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Lichidare de stoc 
 
S-a condensat norul uitării și al trecutului  
Scurs pe cămășile șifonate 
Zgâriind memoria cu gânduri încurcate 
Știrea zilei: visătorul aleargă în intestine de pisică 
Resturi rupte din curiozități mult iubite arzând pe masă 
Gândul în patru și vinovăția în vid 
Mor sufocată cu haine ude 
Frica dizolvată în antibiotice 
Stima de sine cultivată cu sămânță în mediul online 
Eu cea topită sub rigiditatea gândului 
Devin condens și nu las urmă.  
 
 
Nirvana 
 
Nirvana între noi 
Sub picioarele noastre  
Printre gânduri 
La limita rațiunii 
 
 
Autoportret 
 
Lumea mea este un dos de palmă 
Al unui preșcolar mânjit cu vopsea 
Este o creștere în sens invers 
De la mine până la noi. 
Este un compas fără ac, 
O catastrofă emoțională și un coridor. 
Oamenii se uită la un perete 
Văd o curte apretată cu povești, vin și secrete. 
 
Lumea mea este o scăpare a unei mâini neinvitate, 
Motivul ploii și stingerea după ea. 
Vocea lui se întinde pe pavaj și-i scutură tălpile. 
Un Jack furat din debara și mahmureala de după. 
Ghidul în întuneric al tragediei. 
 



 
Cadre de infinit 
 
Dragostea noastră nu a mai apucat acel apus de vară despre care îi scriai constelații 
Nici măcar nu ți-a văzut zâmbetul când ochii tăi adormeau în orbite de pasiune 
Nu a simțit tristețea când implorai infinitul să se urce în același tren cu noi ca să ne rămână doar 
nouă 
Ai uitat să-i cânți ,,Lost on You" până se citea în voce și altceva în afară de singurătate. 
 
Dragostea noastră și-a sters sucul de portocale peste viețile altora 
A avut multe hemoragii de amintiri, pierzându-se astfel ușor în vitamine 
Și-a pierdut haina împodobită de frustrări în bălți de (ne)înțelegeri (pre)meditate  
Ne uita în anticamera în care fugim amândoi de tranchilizante 
 
Dragostea noastră s-a dezlipit de un colț de purgatoriu, a picat în ceai  
Am încercat să o scot de acolo, am sfârșit cu o alergie la tot ce iubeam mai mult – pe tine și 
marea – 
I-am îngânat descântece ca să nu-și mai găsească locul  
Pasta neagră de pix îi făcea o primă impresie proastă mierii, acoperindu-și consistența de atâta 
rușine 
 
Dragostea noastră uita să caute în vârful unui copac semnalul vreunei vibrații emoționale 
Îngheța în sticle de vodkă și în neștirea altora 
Dimineața era găsită și gresia de la bucătărie se păta cu suspinele și cu frica ei 
 
Mie mi-au dat 17 ani, ție ți-au lăsat infinitul 
 
 
Dualitate în neant 
 
Astăzi am trăit bilingv 
Am pariat pe treizeci de cuvinte  
Și m-am ales cu o sută de pungi din carton. 
 
Trei mese și o sută de pungi 
Am pus și o a patra masă  
Și obsesia mea a primit fise pentru încă două respirații. 
 
Patru oameni rezonând cu intensitate Daft Punk 
Trei elastice de plastic rupte pe fața de masă 
Două minute omorâte pentru un set 
Încrederea cu capul scos printr-o gaură de curea. 
 
Roșu sau albastrul? 
Crețul a adus două Bicycle sigilate din văgăuna cu artă 
Învățându-ne cu un zâmbet pe buze că magia există 



Doar atunci când o privești cu filtrul cunoașterii cenzurat 
 
Intersecția din oraș este o ceartă în doi 
Aspirațiile mele realiste și deloc atinse 
O ieșire amânată și un concert de care am uitat 
Un cadou și o voce dispărând.  
	


