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                                azi-noapte am decis să ucid pe cineva  
ora 3 (sau 4); am pierdut noțiunea timpului  
poate e dimineață (sau e seară); nici nu știu  
paradoxal, temporalul devine atemporal  
șlefuiesc cuțitele sub clar de lună - păcat că-i înnorat;  
oglinda din lateralul casei mi te reflectă -  
sau refractă; nici fizică nu știu  
psihotic; cred c-ar trebui să dorm  
dar zeii nu renunță; am respirat adânc, zgomotos  
și mi-am trecut pumnul prin creier  
am prins amintirile, le-am făcut ghem și le-am pus la gât  
iar inima mi s-a frânt de coastele deformate...  
ascult cum catatonic îmi trosnesc oasele  
scot pistolul și trag. îmi stă bine-n roșu.  

  
  
  
  
  
peste tot e un mormânt  
culcă-te, mâine te trezești devreme!  
e-adevărat, tânjeam către un răsărit perfect  
și pentru că nu mi-am amintit ce fel de răsărit  
sau pentru că am cerut poate prea mult  
m-am ales c-un răsărit de lună; luna dimineții  
iar casele și oamenii, în profunda obscuritate,  
erau doar niște grămezi de piatră,  
uitate parcă de ultimul om de pe planetă  
ce voia să-și clădească o nouă viață.  
am zis să fiu eu sculptorul (și arhitectul și artistul)  
și am armonizat ambianța; n-am simț estetic  
așa că mi-am construit propriul cimitir  
și am plantat o floare, să eternizez existența  
și când credeam că dăinui peste întreg hotarul  
am auzit doar niște pași timizi ce-mi tulburau liniștea  
precum fantome-n negru, care-mi ieșeau din capul sumbru  
alunecând atipic, evocând surâsuri fade,  
imprimând nuanțe mate; iar eu, în depărtarea lor,  
trăiesc  de atunci incert, 
dispar în ceață  

  
  
  
  



(al)chimist  
mă visam chimist, dar am zis să nu-mi risc viața,  
(și oricum nu auzisem eu de argon  
kripton, xenon și radon - am reținut doar rutherfordium  
nu c-aș fi știut ce face, dar mi-a plăcut cum sună)  
așa că mi-am pus pe foc doar sufletul și conștiința  
și am rămas șocată când am văzut că tot ce-a rezultat  
a fost scrum și dezamăgire; era ca un contur de déjà vu  
îmi zăream trecutul în palmă; și l-aș fi citit,  
dar am lipsit de la lecția asta. sau de la cea de citit în stele.  
nu mă pasiona magia. nici astrologia. și nici viața.  
și nu pricepeam nici de ce eram atât de îndurerată,  
dacă mă durea că nu am înțeles chimia  
sau că nu m-am înțeles pe mine  
am luat curând meditații pentru timpul prezent  
dar nici acela nu m-a fascinat; mi-era doar teamă  
că nu trec clasa. așa că tot ce am înțeles a fost  
că steaua care mă ghida s-a dovedit a fi  
doar o pasăre ce zbura spre nicăieri  
---------------------------------------------------------  
mai am încă trei științe exacte de descoperit  

 

 

 

 

pasager  
aștept pe peronul unei gări părăsite,  
pline de ruine de parcă ar fi îndurat  
războiul meu lăuntric; privesc către un tren  
ale cărui roți se învârt către apus,  
iar cabinele transcend spre răsărit;  
când oamenii care culeg în asfințit  
floricele albe de pus în glastră  
și copiii ce desenează timid  
soarele în colțul hârtiei  
văd frumusețea vieții, eu îi văd reversul;  
tristețea-i invers proporțională  
cu nisipul clepsidrei ce o strâng în mână;  
când timpul își cunoaște-ntr-un final sfârșitul  
durerea mea abia începe...  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

legile mișcării  
 
am studiat ani la rând legile mecanicii clasice  
și am descoperit într-un sfârșit viteza exactă și necesară  
pentru ajungerea la timp în nicăieri;  
dacă pornesc acum din loc și-mi mențin traiectoria  
printr-o mișcare rectilinie uniformă la doar 1475 km/h,  
mâine ar trebui să fiu acolo; și după calculele mele vaste  
ar trebui să gravitez în necunoscut doar o eternitate.  
----------------------------------------------------------------------  
n-am aflat rezultatul concret al unei astfel de ecuații,  
dar mi-ar fi plăcut mai mult și totodată încă tind să cred  
că voi transcende cândva într-un vid existențial -  
ca într-un fel de spațiu vital în care pot asista  
la prăbușirea lumii actuale și la geneza lumii ideale.  

 


