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I 

 

îmi odihnesc tâmplele pe modulul vectorului de poziție                                                                                                 
ori de câte ori lanțurile polinucleotidice se afundă în mlaștina gândurilor.                                                         
materia întunecată dintre cele două emisfere cerebrale se metamorfozează în scrum.                                    
energia sub formă de sirop îmi mușcă obrajii.                                                                                                              
alveolele pulmonare mi se înnoadă în spatele sprâncenelor.                                                                
cea mai mică distanță din univers îmi usucă pleoapele.                                                                        
celula ou erodează viața arhanghelilor.                                                                                                        
de la ani lumina departare, tu mă strigi.                                                                                           
replicarea adevărului mă sugrumă.                                                                                                   
clapeta anilor ia foc sub greutatea tangentă a corpului tău.                                                                    
țesătoarea de cuvinte adoarme cu cerneală pe buze.                                                                     
țesătoarea de cuvinte se metamorfozează în zimbru.                                                                       
țesătoarea de cuvinte își plimbă limba pe orbita lunii in jurul pământului.                                                    
eu îmi privesc copiii cum se nasc dincolo de Ursa Mare si blestem anostomoza.                         
temperatura absolută a cugetului se varsă in singularitatea gravitațională                                                         
ca într-un pocal de ametiste inundat de versori.                                                                               
țesatoarea de cuvinte i se închină lui Virtus cu lacrimi de trandafir.                                                   
țesatoarea de cuvinte transformă lambriul într-un om de zăpadă.                                                  
țesatoarea de cuvinte îmi ocrotește copiii, ținând în buzunare curmale sub forma de amuletă.           
forța de reacțiune mi se scurge prin tălpi.                                                                                                 
la miezul nopții sufăr de hiperventilația cuvântului.                                                                  
automatismul cu care îți împrăștii parfumul pe corpul meu, mă doare.                                                
axioma existenței se rezumă la pasărea ce mi se odihnește în timpan.                                                    
aripile melcului sunt martorele vasoconstricției miocardului meu.                                                     
țesătoarea de cuvinte își taie unghiile cu un pistil.                                                                         
țesătoarea de cuvinte își panseaza vorbele cu stamina cruciulițelor de aur.                                         
țesătoarea de cuvinte se pierde în propriul randament adimensional.                                                  
fiecare cuvânt îmi condamnă copiii la cașexie,                                                                                       
fiecare atingere a literelor mă ucide,                                                                                                       
fiecare creangă îmi agață irisul                                                                                                                     
asemenea unei microparticule din care par a fi constituite particulele elementare.                                                                       
îmi odihnesc tâmplele pe modulul vectorului de poziție                                                                             
ori de câte ori lanțurile polinucleotidice se afundă în mlaștina gândurilor. 

 

 

 



 

II 

miezul inimii                                                                                                                                                
ca o cărămidă comunistă:                                                                                                                     
punctul de reper al unui bloc de sticlă                                                                                                     
protejat în exil. 

mi-au spus                                                                                                                                     
protejează-ți inima cu orice preț                                                                                                    
protejeaz-o,                                                                                                                                                  
e singurul organ care nu poate fi afectat                                                                                                   
de glaucomul secolului trecut. 

atunci                                                                                                                                                           
mi-am întins gândurile și am privit cum                                                                                                  
nervul optic se tocește sub privirea lunii.                                                                                                    
mi-am întins coastele si am privit cum erodează fiecare cartilaj.                                                             
atunci                                                                                                                                                           
mi-am protejat inima cu toată rugina ei                                                                                                          
si m-am rugat să gust fiecare sâmbure al lacrimilor.                                                                             
atunci                                                                                                                                                         
am întins picioarele si mi-am rupt dresul negru preferat                                                                            
toată emoția și dorința cu care imi împodobeam eleganța                                                                            
întregul trup sfâșiat de propria rugină                                                                                                        
care îmi face vocea să tremure atunci când ascultă                                                                                        
cand te ascultă                                                                                                                                           
cum asculți                                                                                                                                                
ritmul inimii blocurilor comuniste                                                                                                           
în care suntem închiși                                                                                                                                      
în care ne petrecem veacul                                                                                                                               
în care uitam cine suntem si de unde venim                                                                                                           
așa cum eu am uitat                                                                                                                                  
cât de mult imi iubeam dresul cel negru                                                                                                         
pe care visam să îl dobori cu un zâmbet                                                                                                               
visam sa iti mușc fiecare cuvânt                                                                                                                  
visam sa te țin captiv                                                                                                                                  
doar pentru mine                                                                                                                                    
închis în grădina cu frunze uscate in exil. 

mi-au spus                                                                                                                                       
protejează-ți inima cu orice preț                                                                                                                  
protejeaz-o                                                                                                                                                     
și nu o lăsa nicicând să iți zboare din tâmple. 



