
 
„Așa și pe pământ” 
 
Înalți de un metru și-un pic, sus ne cățăram, 
Și ne imitam frații pe culmile de plastic.  
 
Acum-jos-sub-tobogane, între gratii de oțel, 
Sub scări, tineri, ne comparăm cuțitele, 
Ne comparăm ca asigurări de viață.  
 
Sus ne cățăram, stam, ne ghemuim în fum, 
Radiem între filtre aurii și mirosul vechi-nou 
Al căpșunii, aceeași nicotină, aceiași copii.  
 
Nu am căzut. Am coborât pe tobogan. 
 
 
„Turgeșcență”  
 
Să rămână și pantofii, și filméle deoparte, 
Povestește-mi rezumatul ca ștampile-n pașapoarte. 
Între noi doi — dragă frate, pe chiuveta  
prăfuită — 
Căni cuprind apă de gură și-așteaptă să ne înghită, 
Dar am buze încrețite de sarea din floricele; 
Florile știu cum ne-nțepenim sorbind din stele. 
 
„marea Neagră” 
 
Lagunele ne îneacă 
Deci noi ne-amuzăm de stânci, 
Cât de gri și ascuțite 
Apăsând pe răni adânci.  
 
Suntem iar imprajumuiți. 
Copile, cobai conform, 
Când îți vei trăda tinerețea 
Să ai unde să dormi? 
 
Nu suntem la epicentru, 
Doar ne clatină destine... 
Un complex de-Armagedon 
Răsare dintre ruine. 
 
„Anacronisme” 
 
I. 
Vreau un monster truck cât elefantul 
În lupta de la Războieni, să las sulița 
În Piața Victoriei, fie calculatoare 
În Babilon, ar fi ajuns pe lună 
Și nu doar în ceruri, fie turnul lor 
Domnitor zgârie-norilor din New York, 
Și-l voi conduce pe Voltaire la Giuvlipen.  
 



II. 
Timp întins — cât timp mai lași 
Avioane cu incași, 
Robi, actori muți și zei daci 
Coborând printre ostași — 
Dă-mi să sărut un băiat 
Pe stradă, noi, aceiași, 
Azi, acum, în viața asta.  
MMXXII. 
 
„Necunoscuții”  
 
Vara trecută, te-ai acoperit 
Din perciuni la picioare în spumă de ras. 
Eu miroseam a menthol și iarnă, 
Singurul băiat lipsit de briceag.  
 
Spuma domoală ascundea cafea 
Ce ne-a stins varul gurilor scrum, 
Și totuși noi râdem, și totuși îmi spui 
Că apa rece doar stă în drum. 
 
Ploaia curând vine, va dizolva — 
Lăsând bule fine, se sparg pe trotuar. 
Vom fi iar doar noi în ale noastre trupuri. 
Putem fi iar alții-n trupurile noastre. 


