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Artefacte himerice ale existenței 

Nu sunt vreun maestru al contorsionismului, 
Dar întind uneori teatral mâna după lumină. Și o sting. 

Pe strada mea, timpul se preschimbă în piatră cubică. 
La fiecare jumătate de pas, gândaci țâșnesc din crăpături - 
Artefacte himerice ale existenței. 
Nu există zăpezi mai înalte & reci & singure decât cele ale propriei conștiințe, 
Iar eu mă lupt cu viscolul, cu strădanii spre a-i rezista. Dar viscolul câștigă. 
În vârfurile degetelor, îmi capitulează flori de fier, 
Ce renasc letargic după fiecare bătaie agasantă a inimii. 
Mai fac un pas. 

Nu-mi pot desluși fondul. 
Oriunde m-aș atinge, pete difuze de nonculoare 
Și firimituri de piatră rămân impregnate în piele. 
Timpul se contractă substanțial, 
Îmi clădesc propriul piedestal. Și tot eu mi-l distrug. 
Ameninț în van, 
Mai fac un pas. 

Nu-mi pot distinge conturul de umbră. 
Șerpi mi se hrănesc cu întunericul interior, 
Dansează morbid un vals al distrugerii. Mă persiflează, 
Valsez și eu, 

Căci nu-mi voi da vreodată întunericul pe lumina altuia, 
Cu toate că omul din oglindă mi-e străin. 

Alter ego 

Pe strada ei, florile miros a speranță. 

Esmée aleargă în fiecare dimineață după visuri 
Absența lor este mai justificabilă decât refuzul căutării lor 
Da, spontaneitatea triumfă în fața rutinei, 
Dar e mai admirabil să previi decât să tratezi. 

Esmée n-a fost nicicând dezamăgită. 
Chiar și așa, vânzătoarea chioșcului de pe colț 
I-a susținut mereu zeflemitor activitățile cotidiene 
„Important e că ți-ai atins obiectivul zilnic de pași” 



Paltonul îi este mânjit de mocirla existențială, 
Însă picioarele îi sunt învelite de flori, 
Iar ochii îi sunt ațintiți spre stele. 

Esmée ar muta aștrii din loc, 
Dar lui Esmée îi e frică de noi începuturi. 

 

Joi, 13 ianuarie 

„Realitatea este exclusiv produsul imaginației noastre creatoare”, 
Îmi zise Esmée, inventariindu-și idealurile neciuntite de metehnele societății. 
Și atunci, la ce e bună atâta istovire? 

Esmée este mult prea candidă pentru lumea asta. 
„N-ai înțeles o iotă. Trăim într-o lume în schimbare, dar nu în bine. 
Și nu aduc o clipă în discuție lumea exterioară, ci lumea ta; 
Să fii îngăduitor cu tine însuți – aceasta-i fericirea” 

Eu o ascult, zâmbind nebunește a păcat, 
Și aspir, în clipe de agonie, spre bunătatea absolută, 
Cu cuțitul mânjit în mâna stângă. 

Eros, patos, motiv al vieții mele, Esmée, 

Nu există decepție mai vie decât cea a fericirii; 
În cotloanele sufletului meu, incubația răului a dat roade. 

Un solfegiu răstignit răsună în neant, 
O ultimă invitație la un tango retoric, 
În care nu conduc nici eu, nici tu, ci destinul însuși. 

Te-am iubit, Esmée, și ar fi absurd să nu jur 
Război etern momentului în care te-am pierdut, 
Căci este riscant, dar curativ să te arunci 
În epicentrul răzvrătirii propriilor mări. 

Totuși eu, cu aceeași îngăduință dobândită, 
Te admir dincolo de universul observabil, 
Sperând să înțelegi că viața este suferință, 
Iar tu, mai ales tu, nu aici trebuie să îți cauți fericirea, 

Însă cu siguranță aici este locul tău. 

  



Despre viață & alte lighioane 

În orașul nostru, copacii suspină a pustiu. 
Un arici își caută jumătatea printre cioburile visurilor noastre împrăștiate pe asfalt. 
Sângerează rana celei mai tăioase amintiri. Ariciul adulmecă. Oftează. Merge. 
Fiecare celulă moartă evocă ploi acide. Dar ariciul nu se teme vreodată de furtună, 
Ariciul se teme de liniștea sinistră de după. 

În orașul nostru, șuieră șoarecii pe străzi. 
Niciunul nu mai dezvelește gunoaie; toți citesc, în spatele blocurilor, 
Un Kafka scorojit de absența unui timp mai îngăduitor: 
„Există o cantitate infinită de speranță în univers, dar nu pentru noi” 
Ei oricum nu cunosc nici speranța zilei de mâine, însă aspiră la ceva mai mult. 

În orașul nostru, noi nu avem felinare. Cerul își revarsă ceasurile singurătății. 
Luna coboară pe Pământ, iar paloarea ei luminează tacit răscrucile fatalității. 

Pe strada noastră, nu există indicatoare. 
Îți cugeți orb următorul pas, apoi îți continui haotic drumul, 
Există doar trei mari cărări. Restul sunt aglomerări de universuri despărțitoare. 

Eu mă gândesc și acum la noaptea cea din urmă... 

Dacă aș fi ales să merg la stânga, dincolo de pod m-ar fi întâmpinat fluturi istoviți, 
Sub ale căror aripioare ar fi fost concentrate toate gesturile mele nesăvârșite. 
Toate acestea, în sufletul meu, ar naște furtuni de stele. 
Aici, pe Pământ, se lasă pradă furnicilor - 
Aruncă sub preș cea mai profundă îmbrățișare și cea mai cruntă deznădejde, 
Iar fiecare cuvânt nerostit este pus sub stăpânirea eternă a lutului. 

Dacă aș fi ales să merg la dreapta, te-aș fi întâlnit pe tine, 
O siluetă fadă sub revărsarea clorotică a luminii. Ne-am fi mistuit deodată, 
Sub încercarea mea zadarnică de a te cuprinde. 
Orice sentiment apatic de iubire îmi cade la picioare și se lasă strivit, 
Căci Paradisul l-am atins când te-am cunoscut. Acum îmi trăiesc descinderea în Infern. 

Totuși, dincolo de orice vis, pasul m-a purtat doar înainte... 
Iar fericirii i s-a descusut țesătura. 

În orașul meu, umbra devorează lumina. Lighioanele aleargă grabnic spre apus. 
Ating ultimul ciob rămas pe asfalt. Conturul mi se pierde sub reflexie, 
Iar prin tăietură mi se scurge viața, ca un pios omagiu pentru omul ce a fost. 
Eu exist, nu mai trăiesc. Și întregile decepții mi se cufundă în melasa onirică a amintirii. 

Căci, în orașul nostru, nu va exista vreodată iubire, îngăduință sau speranță. 

 


