
                                                                   Bukowski contemporan  
 
Pământeană ființă demiurgă- zburătoare ,  
Cu părul răscolit de briza Egeei . 
Juvenil se sparg valurile, sub pielea ta cea albă  
Fragil te naști din sângele estetic 
Cu țigara aprinsă între degetele pline de inele ,  
Și buzele – culte fanatice  
La care ne-nchinăm în simboluri, unind cele șase colțuri ale stelei. 
Al – Qaedă brunetă, îmi explodezi în sine  
Și smulgi și carnea și epiderma și instinctul . 
Mi-ai spus cândva “ Doar nebunii iubesc “ 
Cât jucam șah în curtea din spate  
Cât încă era vară  
Și îți pictam hieroglife sub sâni  
Pe coaste  
Pe șolduri 
Pe coapse ... 
Mă risipeam pe mine în semnele strident gravate ,  
În petalele magnoliilor de vară , în cerceii tăi cei lungi și în colierul cu pene de 
înger . 
Paharul de whisky neatins , caietul cu foi mâzgălite , pixul negru și-o lume fără 
hotare  
Aruncai petarde cu mâinile pline de făină  
Dansai dezbrăcată în Soarele de iulie  
Dormeai în copaci , lângă păsări albastre ... 
Dezbăteai politică și izbeai violent cu tocul sandalelor în dalele tocite .  
Te-nchinai peste măștile morții ,  
Cu etica obligație de-a te-ntoarce la corporalitate ,  
Vom trăi , vom muri și ne vom regăsi .....  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    Mi-am înfășurat mâinile în jurul ochilor tăi  
 
Stomacul lumii ne-nghite pe-amândoi ,  
Și ne-aruncă-nconvoiați pe scaune în gară  
Goale ... 
E 12 , dar ceasul nu mai bate ... 
Coagulați de vreme , desculți , organici  
Trec șinele pe undeva prin noi , se bate carnea-n cuie  
Și timpul s-a blocat sub ghișeul de bilete. 
Mi-am înfășurat blând mâinile în jurul ochilor tăi și ți-am sorbit irisul cafeniu-
lichid . 
Ne rugăm , monodeiști , la halucinogenul – azi –  
Ne punem în genunchi , facem altare din trupuri răstignite pe avortatul - 
mâine –  
Mandibule zdrobite ... 
Defrișezi păduri tropicale crescute pe fondul patologic  
Al unei iubiri diluate , explodate în tine , 
Ce a cauzat  
Arsuri de gradul III  
Pe toată suprafața gării .  
Ce dragoste anarhică , administrată-n doze de insulină injectabilă ... 
Se surpă cimentul sub tălpile noastre reci , 
Se crestează pielea din jurul gâtului sub greutatea norilor de rafie  
Se scriu și testamentele ... 
Dar scaunele tot goale sunt  
Gara tot pustie  
Iar trenul nici măcar nu a mai trecut . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      WHEN THE EROTIC MIX THE TENDER  
 
Te sculptezi în chip unic , cu două mâini drepte  
Ființă dionisiacă – din apă și daltă de piatră  
Se scurge lutul ochilor tăi – fervent și plin de sine ,  
În tornade fluente , acide .  
Semizeu cu aripi îndoite  
Ce suple forme , parcă visătoare , închistate sub cripte de mult uitate . 
Ce zâmbet savant , cu buze crăpate ... ce tot și ce toate . 
Cu brațe de marmură și spate cerat  
Jumătate copil , jumătate rodie ,  
Îți plantezi rădăcinile în corăbii naufragiate ,  
Să asculți bătăi de inimi pictate pe catarge . 
Ce furie eternă zace în tine ,  
O tandră legătură între moarte și sine ... 
Căci te-ai trezit singur într-o Grecie mizeră , departe de tot ce visai  
Cu străzi înguste și blocuri mohorâte ,  
Spargi balcoane , poate chiar etaje  
Rupi scări în două , la fel și pavaje . 
Zgârii cimentul din ganguri , rupi țevi și conducte  
Rearanjezi bulevarde și crapi ceruri în intersecții aglomerate . 
Au dispărut coloanele corintice  
Și valurile albe , nu mai au mare și nici stânci ... mai au doar un foișor de lemn 
rânced , în cartier  
Mai au o zi de joi și câteva trepte inundate  
O ușă scoasă din balamale , un pumn violent , dat în perete .. 
Mai au o tablă de șah fără nebun ...  
Și încă puțin scrum . 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAVID NU ERA TĂCUT 
 
Stătea întins în patul plin de perne , se sprijinea în cot  
Și se gândea la Florența ...  
Cum l-a împins Rafael cu o aripă de pe soclu , 
Cum i-a turnat Michelangelo pulbere de cer organică , în venele rupte tandru  
Ce claviculă de ghips modelată ... caldă epidermă de gheață . 
Un David cu circumvoluții translucide  
Bărbat leonin cu privire sacră ... 
Bastarzii ce neagă orice victorie , sufocați de morbida glorie ... 
Își transformă ura în scrumul țigării stinse ,  
Pe brațele unei nimfe cățărate în migdali înfloriți .  
L-au prins de mâini cu lanțuri de ciocolată ,  
Și au crăpat firimiturile de piatră ...  
S-au dus dracului cu toții , otrăvindu-i porțelanul ochilor  
Se-ncruntă cel rănit , căci apa vieții curge  
Și cioburile gingiilor crăpate de săgeata Tatălui ,  
Se-mprăștie oglindind florile arzânde ale răului .  
E dincolo de aripi frânte , pene carbonizate ,  instanțe nehotărâte ... 
Dar zâmbește copil singur -ani lumină , căci secretă atât de multă endorfină . 
Nu prea am idee cum a ajuns în patul meu , dar ... 
David nu era tăcut , era extatic . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      TROPICE  
 
Plouă Soare , focuri moarte ...totul ne arde  
Ne balansăm pe vârful crestat în curbă al Universului ,  
Echilibru divin , ne legănăm  
Eram doi sfincși care se priveau placid  
În aer atârna un sinistru curent profetic  
Erai o pacoste , o Persefonă mai ciudată  
Îmi atârnai la gât ca un crucifix din fier încins  
Te hrăneai cu tăcerea letargică ... ce fragil războiul care se purta în doi  
Îți dădeam să bei selenit și mă ascundeam la colțul Căii Lactee , să râd ca un 
copil  
Când vedeam că ți-se scurge Luna Lichidă prin atrii și ventricule  
La cină te răzbunai . 
Îmi dizolvai diafragma cu rocă vulcanică zdrobită de aripile unui fluture , 
Construiam castele din genele tale păstrate în borcan cu eticheta “ libelule’’  
Dragostea noastră apocaliptică îți era prinsă sub cuticule . 
Ne mântuiam unul pe altul tunându-ne  
Iar gustul pielii tale puțin sărate , îmi amintea de Ocean  
METAMORFOZE DENATURATE .... VREAU SĂ TE BEAU !  
Să te gravez în Tropice  
Trupul tău în paralele ... jumătate de Rac și restul Capricorn ... 
Mareea să ți-o prind de mâini și de picioare  
Crapă-ne ... duble maxilare ... iubește-ne .... 
 
 


