
Motto: “Toate acestea pentru a atinge marginea unei rugăciuni” (Ioan Moldovan) 
	

Vis închis 
 
În copilărie visai cai verzi pe pereți 
acum banul e țelul plăcerea șansa  
vieții fără cusur 
 
copilul din tine întreabă 
alți copii mai mari de-afară 
 
cardiologule de ce frângi  
cămăruțele inimii de ce frângi 
cămările ei 
fizicianule câți newtoni  
valorează greutatea  
vorbelor tale greutatea asta  
nu e ușoară noaptea 
dentistule de ce îți lipsește  
măseaua de minte 
de ce rămâne acolo fantoma 
măselei de minte 
afaceristule ți-ai fi vândut  
și sinele dezlipit  
de trup dacă s-ar fi pliat 
într-o cutie de carton 
electricianule iubirea  
se poate cabla privirea lui 
poate scurtcircuita părul ei 
actorule când îți lepezi rolul  
când lași rolul 
cu toate ale sale pe marginea gropii 
matematicianule ți-ai calculat  
gesturile exacte ecuațiile sunt pungi 
cu apă sunt hârtii colorate 
contabilule cât de multe  
sunt momentele  
fără cifrele ascuțite ca peria  
cântărețule (când ești singur) 
unde-ți fuge glasul care sunt pliurile 
vocii carnea ei 
bancherule ai vrea ca banii să fie  
nenumărabili niște monede aprinse 
în bancomate în flăcări 
 
bucuria se închide în sine 
ca un arici stârnit 
visul se pierde în realitate 
 
visul se pierde 
în realitate. 
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Repetare organică  
 
Trecerea gradată de la necunoscuți  
la necunoscuți cu amintiri 
 
sunt o vază scumpă 
spartă din neatenție 
lipită cu eficiență și voință 
care plânge cu lacrimi închise 
pătează cămăși albe 
 
cuvintele asimilate cu obișnuința 
din ce in ce mai opacă 
încețoșează cristalinul 
transformă subiectul atenției 
in multiform apoi in uniform 
 
mutilarea treptată a plăcerii 
devenită obsesie din neatenția  
cu care spargi o vază scumpă 
gestul toxic de a desface copcile 
prematur 
 
repeat - sângerare cicatrizare  
sângerare - repeat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Motto: “Toate acestea pentru a atinge marginea unei rugăciuni” (Ioan Moldovan) 
	

Referințe oarbe  
         
Stingi țigara pe care ai fumat-o  
până la unghii i-ai luat esența ai folosit-o  
cum te folosești și de oameni 
o strivești de masă îi iei ultima  
urmă de lumină ridici mâna cu greutate 
 
cu o forță nejustificată arunci țigara 
în golul imens apărut din nimic  
la picioarele mele 
 
ridici privirea o ațintești spre mine 
nu simți nimic nu zici nimic 
corpul împietrit se sprijină  
de perete ca de alt corp fără viață 
 
ridici o mână mâna se prinde de altă mână  
mâinile se umplu de ochi 
până când în jurul meu ochi sticloși 
fac lanțuri infinite 
 
orice mișcare e calculată 
ochii se umplu de guri gurile urlă adevăruri 
grele până mă asurzesc 
 
până scot din străfunduri  
întunericul și din gura ta izvorăște  
mierea și din părul tău se ridică  
parfumul de levănțică 
 
îmi dezleg picioarele  
dau funiile haosului deoparte  
și ridic țigara 
 
pe ceafă e caldă greutatea ochilor tăi 
întorc țigara  
soul SOUL. 
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Ora mesei  
 
Cântec de mierle glasuri ascuțite ceai de măceșe 
unt și dulceață din amintirile cu noi  
unt și dulceață de caise 
o masă infinită tu la capătul ei  
privești printre cele întinse spre mine 
cea care sta la celălalt capăt al mesei  
hrănindu-se din prezența ta dulce-amăruie 
 
hapsân și înfometat  
ceri să ți se aducă esența mea  
vrei mai mult și mai bun  
vrei și sufletul amintirile privirile 
toate cuvintele toate zâmbetele 
vrei totul nimicul  
soarele luna  
apa focul  
lumină întuneric  
se face ora cinci 
te ridici și pleci  
ai întârziat la altă masă 
 
îmi săruți mâna în urechile mele  
ne vedem curând 
adorm cu capul pe masă 
mă trezesc și aud  
cântec de mierle glasuri ascuțite. 
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Paragraf nou 
 
Căsuța în miniatură  
îți cere chiria e proprietară  
pe anii mici pe vărsatul fără urmări 
pe ghiozdanul greu 
 
trenulețul de demult  
nu are șine le visează le fixează 
șinele zboară ca păsările lungi  
care cară feți-frumoși în povești 
 
mașinuțele ucid  
animăluțele din fermă au corpuri  
de plastic sunt la abator cum se intră 
pe dreapta 
 
braduțul de crăciun  
e mobilă  
 
ursulețul de pluș (fără baterii sau inima 
roșie e gri) nu spune  
i love you nici i love nici i 
spune în gând rugăciunea  
cu îngerul de pluș 
 
rochițele de prințese sunt salopete  
de lucru mingea de cauciuc  
e de plumb puzzle-ul nu are o piesă  
cănuțele de umplut cu nisip 
stau mânjite de băuturi tari  
în chiuvetă dulciurile sunt bulgări de sare  
mărgelele sunt amanetate  
păpușile cu fețe senine te mint 
 
(ghicitoare)  
dacă pui scade 
dacă iei crește 
 
ești mare 
capul crește ca o piatră 
pe malul apei 
acest cap nu mai vorbește. 
 


