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în ziua în care am dormit pe burtă 

 

mi-am dat seama că visele vin de fapt din stomac 

și ca să iasă cum trebuie ai nevoie de REȚETĂ 

-mult timp liber 

-de puțină răbdare când încep să se bată ăntre ele ca doi 

copii de grădiniță care 

nu reprezintă niciun pericol unul pentru celălalt 

-(de bani și de o cameră a ta poate) 

-de un stomac sănătos 

 

se spune că astfel poezia va veni la tine a mea nu e 

punctuală deloc 

când o văd la colț începe să îmi bată inima 

să îmi transpire mâinile 

cam așa îmi bate și când mă gândesc că la fel se va termina 

că va trece colțul mă va vedea și apoi va spune nu 

va merge în continuare lăsându-mă în urmă 

 

am în ultima perioadă o problemă în legătură cu poziția în 

care dorm și as vrea să o înmânez medicilor care vor citi 

poemul ăsta am aflat că cel mai bine  

e să dormi pe partea stângă 

dar eu nu pot adormi așa simt cum întreg corpul mi se  

subțiază și devin un ac 

strălucitor și ascuțit care vrea să spargă baloane 

să facă zgomot inutil să perturbe întreg universul 
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când dorm pe burtă pe patul lins de soare 

vara mă simt fca un inventar de întâmplări plictisitoare 

de asta mă ador fiindcă 

mi se preling toate până pe podea și sper 

că nu inundă apartamentul de jos 

 

 

nu știu cum să spun 

 

dar am început să am mai multă grijă de parul 

meu decât de poeziile mele 

am numărat câte fire au căzut pe zi am o 

listă pe telefon în notițe și ele tot 

poeme sunt 

așa e 2020 ce 

bine că s-a terminat totull 

și ce păcat că sub pământ nu va mai rămâne nimic din mine 

fiindcă am oasele prea slabe am început să beau 

lapte de migdale de un an 

măcar să faceți din părul meu pensule să 

picteze cineva cu ele 

un răsărit în seul cât  

mașinile eco friendly își zâmbesc una celeilalte 

ce se va întâmpla atunci cu mine mă vor 

uita cyborgii care vor conduce planeta sau 

în cipurile lor impregnate vor ști de danbogdan 

care 

se chinuie cu două tipuri de balsam și 
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                                 ulei de ricin și 

                                altele  

 

străbunicul meu a dormit sub un pod în 

1943 

de atunci a început o generație de troli 

valul de tristețe e mai puternic când se 

activează mareele 

când mi se activează anumite chakre 

valul de tristețe îmi udă picioarele azi lin 

și mi le răcește după 

o să calc pe nisip și o să se lipească o să mă enervez 

astea sunt problemele unui om care  

nu a dormit sub un pod în 1943 

cine le mai numără când 

sunt mai multe decât zilele din an 

 

îmi e frică că voi deveni un criminal în serie 

 

vinerea  

cât mănânc o shaorma vegetariană 

fac maraton 

de documentare pe youtube despre  

oameni oribili și mă regăsesc în fiecare 

și eu sunt la fel de singur și 

la fel de amărât mă simt aș vrea 

să fiu o plăcintă în cuptorul tău 

pe care o scoți cu grijă cu mănușile 
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și sunt toate scenel sângeroase toată moartea 

 

te-ai mutat la bucurești 

ți-ai lăsat părul lung și te vopsești 

ai început să faci yoga 

și bei lapte de migdale 

te-ai stricat bogdane 

nu mai ești băiatul de dinainte 

nu mai pui piciorul pe monge și nici în prag 

citești poezii și vorbești despre cât de trist  

ești 

te impui ca o pisică zgâriind ușa 

nu te ia nimeni în serios 

exiști ca 

un ghemotoc de piele păr și ochelari 

sub pătura propriei respirații 

 

citesc poeziile tale când mă plictisesc 

și e din ce în ce mai des 

my mind goes blank 

simt că se izbește violent de ziduri ca o 

albinăîntr-un borcan în care 

țineai miere 

construiesc și demolez obsesii din 

distracție 

fiecare bărbat care mă jignește e 

un nou cm de păr 

un nou strat de ojă 
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când plâng noaptea se aud de afară 

