine 
sau orice fel de apus întors cu spatele la lună 
poți să te-ntuneci, 
pleopele-mi sunt oricum lipite cu sevă de pin.  
de mai multe ferestre închise,  
de mai multe tulpini de păpădie am deschis pumnii să prind  
fire mici de praf  
și de fiecare dată m-ai întrebat cine suntem. 
unde suntem? 
când eram deja aici  
aici unde mă văd acum 
în fața bisericii 
cruci întoarse, geamuri sparte, vitralii murdare. 
cu câteva rugăciuni,  
preoții trec înapoi în altar 
unde toți cei ca noi ard 
ne ard ochii și ne zboară brațele 
ne ard ochii și de mai multe ori am vrut să fug 
de mai multi sfinți m-am mustrat să-mi fac o cruce  
cu mâna stângă. 
de la geana dreaptă spre inimă 
dinspre inimă spre cer  
să-mi cadă norii-n cap 
și capul în direcția raiului. 
de mai mulți îngeri te-am întrebat în ce timp crezi: 
“e o legătură de tămâie jumate, 
ora morții fără un sfert sau 
un sfert după trei aripi de lămâie,  
o felie de libelulă și 45 de minute” 
de mai multe lăcuste te-am întrebat ce-i o lacustră  
acolo stăm 
și ardem și plouăm 
și fac mai mulți pași 
și scriu mai multe versuri 
de parcă ar avea mai mult sens pentru mine 
decât au pentru voi.  
 
 



 
copil singur ani lumină 
 
Cred că nu m-a văzut nimeni plecând,  
cred că nimeni nu m-a văzut vreodată.  
Personaj dramatic 
Lipsit de altruism— 
n-am vrut să fur nimic, dar am fugit cu toate-n brațe.  
Toate de la toți.  
Am ascuns iubirea cuiva aici, în buzunar  
am strecurat mândria altcuiva aici, în pantof, în șosetă.  
Port șosete lungi, în dungi, rupte la vârf. 
Eu le-am rupt. 
Eu am vrut.  
Nu-mi spune timpul când mi se rupe șoseta.  
Șoseta mi-o rup singur! 
Divin de singur— 
grotesc de simplu 
în realitate: orfan.  
Fugar nu doar în lume.  
Fugar în mine.  
Mint mult,  
dar nu mint când spun că m-am pierdut. 
Încotro e gara, doamnă, nu vă supărați?  
Du-te drept și-o iei în sus pe bulevard.  
Săru` mâna, doamnă!  
Da` al cui ești, maică?  
Al lumii sunt, doamnă.  
Al lumii sunt, doamne!  
Mint mult.  
Urc o treaptă spre cer, urc în tren și mușc din șină  
Lupt să mestec repede,  
să ajung mai departe.  
La capăt nu-i lumină.  
Nu văd decât lumina mea diluată în alcool medicinal.  
Nu miros decât lumină.  
Și strig că am terminat de mâncat șina.  
 
 
 
 
 
	


