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Covorul plin de praf – 
Oare sunt eu aspiratorul? 
Deci un perete gol aşteaptă o imagine 
Sau o oglindă în care să te vezi doar tu. 
Ce importanţă are? 
Soarele tot răsare, 
Dar noaptea mă gândesc, 
Poate ziua este numai o iluzie 
Şi dimineaţa o minciună auzită la televizor. 
Covorul plin de praf – 
Dar oare unde e aspiratorul? 
Deoarece inhalez particule din vechiul eu 
Şi, da, trecutul doare. 
Vrem să ne uităm trecutul, 
Până ne îmbolnăvim de Alzheimer, 
Atunci, brusc, prezentul e oaia neagră. 
Aproape am uitat să dorm. 
Mi-au amintit razele soarelui. 
Şi poate, totuşi, ziua este reală. 
Nu sunt conspiraţionist din fire, 
Dar tot îmi vine greu să cred 
În tine… 
Covorul plin de praf – 
Dar unde-am pus aspiratorul? 
Poate fi simplu să greşeşti 
Când răspunsul este singurul lucru pe care ţi-l aminteşti… 
Uneori îmi ascult inima cum bate 
Aşa ştiu că trăiesc, 
Dar, parcă, bătăile se confundă cu ticăitul ceasului. 
Şi atunci cine este timpul? 
Şi atunci cine mai sunt eu? 
Dar plâng pentru că nu ştiu unde să mă opresc. 



Încerc să mă bucur de lucrurile mici, 
Precum să curăt praful de pe covor, 
Dar, Doamne, dă-mi aspiratorul! 
 
 
Pleoşc! 
 
Dar ce e acest capac deasupra mea? 
Măcar e un borcan încăpător! 
Vărul meu din canal a fost prins într-un pahar de tărie. 
Ce vremuri trăim! 
Sau, în fine, trăiesc încă… 
Că alţii s-au dus, săracii! 
Mi-a spus mama când eram copil 
Că unii oameni te omoară, 
Alţii te eliberează. 
A murit tragic, 
După ce a fost eliberată 
S-a întors să mulţumească 
Şi i s-au dat papucii… 
Eu personal sper să fiu omorât! 
Ruşinea de a fi prins este mai rea chiar decât moartea! 
Acum doar zac într-un borcan, 
De murături, ceva, 
Povestind despre mizerabila mea viaţă. 
Sau moarte, staţi să vedem ce oameni am nimerit! 
Îmi este dor de casă! 
Nu sunt căsătorit, dar locuiam pe Canalul 4 
Cu o tipă, ne cunoscusem doar de câteva luni. 
Plănuiam să am copii 
Şi să le las moştenire toată munca mea de-o viaţă. 
Mă duc pe apa sâmbetei, mai ceva decât în canal! 
Pare că sunt eliberat, totuşi… 
Nu pot exprima cât de bucuros sunt, 
Cât de recunoscător! 
Ăla e un papuc? 
 
Şi, dacă aş fi şarpe, mi-aş mânca propria coadă! 
 
 
 



Unde merg umbrele noaptea? 
 
Păzeşte-mi coteţul! 
Un Cerber se-arată. 
E frig în odaie 
Şi norii se plâng. 
Dorinţele noastre 
atârnă de fire 
ce ies din pereţii cei proaspăt vopsiţi. 
Un urlet sălbatic cam iese din tine, 
Iar vuietul spune 
,,De ce te-am iubit?” 
 
E-o noapte feroce, 
Din moş în strămoş, 
Dragonii de zgură  
Aruncă mărgele şi spulberă luna. 
Iar noi, cavaleri, parcă stăm şi privim 
Cum ştiri fără număr apar pe ecran 
Şi, iată, dragonii au glas! 
 
Stau la o discuţie amicală cu-o umbră pestriţă. 
Ceasul ştie povestea, dar bateriile nu mai merg de luni bune. 
Şi, cum sorb din ceaşca de ceai, o muscă atârnă spânzurată de becul cel ars. 
E o poveste? Pare destul de real, dar îmi pare rău pentru zgomotul brut de fundal. 
E doar o minune ce apare subit, dormind fără margini şi parcă mă simt înghiţit de-o himeră. 
 
