
gânduri 
 
{poate dacă învățam Crezul la timp  
nu mai aveam probleme de încredere}  
  
nu mă mai bazam pe  
biosfera sentimentelor dezintegrate  
relațiile bilaterale dintre mine si persoanele hologramă  
mâna întinsă ca la pomana cerșetorească  
  
sfera rotativă în fluctuații neîncetate ale creierului  
dorinta de a găsire a butonului de shut down  
combinată cu {dorinta de 
a lua o pauză precum frumoasa adormită (așa cum mă numea tipul de liceu la flirtul cu 
mine în gimnaziu)  
infantilitatea folosită în contexte libidinoase fiind boala generației mele  
revendicarea regalitatii mărturisind preferința prințesei Diana ce doarme fără să se trezească   
nimic măcar din iubire  
acum și pururea și în vecii vecilor}   
  
gândurile anexează fizicul unui străin de pe stradă  
gândurile încolăcesc brațe picioare  
  
gândurile dezvăluie periferiile unei persoane  
frontiera specifică fiecărui om  
aura gândului oferă cetățenia unui recipient uman  
îi îmbracă fiola în  
nume medicamentoase extravagante  
gândul  
- nu membrele pulsatile -  
inferioare si superioare  
(utilaje în uzinele constiintei)  
ascultă comenzi de a ridica bluze  
comenzi de a strânge curele sau  
de a strânge  
gâturi  
cu gânduri  
  
gândurile susțin campaniile bolnăvicioase  
destructive de sine ori mântuitoare  
gândurile ung frunțile cu mir și inimile cu untdelemn  
  
picioarele doar scapără scântei la decizia gândului vatman   
de a devia traseul șinei decizionale  
  
  
cu gândul văd mănușile din gerul străinului  
cu gândul văd tristețea singurătatea si statul nobiliar al străinului  
cu gândul văd centrifug  
depărtarea străinului de centru  



ca la practica prezentului de a se depărta  
de strănutul scăpat în autobuz   
de frica unui virus  
se mai depărtează cineva  
de frica de a nu se îmbolnăvi de mine   
pleacă un gând fără să testeze gazda dinainte    
  
gândurile dezvăluie periferiile unei persoane  
frontiera specifică fiecărui om  
frontiera fericirii agățată de cârlig la ispitirea unui dezastru  
  
\\cu gândul văd extremitatea dintr-o indentitate  
văd prăpastia dinăuntru\\  
ce înghite înălțimea  
la aruncarea în hău  
un gol aruncat în alt gol  
caută să ajungă acasă  
  
înainte cu gândul îmi vedeam extremitatea încălzită  
  
acum \\cu gândul văd extremitatea dintr-o identitate  
văd prăpastia dinăuntru\\  
-l meu  
  
acum cu gândul văd mădulare cu puteri separate în stat  
sentimental  
  
{poate dacă învățam Crezul la timp  
nu mai aveam probleme de încredere}  
,,cred întru unul dumnezeu, tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului si al pământului, 
al tuturor celor văzute și nevăzute"  
puteam să cred în puterea unui dumnezeu  
nu în puterea unui gând de a sabota tot ce iese în cale  
 

fuga 
 
 
nimic atât de mistic   
ca o - coincidență - în care oamenii din jurul meu nu cred   
decât doar într-o - serie de evenimente fortuite -  serie de evenimente nefericite -   
atunci pe voi oamenilor din jurul meu vă întreb pe tine te întreb pe mine mă întreb pe {capul r
eptilian ce iese la iveală din fluviul Nil 
al sufletului meu  îl întreb în procesul transformării lui în zonă de stepă aridă cu 
o floră și faună pe cale de dispariție îl întreb} de ce prima oară când m-am despărțit de 
un băiat am provocat o erupție cutanată sub plasturii copilăriei la fiecare întrebare  referitoare 
la embrionare reușeam să zâmbesc cu desăvărșire iar prima despărțire reușește să aducă scânc
etul copilului plecat de acasă doar cu 
un ghiozdan cu rechizite și câteva jucării luate fugitiv într-o călătorie cu un singur set 
de haine pe care le avea îmbrăcate atunci pe el s-a simțit dezbrăcat când taică-
su a prins de materialul lor și pe copil l-a implorat să nu îl părăsească așa cum l-



