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pe	margine	la	granița	între	euforie	și	disperare	
aștept	cu	mâinile	arse	de	funii	grele	
de	care	trag	și	tot	trag	pentru	a	mă	întoarce		
la	scena	crimei,	unde	am	îngropat		
oasele	persoanei	ce	altădată	eram.	
pe	margine	la	granița	între	bine	și	rău		
zboară	cuvinte	dulci	și	ușoare,	și	totuși		
la	un	ac	în	carul	cu	fân	totul	devine	
paiul	de	fân	care	rupe	spatele	cămilei	
și	pe	limbă	cuvintele-mi	devin	mocirlă	și	lame,	
și	tai	și	tai	pe	mine	și	pe	cei	din	jurul	meu.	
pe	margine	la	granița	între	fericire	și	furie	
diferența	o	face	doar	un	ciob	de	oglindă		
de	pe	masa	mare	din	bucătărie,	
care	pică	și	se	sparge	și	se	reface	mereu,	
care	nu	mai	reflectă	nimic	de	vreo	100	de	ani,	
și	care	așteaptă	lustruire	și	cu	fiecare	
atingere	de	deget	devine	iarăși	un	întreg.	
pe	margine	la	granița	dintre	mine	și	tine,	
era	altădată	un	râu,	care	a	secat	
cam	când	ne-am	cunoscut,	poate	de	la	căldura		
făcută	de	mine	prin	a	face	pereți	de	foc	
între	noi	doi,	și	așa	limita	aia	arbitrară	
nu	mai	există	și	poate	pot	gusta	
și	eu	din	inocența	și	uitarea	aia	a	ta.	
pe	margine	la	granița	între	ora	11	și	12	
stă	un	mic	ceas	care	nu	semnalează	ore,	
ci	acele	lui	bat	aceleași	gânduri	în	rotații		
aproape	constante,	și	totuși	poate	poate	
dacă	îl	urmez	scap	și	eu	din	purgatoriu.	

	

	

	

	



LILITH 

 

pieptul mi se despică în două ca  
poate, ceea ce e o gură de megalodon și  
în el inima mea tremură încet așteptând cuvântul  
unui om care tremură, tot la fel ca mine. 
aș spune atât de multe cuvinte atingerilor 
mâinilor reci pe care le simt constant, încet, 
aproape palpabil, aproape acolo dar 
mereu la o distanță sigură de mine, de parcă  
arderea mea ar topi și ar face scrum. 
n-am inima suficient de mare cât  
să pot iubi pentru doi și nici trotuarul  
nu mă va ține când mă-mpiedic și dansez 
așa că fug înspre nimic sperând că  
poate poate vei putea și tu să fugi după mine. 
dar cerul cade și se răsfrânge spre neant 
și doar tremurăturile de inimi sună  
cu frica în sânge si adrenalina în suflet 
fugim mână în mână spre porțile iadului. 
și iar îți simt inima cum bate violent,  
poate fiindcă fiecare secundă în care 
aproape ai murit te-ai rupt iar de mine, 
poate pentru că de ceva timp nici unul 
nu mai putem spune că am trăit și poate 
pentru că mă frâng lângă tine încet, 
dar tu ai plecat de mult cu gândul, 
cu sufletul, cu trupul de lângă mine. 
în momente ca astea vreau să te am 
într-o cutie, exclusiv al meu, și să plângi  
doar pentru ochii mei, și te-aș ține  
mereu cu mine, ascuns undeva, poate așa  
nu vom muri nici unul niciodată. 
poate inimile tremurânde se pot preface 
în maxilare întredeschise și pupile dilatate. 
m-ai rupt de undeva și încă nu știu de unde 
dar totuși tot sângerez și încă mă doare 
ca un val de spini ce se răsfrânge încet  
spre inima mea de catifea care nu poate  
decât să plângă pentru furnicile vieții tale. 
și erai parcă venit din spuma mării  
ca nașterea Afroditei pe malurile Cretei, 
căci ești totul numai chip de lut nu, 
și mă simt mai muritor când sunt aici, 
lângă tine, pe pământul tremurând, 
căci am scris elogii cu numele tău  
pe vârful penei mele de condei îmbibată 



în cerneală roșie ca tot sângele pe care l-aș vărsa 
doar ca să te știu undeva mai bine decât aici. 
ești o furtună de culori imposibile și violente 
un mincinos și un agent al diavolului 
dar ai un chip de înger și deci spune-mi, 
muza mea cu ochii roșii și cu bătăi ale 
inimii de puritate 100%, 
de când nu mai ești favoritul lui dumnezeu? 

