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1.  
 
zgomot 
 
fratele tău e mic și speriat 
o pată cenușie în colțul camerei tale 
marginile sale ascuțite îți înțeapă ochii. 
nicio rană pe care ai căpătat-o de când v-ați născut nu s-a vindecat încă. 
vrei din tot sufletul să îl ajuți 
pentru asta trăiești  
 
l-ai distrus din prima zi  
în care ai pus mâna pe el, 
când ai hotărât, în mintea ta nedezvoltată, egală cu a lui, 
că nu poate să trăiască fără tine. 
ai strigat într-o zi la el 
și vocea ta s-a izbit de toți pereții casei, 
de toți pereții minții lui 
cu rezonanța unui clopot uriaș, crăpat, 
că nu știi care dintre voi e adevărata problemă. 
tot ce atingea se transforma în rugină și întuneric. 
 
dacă într-o zi ar înceta să-ți mai arunce una din privirile sale pline de ură 
te-ai spulbera. 
 
2. 
 
poveste de sărbători 
 
ți-a căzut instalația de crăciun de pe perete 
și ai simțit cum vrei să-ți iei pumnul, să-l desprinzi de corp 
și să îl arunci prin cel mai apropiat geam 
spune-mi ce te-ar speria mai tare răspunsul sau ecoul 
apăs cu mâna pe cioburi să văd dacă sunt adevărate 
cheia câmpurilor agățată de perete se încruntă la tine  
din sufragerie vine miros de biocarpet și vanilie  
cu toate nimeni din casă nu mănâncă vanilie în afară de tine 
oamenii de care ai fost înconjurat mereu 
oscilează între a pleca un timp și a pleca de tot 
câinele îți linge sângele de pe mână 
ți-a căzut instalația în cap 



și toată lumea a auzit un să vă duceți naibii 
am sânge de șters și cioburi de adunat 
 
3. 
 
fragil 
 
o pană care nu mișcă apa rămâne doar o urmă fermecătoare a ce ar fi putut să fie. 
e stresant gândul că urma noastră va fi la fel de ștearsă ca cea a unei pene 
inimaginabil viitorul într-o asemenea situație 
o greutate pe care nu o ridică nici cei mai înverșunați participanți. 
e atât de rău încât 
râdem unii de alții când ne auzim cântând 
și pe ușă apare un semn 
intrarea interzisă celor care nu aduc instrumente muzicale 
ieșim la suprafață cu pene pe picioare înfrânți 
cerând voie să ne întoarcem și a doua zi 
  
deschideți porțile 
  
mișcarea sporadică a douăsprezece degete înșirate pe valuri 
te face să treci de cealaltă parte a apei 
expiră profund și descleștează-ți degetele 
rămânem o secundă cu picioarele în apă; te aud cum 
urli și nu știu ce să înțeleg. 
apa e adâncă, 
iarăși te-am scăpat, iartă-mă 
tulburi liniștea cu prezența ta 
dar valurile tot valuri au rămas. 
 
4. 
 
banalitate 
 
dorm prost de câteva zile încoace am văzut  
un fluture căzând din vârful unui turn și m-am trezit 
sunt personaj secundar în propriul vis 
mă învârt pe loc nu ies din casă atunci când ar trebui și 
ud plantele cu apa pe care ajung să o beau  
când, 
inevitabil, 
se scurge pe pervaz 
 
cartierul care mă trezește îmi spune că e în regulă oricum 



nu m-ar fi auzit decât două acoperișuri bătrâne și băute 
pe care le-am învățat pe de rost cât am trăit sub ele 
les jours s'en vont și eu rămân nemișcat 
în capătul patului scoțând un sunet confuz 
 
înecându-mă cu azbest mi-am zis 
așa trebuie să se simtă oamenii care nu pot să exrpime ceea ce simt 
aceia care nu au strop de artist în ei 
dacă aș încerca să spun cuiva că un cartier cu margini zimțate 
a fost lipit cu forța de un oraș rotund 
aș suna ca un nebun 
 
5. 
 
aș vrea să devin o ființă umană 
 
am ridicat o casă în douăzeci de ani 
abator de sfinți și de curele de metal 
a fost scumpă nu vreau să mă gândesc prea mult la preț 
e un drum greu de aici până acolo 
dulapurile au aceeași culoare cu podeaua le-am învelit în strigăte de ajutor 
haine murdare și un efort herculean 
să explic cuiva că grăsimea de pe mâini e exact acolo unde ar trebui să fie 
  
am găsit o roată ruginită o să o curăț și o să ridic o casă 
și nu ne vom mai teme decât de moarte 
ne vom sprijini viitorul de o bârnă stabilă 
am citit the elegy of fortinbras 
și mi-a schimbat viața în modul ăla insignifiant 
pe care îl cunoaștem cu toții 
sau poate experiențele mele nu sunt universale 
poate doar eu am o coloană vertebrală lipsă 
și un gol în stomac pe care tot încerc să îl umplu cu tragedii 
inevitabile oricât aș striga din tribună  
oricât le-aș spune actorilor să își scoată capul dintre picioare 
ce ne-am făcut unii altora vreodată? 
zidurile alea groase au fost un pretext să testăm cele mai noi strategii de luptă 
dar nu pot să pretind că 
nu inventez cele mai absurde lucruri 
când am treizeci de ani și visez la salvare 
  
ai grijă la hotarele abatorului fiindcă odată intrat 
nu mai ieși decât sub forma unei curele de metal 
 



 
 
 
 