Adânc în mintea ta se află o carte… 
Nu ştim cine-a scris-o, dar e semnată de-autor. 
Şi dorm coliviile, iar păsările zboară, fără glas. 
Dintr-o mie de peisaje, acesta sigur este un miraj. 
Poate destinul ne ştie povestea, dar, of, am uitat! 
Bătrânul zâmbeşte… 
 
Un câine. Bătrânu-i drogat. 
Coteţul e-o baltă, iar umbra sunt eu. 
Şi spun o poveste cu gust de noroi… 
 
 
 
 



DurEros 
 
Să te aştept? 
Spune-mi dacă vii 
Pentru a putea pregăti patul cu flori, lumânări şi foc. 
Pasiunea arde-n şemineu… 
Iar eu pictez pereţii cu sângele meu, 
Dar mi-am uitat grupa de sânge şi m-am oprit. 
Şi, of, ce dor îmi e de tine! 
Dar asta doar pentru că nu te-am văzut. 
Şi stau pe fotoliu, picior peste picior, 
Şi plâng cu zâmbetul pe buze, 
Căci parcă nici uşa n-are clanţă şi 
Parcă ferestrele sunt bucăţi de gheaţă. 
Sunt zgârieturi la uşă… 
Pasiunea arde-n şemineu… 
Şi este cald şi mă topesc şi 
Închid ochii. 
Nici de-ai veni nu te-aş vedea, 
Pentru a nu uita cum mi te-am imaginat. 
Şi stau pe fotoliu şi mă gândesc la tine 
Fără măcar să te fi cunoscut. 
Oare? Sau te-am uitat? 
O, dar sângele încă nu s-a uscat 
Pe pereţii proaspăt văruiţi. 
Şi umbra râde de mine! 
Îmi spune că sunt prost că nu deschid ochii. 
Dar de ce să îi deschid, dacă şi afară e la fel de întuneric ca în mintea mea? 
Dar, of, ce-aş vrea să vii! 
Să te iau în braţe, să te sărut… 
Până şi scaunul stă rezemat de perete, 
Dar e culcat… 
Of, cât te aştept! 
Însă zâmbesc, pentru că doar gândul la tine mă înveseleşte. 
De te-oi vedea, măcar să-mi spui cum te numeşti, 
Să îţi recit numele până te revăd. 
Să mor de nu! 
Dar să ştii că sunt foarte supărat, 
Pentru că tu poţi doar să te legeni şi 
Până şi scaunul e rezemat. 



Pasiunea arde-n şemineu… 
Şemineul suntem noi 
Şi printre flăcări îţi spun că 
Te iubesc! 
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-Nu mai spune!  
Ştiu că îţi e dor…doar este greu să arzi în întuneric, nu? 
Dacă nici focul nu poate străpunge întunericul, atunci, e clar că undeva ai greşit. 
Poate ai uitat să plăteşti o factură la lumină, ceva! 
Nu ţi se pare amuzant? 
Haide, măi, nu mai fi aşa morocănos! 
Când ai zâmbit ultima dată? 
Nu-mi spune! Vreau să ghicesc! 
Ah, ai zâmbit, ai stricat jocul. 
Oricum, spuneam că  nu prea mi-a convenit când 
X i-a spus lui Y că eu, vezi Doamne, ironic nu? 
Şi ce e şi mai rău, nu că nu ai fi pus la curent,  
E că, peste toate astea, a mai venit şi chestia de care ţi-am zis mai devreme. 
Ştii? 
Vorbesc prea mult? Nu cred!… 
A, era să uit! Am un prieten care îţi e mare fan. 
- 
-De unde să ştiu, e mort! 
Uite la asta ai râs! 
Nu arăţi rău deloc în seara asta. 
Dar, în numele lui Dumnezeu, ironic, 
Când te-ai bărbierit ultima dată? 
Nu-mi spune! Vreau să ghicesc! 
- 
-Ah…niciodată… 
Aşa şi ziceam de, nu mă întrerupe când vorbesc,  
Fratele celui care a fost cu o zi înainte de ziua de naştere a vecinei prietenei mamei fratelui meu 
vitreg la cumpărături în locul acela de lângă apartamentul surorii mamei acelui băiat, a spus, 
carevasăzică, minciuni despre bunica verişoarei avocatului alături de care, se zice, a făcut sex 
mătuşa celui de care ţi-am zis şi, o, Doamne, nu ai răbdare deloc, ziceam că după ceea ce ţi-am zis 
a mai venit şi preotul care l-a botezat pe fiul avocatului care a susţinut procesul când a divorţat 



avocatul care a făcut sex cu mătuşa, sau, mă rog, mai târziu că acum eşti tu aici, aşa se zice şi l-a 
înmormântat pe fratele meu care a murit în ziua precedentă celei de alaltăieri. Ştii? 
 
Aşa, ziceai ceva de un contract? 
 