a părăsit pe el tatăl lui ce moștenire strâmbă de destine cu 
un copil fericit că pleacă de acasă și un copil alcoolic plângând că îi pleacă copilul de acasă vă
 întreb  -  
să fie 
de atunci marșul vieții mele o plecare constantă a copilului de acasă începută încă de dinainte 
să mă nasc începută de copiii copiiilor crescuți dinaintea mea   
am vrut să plec și când m-au făcut   
m-am preschimbat în culoare galbenă și le-
am arătat că o să mor dar ei au ținut morțiș să mă decoloreze și să mă întoarcă ca să trăiesc  să
 fug  
 ca la haita de câini care mă lătra în câmp unde am să zic că aici  mor și ca 
la fiecare recunoaștere a șanselor minimale de supraviețuire am fost învăluit de conconul de c
almitate al morții clinice am mers până ce lighioanele m-au lăsat să renasc într-
un fluture trăind ca să trăiesc din nou să fug    
de fiecare dată când mă apropii de moartea relației\copilăriei\căsniciei\vieții mă întorc la copil
ul întrebat de prietenii din blocul alăturat de ce părinții lui urlă de la geam,,că s-
au suspectat de înșelat"   
ca să mă întorc la joacă  să fug  
 

strada republicii nr. 36 
  
vedeam clădirea asta tapetată cu a doua culoare din spectrul solar   
o nuanța agasantă privirii transformată într-o amintire malignă   
în zori de zi un reminder cromatic  
păienjenind hipocentrul ocular   
un portocaliu spălăcit   
miraj ce m-a hălăduit în oraș  
făcându-se martir în discernământul meu la trezire  
camera abandonată o cavitate în tărâmul spiritelor  
cu suflete chinuite magnetic prinzându-se de scobituri  
ca niște ventuze se imprimau pe golurile care izvorăsc pojghița din noi  
ținută în brațe mi se acopereau doar extremitățile   
rămânea o scorbură în miez unde oscilau atâtea mișcări nepâmântene   
unde leziunile traumatice iradiază chemări străine   
lacrimi cu proprietari nomazi   
sfârșitul unei respirații exclamând mut precursorul unui veac   
sfârșitul unui respirații deschizătorul de drumuri cugetătoare   
plimbatul de la un fum la altul de țigară cuvenindu-se dimineții   
când singurul raționament mergător a fost cel al umilinţei   
mistic ne-a încropat similitudinile   
ca fragmentele dezbinate ale unei fotografii   
din acest oraș nu îmi amintesc să fi văzut copaci  
pentru mine  
doar clădirea  
a fost craca  
de care m-am ramificat   
regiunea în metrii pătrați   
plai pentru inima mea   
când   
între acele cărămizi   



ai imprimat sevă spunând că mă iubești  
  
  

cauterizare 
 
generația trecută de poeți  
scrie despre - securitate #  
poeziile mele întregesc pereți  
pe crăpăturile generației insecuritate  
  
punga cu prenadez se maschează în noul antidepresiv  
pentru fluidizarea traficului la automatul colectiv  
atingerile vor să facă contrabandă pe tichete  
iubirea socialistă pe țigarete  
  
specia robotizată de șomeri  
va căuta clanul aurolac de ofițeri  
inhalând iubirea comercială  
pentru a promulga legea "touch starved" într-una oficială  
  
noul manifest germinează dimensiunea virtuală  
mesajele cu prietena pe rețeaua socială  
stimulează atingerea senzorială  
  
prin placa fotografică  
atingerea corporală abdică  
etanșarea ermetică a unui conservatorism în alieniste  
mai intens decât foreplay-urile extremiste  
  
digitalizarea afecțiunii zeifică  
consumarea cutiei mele toracice  
pe cutia altcuiva toracice  
hibernând conținuturi pornografice                  
 

vertij 
 

{e un lucru intim să te te uiți cu cineva la un punct fix și să-l faceți împreună să se miște} 
 
aș vrea să mai ridic cu tine câte un nor să adun pixelii într-o captură de ecran în are ni se 
strecoară diform figurile 
 
identitățile noastre să fie doar proiecții astrale în porii corpului solid dintr-un smarthpone 
 
fără vigilența să clătinam malurile orașului până îl despicăm în două 
 
pământul să se croiască abrupt ca noianul de ape dintre noi 
 
să fim băștinași pentru crăpătura asta de imensitate emoțională 
 
ne a rămas să ne plimbam pe lângă aceiași bătrâni care hrănesc porumbei 



 
să cunoaștem parcurile spre care conduc toate urmele de firmituri 
 
și unul față de celălalt să nu mai fim aceiași 
 
acum să ne obosească ținutul degetelor în aer 
 
de când am rămas fără butoane de sonerie de care să presam 
 
de când am rămas fără alte degete de care să  ținem 
 
acum rămâne tot acest vid în care existăm fără să pătrundem 
 
durerea de a stă neclintit 
 
la vederea flagrantă a unor  
mișcări împărtășite 
 
doar în contemplație 
 
și niciodată în itinerarul realităților noastre intersectate 
 