 

TATA, REPRIZĂ 

 

marginea patului meu nu avea pic de fier în ea, 
probabil ca să nu mă zgârii, însă, ironic, 
fierul era în restul casei, în shaker-ul de 
cocktailuri din bucătărie sau în marginile 
de fier ale dulapului care ascundea o mare 
de sticle colorate pe care nu le înțelegeam; 
nu mă zgâriam în cameră, ci în sufragerie, 
când el își cânta tonul și paharul fredona și el 
un imn de bătălie al sângelui și sabiei și 
lamele vocii sale mă tăiau încet, fiindcă 
poate doar paharul era făcut să îi fie în grijă 
și poate eu urma să fiu la fel. 
„noi vom muri împreună, tu ești un porumbel alb” 
și totuși sticlele alea colorate nu au dus 
la nemurirea și gloria fierului Valhallei, 
cât la focul și sângele infernului de jos, 
și porumbelul alb care eram o dată s-a pictat 
în nuanțe de mov și de maro și s-a îmbibat 
într-un miros de cupru tipic cromaticii. 
fiarele și colții lor de oțel în aparență 
iau forma unui singur sentiment gol, 
al disperării pocnetului pielii curelelor 
din casă, ca un bici ce se înalță peste  
o turmă neastâmpărata de oi, 
sub forma cuvântului rostit cu ură sub jurământ 
„tata”, cuvânt care nu exista decât în 
„tatăl nostru” de când obișnuiam să mă rog 
la ceva care să pună sticlele înapoi pe rafturi 
și să curețe casa după uragan dar 
ceva care nu răspundea niciodată. 
de când am format din a dormi pe burtă 
un obicei, fiindcă spatele durea de la 
sutele de cuțite ce luau forma unor pocnete 
ale unui om care trebuia să mă iubească. 

 

 



MIA 

 

galben galben galben,  
îmi sparg dinții în imagini imposibile, 
îmi vâr degetele în pofte de neatins. 
trebuie să îmi purghez impulsurile, 
rușine, rușine, rușine, 
trebuie să am ceva care să mă justifice, 
cineva pe care să dau vina 
coaste coase o boală ce nu se vede 
oase oase oase la vedere 
dă-mi controlul ce mi-ai promis, 
tu, mia, unica mea alinare, 
singurul înger de neatins, 
singura divinitate imposibil de ucis. 
sapă-mi în stomac și scoate  
toate păcatele ce am ascuns în el 
în timp ce îmi voi decora camera 
cu fire căzute de păr, 
defrișează în masă pădurile din mine 
și lasă-mă goală, pură, neatinsă, 
mică, firavă, demnă de protecție, 
în timp ce îmi voi măsura talia 
cu metrul de cusut făcut din 
așteptările celor din jurul meu. 
lasă-mi smalțul dentar să zboare în vânt  
ca polenul de primăvară, 
lasă-mă să mă destram ușor, 
să dispar în neființă, să fiu ceva perfect, 
ușor, rămasă la nivel teoretic 
ușoară ca o pană, compactă, 
ceva care nu ocupă prea mult loc.  
 