în timp ce el bea sângele pământului                                                                                                           
cusut invers                                                                                                                                                          
în petale de maci                                                                                                                                          
eu îmi protejam inima                                                                                                                      
ruginind. 
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IV 

 

Ultima oară când mi-ai sărutat venele, întregul oraș a fost strâns la piept de ghearele molimei. 
Felinarele sunt acum stacojii ca uniformele soldaților ce umblă nevăzuți pe stradă. Doar țipete se 
aud noaptea din umbră, doar respirații împletite cu cianură si miere.                                                       
Cerul se înnegrește cu fiecare descântec rostit de bunicile care își ocrotesc nepoții plecați în Țara 
Fluturilor Albaștri.                                                                                                                             
Clopotele bisericilor se sparg în aripile porumbeilor din altar. La picioarele Mântuitorului, un 
cuib de păsări trosnește. Oamenii se închină in fața icoanelor cu buzele mușcate de amintiri. 
Oamenii dansează pe marginea picăturilor de ploaie.                                                                       
Nasturele de la cămașă e singura mea proprietate, singurul punct în care sunt cu adevarat liberă. 
Scheletul mi se usucă atunci când îmi împletesc părul cu urzici.                                                          
Mintea îmi e poluată de gânduri.                                                                                                                 
M-am convertit la adevarul vostru doar spre a-mi vinde pulsul.                                                            
Ultima oară când mi-ai simțit coapsele, respirația lumii s-a stins în respirația mea, iar șarpele de 
sub unghii s-a metamorfozat in șoim.                                                                                                     
Ultima oară când mi-ai sărutat venele, întregul oraș a fost strâns la piept de ghearele 
molimei.Acum imi privesc firele încarunțite cum sunt arse.                                                                  
Îmi privesc nepoții cum se deșiră unii pe ceilalți.                                                                                         
Îi privesc delirând harta unei tinereți uitate.                                                                                         
Le aud respirația și regret că traiesc sub un cer negru.                                                                                   
Le aud cântecele și le las moștenire nasturele cămășii mele.                                                                        
Îmi privesc propriile vene curbate.                                                                                                        
Pumnalul diafan de pe noptieră rămâne întotdeauna singura soluție care te ajută să te lepezi de 
uniforma stacojie                                                                                                                                            
pe care nu observi ca o porți dar care                                                                                                             
te îngreunează cu fiecare respirație,                                                                                           
strângandu-ți în pumn                                                                                                                   
ultimul bilet spre Țara Fluturilor Albaștri.                                                                                             
Fiecare os devine din ce in ce mai opac.                                                                                                      
Fiecare celulă se agață in crengile copacilor și se rupe.                                                                                
Cianura curge la fiecare colț de gând.                                                                                                         
Fiecare cuvânt se atrofiază înainte de a fi rostit.                                                                                    
Semnele Parusiei ne încununează cearcănele.                                                                                              
Ne aducem cu toții aminte că                                                                                                             
ultima oara cand întregul oraș s-a îmbrăcat în uniforme stacojii,                                                          
câmpul de luptă s-a mutat în sufletele noastre                                                                                           
și dincolo de buzele cusute în formă de cruce. 

 



V 

(Exerciții de dicție cu simțurile) 

Fluturii mestecă emisiile toxice pe care noi le purtăm cu atâta mândrie sub limbă,                                                
natura moartă nu mai e moartă                                                                                                                                           
decat în tablouri,                                                                                                                                                                        
ea zace pe genele noastre de fier. 

(Timpul nu e decât un hamac                                                                                                                                         
ancorat în atriile mele:                                                                                                                                                      
frânghiile îi sunt tocite de                                                                                                                                                                
nanosecunde,                                                                                                                                                                     
scoarța miocardului se subțiază                                                                                                                                                  
cu fiecare cuvânt pe care nu l-am auzit                                                                                                                        
rostit prin pielea ta.)                                                                                                                                                          
Fiecare cuvânt pe care l-am condamnat                                                                                                                               
mă condamnă la rândul lui,                                                                                                                                                                  
mă zdrobește, îmi apasă umerii,                                                                                                                                            
fiecare cuvânt pe care nu l-am iubit                                                                                                                                     
se frânge sub tălpile                                                                                                                                                               
învelite într-un asfalt tăios                                                                                                                                                                
cu miros de frunze uscate. 

Fiecare silabă gustată                                                                                                                                                                      
- de ruleta anilor mei -                                                                                                                                                              
mă îmbrățișează,                                                                                                                                                             
mă ocrotește aproape ca o mamă                                                                                                                                       
pierdută în exilul propriei minți:                                                                                                                             
născătoarea exercițiilor de dicție,                                                                                                                              
cu simțurile nu știe să simtă.                                                                                                                                     
Ea doar își ancorează hamacul-timp                                                                                                                                 
de genele lungi ale gândului,                                                                                                                                          
ascultă fiecare fibră de cuvânt                                                                                                                                                 
cu 3 inimi si 9 creieri,                                                                                                                                                                                      
se încălzește cu mantaua de oțel                                                                                                                                                            
a sângelui albastru ce îi mocnește                                                                                                                             
în sinapsele tentaculelor. 

Continui să îmi învârt degetele                                                                                                                                             
pe ani,                                                                                                                                                                                                    
clapele pianului prăfuit                                                                                                                                                         
(din mansarda conștiinței mele)                                                                                                                                                
nu au mai fost atinse  de cand s-a făurit lumea. 



Lume crudă, respirândă in exil,                                                                                                                                         
lume moartă, cucerind eternitatea. 

 


