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1. Amalgam de pietre 
 
Aș vrea uneori să zgârii pereții  
ca să mă sune vecinii curioși și  
să mă întrebe:  
,,Ți-ai luat pisică?!. Le-aș zice  
,,Nu, eram doar eu”. Încercam să dezgrop un ceva nevăzut,  
cadavre de șoareci sau bijuterii de aur.  
 
A avea în fața ta un perete alb reprezentând  
complexitatea rasei umane: dacă-l spargi - ești criminal?  
Tu nu omori oameni, doar vise.  
Dacă-l trag? Spre mine ca o pătură, ca un scut de metal oxidat?  
 
Ar mai fi clar ce-mi trebuie?  
Mii de acuarele ca să acopăr un gol,  
3000 de cuvinte ca să le înlocuiască pe cele furate,  
zeci de îmbrățișări drept recompensă  
că ți-am mai dat aseară un 
pic din demnitatea mea. Patrulez  
covorul de sus până jos,  
dintr-un capăt în altul, în cerc constant  
mă rotesc și privesc un  
punct fix și mort.  
 
Mă-nvârt, mă-nvârt și cad.  
Ca la o beție ieftină din bere și lut. Dacă  
mă amețesc cu afrodiziac  
de iubire nouă interzisă și  
pastile de gem cu gust de uscătură… 
 
Ar fi mai clar ce-mi trebuie?  
Nevoia să te am, să fim 
să (nu) ne mințim? 
Nevoi de a avea, nevoi de a plăcea 
în fucking nevoia mea - 2 palme sunt de ajuns. 
 



 

 

Mă ridic, mă uit în oglindă.  
Se înghesuie și umbrele să intre:  
unde nu-i permis, acolo unde nu mai e trotuar. 
 
 
2. Blanc 
 
Dacă iubirea s-ar măsura în lungimi de degete, 
Ai avea - 2.  
 
Mami și tati își măsoară iubirea în fiecare seară 
Din cap până în picioare, 
Iar apoi fac rondul de noapte al casei 
Așteptând  
Ca the nursery room să se (dez)asambleze singură, 
Iar picăturile chinezești 
De la robinetul prost montat 
Să se transforme într-un 
M 
M 
Ma 
Ma… 
 
Dar iubirea-i o tobă 
Și se măsoară în bătăi - 
De inimi 
Pic 
Pic 
Ma 
Ma 
Mami 1 
Tati 1 
Tu - 2… 
 
Iubirea de adulți 
Se schimbă constant 
Și, când ei uită că sunt copii, 
Iubirea  
Se omogenizează, 
O viață întreagă, de reziduuri, se carbonizează 
Devine 
De (ne)recunoscut … 
 
Urlete de tați 



 

 

Împing mame pe scări: 
Cutremur de zbor și nașteri de lumini… 
 
Dacă iubirea s-ar măsura în lungimi de degete, 
Ai avea - 2: 
- 2 gemeni, ratând deschizătura de cezariană… 
 
 
3. Cum ne îndrăgostim 
 
Dă-i cu mișcare browniană 
Și caută prin mulțimi de praf 
Doi ochi de stele.  
Într-o seară senină de vară,  
Într-un oraș mare, 
Pe la 6:30, 
Când ziua de lucru e pe sfârșite 
Iar străzile miros 
A motorină, 
A cafea, 
A mâncare prăjită, 
A asfalt încins 
Și a sex.  
 
 
4. The Queen’s Gambit 
 
Și ce e dragostea 
Dacă nu scindarea sufletului în 17 
piese de șah pe care oricum  
le pierzi la sfârșit? 
 
Azi 
alb mută pion. 
Mâine 
negru dă mat. 
 
Nu-mi place să aud 
tic-tac 
reflectându-se în oglinzile mute; 
Dar vreau să-ți văd  
vocea 
la radio. 
 



 

 

Mută. 
Șah. 
Mută. 
Mat. 
 
Și ce e dragostea? M-a întrebat… 
 
 
5. Trilogii 
 
Urăsc că-ți răspund mereu la 3 secunde după ce îmi scrii, iar ție îți ia ore.  
Poate că mi-e frică că atât va dura iubirea ta.  
3 secunde și-o clipire 
Și urăsc că mă gândesc la trecut și viitor, never in between 
Iar când zic că vreau să ne pierdem împreună, știu că o să ne pierdem singuri și mi se rupe 
Inima - brusc îmi urăsc inima pentru că nu mai e a mea.  
Ți-am dat-o acum 3 luni secunde, și până să mă bezmeticesc pierdusem iar controlul. 
E la tine, nu-i a mea și de aia urăsc porțelanul — 
Îmi aduce aminte de mine, cât de ușor mă sparg.  
 
Urăsc că mi-e frică de stafii și întuneric, 
Urăsc că tu nu.  
Cel mai mult: 
Urăsc că nu pot să urăsc ce simt.  
  
Urăsc alea 3 secunde între ,,te iubesc’’.  
De ce vrei timp de gândire.  
Timp: am sau n-am… nu știu.  
 
Nu știu. Nu știu. Nu știu. 3. Magic. Ca o vrajă.  
 
Dar 3 secunde e puțin ca să te îndrăgostești de cineva  
Și totuși suficiente ca să legi 3 suflete: 
Al meu, al tău, al nostru.  