înjurături 

simt că mă înjură pe mine așa am fost 

învățat simt că mă sufoc 

simt că o să vomit roz 

ochii atât de vineți încât 

pot să fac salată din ei 

 

în cazul în care mă vor clona vreodată  

 

spuneți-i lui bogdan 2 și bogdan 3 

să se iubească mai mult decât mine 

să aibă grijă să 

nu mănânce prea mult de la kfc 

dacă se poate 

să scrie mai des și în echipă e bine să 

se bucure dacă îi înțeapă inima să 

țipe telefonul meu e murdar și când tastez 

simt cum mă plimb cu degetele printr-o mlaștină 

ca în filmul cu mihai viteazul din anii 70 când 

țipă preotul ăla victorie după bătălia aia mare și după e ciuriuit de săgeți 

așa mă simt în fiecare zi când mă ridic din pat deja 

totul s-a dus naibii 

și se duce încet încet  

în fiecare zi  

 

bogdan 2 poate avea grijă de pisică și bogdan 3 de 

curățenia din casă ca 
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niște părinți în prag de divorț și-ar împărți  

casa in spații intime 

cu scotch sau cu bandă adezivă 

cu elastice pe care le foloseam la strâns părul  

înainte 

ce înseamnă de fapt să ai locul tău unde ai  

posesie asupra aerului e sentimentul  

extrem de control de care trebuie să te ferești ca om 

fiindcă uiți cum să te comporți 

uiți cum să îți legi șireturile  

te împiedici îți murdărești hainele 

de praf de când nu ai mai căzut pe stradă și 

toată lumea s-a uitat 

imaginează-ți asta  

de 3 ori de 3 ori de 3 ori 

 

pentru a reuși să fii fericit am aflat că 

 

ai nevoie de cel puțin 30 de minute pe zi în care 

să te gândești doar șa pisica pe care ai văzut-o pe stradă 

acum 2 ani sau cea de la petrecerea din vara trecută 

care a stat doar cu tine când amândoi aveați 

inima frântă 

acum o să îmi amintiți că bogdane dar parcă 

ai mai scris deja vreo 2-3 poezii despre pisici și 

nouî nici măcar nu ne plac atât de tare dacă luăm 

toate cele câteva sute de poezii pe care le-ai scris 

bogdane am vedea 
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că termenul câine/cățel e mult mai rar găsit și avem o  

întrebare totuși de ce domnule de ce 

nu ne-am aminti de vreun cățel  

și eu atunci am să vă spun că 

așa e 

dar în același timp 

dacă nu vă plac pisicile 

nu îmi mai citiși poeziile  

vă rog 

 

înainte aveam un complex în legătură cu ziua de marți 

credeam că e cea mai urâtă și dezgustătoare ccea 

mai perfidă zi 

și acum o să enumăr câteva evenimente întâmplate într-o 

marți ca atunci când treceam 

strada din spatele bazarului și unde e stația lui 

7 (sau 6) și am văzut 

o monedă de 50 de bani era așa luicoasă și frumoasă  

și 

am încercat să o ridic dar 

eu nu eram lucios și frumos ca ea și m-a respins 

purtam niște ochelari de soare urâți pe care îi am și 

azi abia îi cumpărasem și 

tot într-o marți m-am operat la deget și tot într-o marți 

am aflat că nu îți mai amintești nimic frumos despre mine 

destul de rapid mi-am dat seama că e doar efectul placebo 

ori toate zilele s-au infectat din cauza lui marți 

fiindcă au stat atât de aproape și s-au îmbățișat 
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mama îi spune lui tata hai să fumăm o țigară 

sună ca colegele mele enervante de la liceu 

nu se schimbă nimic în lumea asta 

mie tot pisicile îmi plac mă 

gândesc la ele de  cel puțin 3 ori pe zi 

incremente de 10 minute așa mi-a recomandat 

doamna psiholog din mintea mea 

 

 


