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Muppets 
 
ah delightful 
păpușile au început să vorbească deslușit 
cu voci familiare 
într-o viață ghidată de ursuleți și soldăței 
m-aș bucura ca o păpușă de porțelan  
(aș da din piciorușele catifelate ca o fetiță din alpi)  
de discursul corpurilor sculptate 
 
universul ăsta nu-i făcut din pluș și ațe 
acum nu plâng cu lacrimi de carbit pentru că te văd  
mișcându-ți buzele abrazive 
 
păpușă de cârpe  
cu ochi din nasturi  
și păr cordele 
 
mi-ar plăcea să stau din nou la măsuța mică  
din sufragerie cu genunchii sub bărbie așteptând  
să-mi răspundeți la formule de salut  
și discuții de pe disney channel 
cu degețele acrilice și fluturași înghețați  
în buclele mele miere 
  
o repulsie mă leagă de mijloc-talie subțire 
sunt o păpușică barbie  
nu-mi place să fiu în mâinile cuiva 
zâmbetul meu tatuat se scurge paralel cu dâra de rimel 
 
m-aș putea încadra în colecția ta cu siluete  
dar nu știu să te distrez 
nu corespund ochilor critici ai jucăriilor de pe raft 
de aceea stau doar în cutia-de-dat 
  
sunt bine atâta timp cât păpușile tac 
aștept ca rătăcitul o indicație 
cu genunchii sub bărbie  
 
să-mi răspundeți la formule de salut  
și discuții de pe disney channel 
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Today as always 
 
încercuiești în calendar zilele până la deadline  
de parca s-ar întâmpla ceva semnificativ pe 1603  
e o zi ca toate alt punct  
pe dreapta infinită a rutinei  
 
cafea rece ochii lor blocați de pleoape grele  
felii de pâine carbonizate  
nuanțe din paleta cu griuri  
pașii la fel de apăsați ca și ieri  
orașul aglomerat de trupuri artificiale  
care fac umbră asfaltului  
și casa bacteriilor  
 
amintirile sunt în bălți  
călcate de roti de bmw  
stropite pe paltoanele doamnelor  
cu limbaj colorat  
 
speranța noului venit zboară  
în ciocul ciorilor se lasă pe fire de electricitate  
ca papucii atârnați la soare  
luciul lor moare treptat ca lumina chibritului  
stins de jetul de apă  
 
șiruri monotone de numere impare  
lanțuri metalice ne îmbrățișează  
ne țin pe locul pe care-l ocupăm  
de o veșnicie 
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Aici ne-au condus picioarele ultra-odihnite 
 
plătim în rate simpatia din basiskonto*-ul nostru 
muncim la stat statul cu fața la gardul proaspăt vopsit 
urmărim cu adrenalină 1 km/h pulsând în sângele  
nostru de muncitori 
cum luciul vopselei piere la soare 
 
avem salariu minim pe economie  
dar se termină până la econo 
 
temerile sunt multe teama de bogăție de fericire  
de prietenie preferăm simplul sigur și monoton  
ca șirul lui gauss 
unu plus doi plus trei  
plus patru plus cinci  
suntem singuri ne oprim la 2 tu și cu mine 
semimulțumiți de ceea ce suntem  
semidoritori de nou 
 
dispoziție de cearceaf întors 
n-am avut bani pentru uzina cu vise 
stagnăm pe puțin 
aici ne-au condus picioarele ultra-odihnite 
mințile noastre ultra-sătule  
de combustibilul ieftin  
 
*basiskonto - cont bancar principal 
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Mecanism de salvare 
 
ti se umfla picioarele  
un mecanism de salvare 
ca o barcă gonflabilă 
te întinzi pe spate lași soarele  
sa-ți ardă obrajii pete de viață  
 
plutești în format painter 
 
ce altceva ai de făcut pe o mare  
când nici peștii nu mai vor să-ți vorbească doar ție  
când soarele se plictisește să te umple de viață  
când pescărușii râd de tine 
nu cu tine 
 
ești purtat de valuri lași corpul cauciucat  
să simtă atingeri de ape  
să te înfioare ca o pasăre spin  
 
ce altceva ai de făcut pe o mare 
 
ojă sărită neglijent de pe unghii roase  
până în carne de frică fire de păr lungi  
căzute pe perne rimel întins pe obraji fierbinți  
cărări spre undeva  
 
buzele care te sărută sunt rujate 
lasă ștampile confirmă ca dragostea se manifestă  
în gesturi  tandre pe scrisori  
a ta forever  
 
povești lacrimogene cu finalul acela  
care o face mereu pe maricica de la 4  
să exclame și mai zgomotos 
 
întindem degete în ciocolată  
lăsăm amprente pe sticlă 
suntem vizibili și plăcuți 
ne salvăm neașteptat 
ca într-un final kitsch de serial turcesc 
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To Do 
 
înainte să plec am să-ți las un bilețel  
pe frigider un petic galben cu brațe lipicioase  
ai să găsești câteva chores-uri  
 
TO DO 
te va îmbrățișa în lipsa mea  
stai liniștit gândul mi-e tot la tine  
nu te-am îngreunat cu pietre de moară  
șterge oglinzile acoperă-le cu voalul electrizat  
le protejezi de reflexia celui care se caută  
pe sine în sticla lor  
 
scutură covoare grijile stau bătucite  
și rod acarieni scutură perdele 
scuzele stau prinse de ele ca scamele 
pe sacoul tău cel bun  
sunt grele pline de vinovăție  
care nu trece cu biocarpet 
 
șterge de praf mobila din sufragerie  
celulele pielii noastre se răsfață  
pe suprafața lor ard ca un cărbune  
proaspăt aprins ies în relief  
ca arsurile vechi  
 
dacă-ți rămâne timp poți să duci  
cutiile cu porțelanuri cu pietre scumpe  
atenția reciclată să nu stea pe piedestalul  
de sub chiuvetă 
 
poți să lași lucrurile așa cum sunt  
uită-te în oglindă 
poartă pe piele celule de pe lemn 
întinde-te pe covor aruncă bilețelul cu cerințe  
pe piedestal  
 
e așa cum mi-am spus 
așa cum credeam  
 
 
 
 
 
 
 
 


