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Scorpia 
Scorpie, scorpie 
Uitând, nimicind, dispărând, 
Nici măcar nu există. 
Subtilă 
Are ochi fără pupilă 
E reptilă! 
 
Deci 
Fără deci* 
Era iarnă,  
Nu ningea pe Colentina, că n-a mai nins de 
doi ani 
Și, făcând o aluzie, nu erau steluțe în 
genele ei, 
Pentru că femeia asta 
N-are gene: 
Am și un desen  
Făcut cu brush-uri japoneze  
Făcut în ora de chimie 
Și văzut de un coleg, 
Care s-a întins spre ăla din față 
Uite, bă, așa arată mă-ta 
 
Și nu e singură 
Nu, nu e singură 
Deși asta s-a spus despre ea 
Și asta i se va spune toată viața, 
De fapt, asta i se va reproșa 
Asta va fi scuza 
Ăsta va fi motivul 
Asta va fi problema 
 
Deci nu, nu e singură 
Frustrata 
Disperata 
Materialista 
Geantă de piele de crocodil 
Deci și-a jefuit rudele 

Dacă mai ai nevoie de ceva 
În caz că nu știai 
Săptămâna asta 
Năpârlește șarpele 
 
Și nu, nu e singură 
Măcar atât să știe, 
Că e în multe feluri, dar nu e singură 
E cu nutria moartă de două secole, 
Care doarme în șifonier  
E cu oamenii ăia care nu se schimbă 
niciodată, 
Orice le-ai spune, orice le-ai face, 
Atemporali 
Atotștiutori 
Atotmâncători 
Analfabeți 
E cu trecutul în aer și fără viitor 
E cu doamna aia de la casă care se uită 
acru la tine că nu ai mărunt 
 
E doar un exemplar 
Al unei specii antice 
Care se păstrează 
Nu suportă modificări  
Nu evoluează  
N-o scoți din ale ei 
(Bilanț natural) 
 
În plus 
N-a lăsat moștenire 
E ciudat 
C-avea tot într-un dulap 
Și, ca să vezi, pierduse cheia. 

* 
Păstrez o foaie 
În acest punct fix al Pământului 
Să avem unde să ne-ntoarcem 
Peste 40 de ani.
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Audițiile 
În suflet joci în propria ta dramă 
Și mori la-ndemnul propriei conștiințe 
Scrisesem asta fără să mă gândesc la dinozaur, 
Dar dacă ne va onora cu prezența 
Vom simți. 

* 
Colcăie sala de ploșnițe 
Care fierb sub scaune 
Dar spătarul nu opune rezistență 
Și presează și el 
Până când toate scaunele 
Și toți nefericiții 
Se uită la podea 
Nu mai știu nimic din ce-i deasupra 
Și până când toate scaunele  
Și toți nefericiții 
Mor sufocați de atâta spațiu 
Și ating un subuman atroce 
Care le poate aminti numai 
De o singură legendă străveche 
Lumina reflectoarelor oglindește 
Imaginea de pe scenă pe podea 
Unde colcăie ploșnițele de silă 
Și dinții unui singur dinozaur 
Mușcă 
Iar nefericiții devin fericiți 
A trecut. 
Au trecut. 
Istoria se repetă 
În această comedie absurdă 
Pe care ei o numesc viață 
Un sadic ne-ar ura 
Să înfundăm iadul 
Până se plictisesc și dracii de noi. 
 
Primul act 
Care act, că n-a mai fost nicio piesă. 
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Toate animalele sunt egale, 
Doar că unele sunt mai egale decât altele. 
 
Iar dinozaurul este cel mai egal. 

* 
Pe asta cine s-o suporte? 
Dar dacă 
Dacă nu s-a născut dinozaur, 
Dacă a avut imaginea perfect condamnabilă 
A nepărintelui și a babei 
Cu cine naiba vorbești? 
A copilului care  
Răspunde cu „nimeni” 
Foarte senin și împăcat, 
Știind că de fiecare dată spune adevărul 
A completat într-o vară o carte cu flori presate, 
Dar dacă ne-a trecut pe insectar 
Și-am scos-o de pe acatist, 
Atunci nu am terminat povestea. 
 
Totuși 
Există un capăt al torturii 
Ne trebuie o încheiere metaforică 
Când cartea e o metaforă pentru lume  
Și florile sunt o metaforă pentru noi 
 
Deci stai liniștită, 
Cândva tot o să mori 
Și, cu puțin noroc, nu o să mori otrăvită. 
 
Stai liniștită, 
Cândva tot o să mor și eu 
Și, cu puțin noroc, nu o să mor otrăvită 
Cu venin de dinozaur 
Ne vedem de sfântul Martin 
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Cele mai violente animale 
Ultimii daltoniști ai ultimei distopii 
Les fauves de lettres, 
Când arta e parodia vieții lor, 
Sunt dubioșii. 
Jumătate de sală nu înțelege 
Și doar jumătate din jumătate ar recunoaște  
 
Iar hamsterul... 
Dacă moartea implică devenire,  
A devenit mort 
Era viu până nu a mai fost 
Dacă n-ai unde să-l plângi 
Plângi pe pisică. 
 
Și unde o să ajungem cu asta? 
Nicăieri, cel mai probabil 
O mai luăm uneori pe arătură 
Iertați-ne  
Dar nu disperați, 
Nu veți dormi în stradă 
Găsim pentru toți un canal confortabil.  
 
Noi sau voi? 
Probabil cu toții 
Căci suntem condamnați, 
Iar pedeapsa noastră e să nu credem 
În aceste cuvinte senile- 
O fi poezia scăpare 
Dar de fiecare data când scap mă prinde. 
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Dacă până acum totul era pentru toți 
Asta nu e pentru nimeni. 
Să fie poezia de dinainte 
Cu limbajul ăla încifrat și versuri albe 
Se spunea că nu vor înțelege 
Deși ei știau cel mai bine 
Să fie joaca inutilă cu persoanele  
Aici ei sunt noi sub altă formă 
Să fie absurdul care nu e o metaforă 
Există pur și simplu 
Acolo unde strada se deschide în bulevard 
Dalele sărite deschid gropi  
In care se opresc iarna cărucioarele bătrânilor 
Acolo s-a deschis un magazin pe colț 
De-acolo mi-am luat muscă la borcan 
Se putea mult mai rău. 
 
Letevres ni luletevres 
Sună a latină 
Letevres ni luletevres 
Sau șervețelul în șervețel 
Bine împăturit, să nu atingem musca 
În întreaga ei splendoare putrezită 
Va ajunge la gunoi 
Acasă. 
 