oare poți atinge perfecțiunea  
dacă doar o contemplezi? oare 
poți ajunge să fii ceea ce dorești  
vreodată în viața asta cruntă? 
din agonie se renaște frumosul 
durerile din piept sunt singura alinare, 
ce am fost odată dispare în neant, 
vechea mea ființă, plină și spurcată, 
indezirabilă prin sine, ruptă de dor. 
taie tot ce ai prea mult cu cuțitul, 
renaște-te mic și delicat, ca o floare 
în prag de primăvară. oare să fii bolnav 
e parte intrinsecă din feminitate? 
să te hrănești devine un păcat  
cavitatea bucala un bordel infect 
imoral, ireal, să nu fie atins, 
afișat, posibil sau probabil. 



orele fixe se transformă în niciodată 
cu un adaos al unui pahar cu apă  
cât mai puțin, cât mai rezonabil, 
și înveți să îți placă matematica 
farfurii devin calcule: adunări, scăderi, 
computer la performanță scăzută  
sistem de calcul cu schelă șubredă, 
lemn putrezit și viață trecătoare. 
simți mirosul mizer de spital? auzi vorbele 
persoanei ăleia, într-un halat, etern deconectată 
și mereu impersonala? încercând 
să pară măcar puțin simpatică? empatică? 
fii ca mine, cu dinții mei galbeni,  
esofagul învechit, o schelă șubredă, 
mică, compactă, perfectă. 

 

CÂNTEC PENTRU UN UCIGAȘ 
 
și iar îmi îndulcesc cafelele 
fiindcă am un obicei din a face dulce din amar 
și din a găsi aur în mocirlă și din a face 
cerneală din scrum și sânge pur și tânăr. 
cioburile ce au ieșit din mine după tine 
au fost prima mea dragoste adevărată. 
a răsărit iarăși fântâna tinereții, dar apa sa 
este Bourbon care stă să sece și tot curge, 
și poate să trăiești înseamnă să vrei mai mult 
decât să iei în pahare dar dacă nu e adevărat  
măcar mă minți în seara asta? 
am venit puțin mai aproape ca să verific 
bandajele din jurul torsului doar ca să  
ajung să sper că nu-i de fapt o rană acolo. 
și stând pe margine cu o cană de ceai 
care s-a răcit pot doar să îmi iau la revedere 
de la aceste timpuri după ce ofer un simplu 
succint și rece „după tine”. 
încerc cu inima sfâșiată în dinți să mă mișc  
spre lumina din stradă, dar viitorul e incert 
și totuși într-un zbor complet familiar 
tot mă găsesc gândindu-mă că poate 
avionul stă să cadă din cer. 
iar fac vals pe linia de mijloc a extremelor 
poți să mă auzi? simți că sunt aici? 
mai ușor iubire, nu pot să mă mișc  
cred că iar am pierdut ceva pe drum. 
am uitat bagajul sub scaunul din tren. 
valsăm de câteva ore în continuu, 



îmi trag picioarele după mine aproape rupte. 
nu contează, continuă să dansezi. 
simți cum e să te vezi căzând în infern? 
pot doar să fac cu mâna pe drum în jos. 
nu vezi spinii ce îmi cresc în gât? 
dar poate păturile sunt calde când te sufocă  
și poate soarele se simte rece pe spate de zeu. 
m-am deplasat din sus în jos, 
și încercând să îmi vizitez amintirile 
am realizat că nu e nimic acolo pe lângă un gol. 
a fost ceva vreodată acolo, totuși? 
cum a ajuns să doară delicatețea? 
dar florile încă cresc și mă voi târî să le simt 
cu toate că nu știu cât pot să merg. 
cu toate că încerc să ating stelele, 
gravitația mă ține lipit de pământ, dar 
tânjesc după căldură, după dinți de serafim, 
după ceva care să nu se numească glonț, 
după ceva care să fie întunericul adevărat  
de la capătul tunelului meu. 
am goluri în piept și găuri în plămâni  
și suflet rupt și înăuntru sunt pustiu. 
sper că atunci când se va lumina de zi 
prind și eu să văd pic de lumină. 
nu poți să te ascunzi de păcatele ignorate  
la infinit dar poate pot să rămân două secunde 
în verdele tău, pe care o să îl ard 
și am să îl ard și am să îl topesc pe vecie. 
înainte de asta nu poți spune că nu  
am sunat clopotele și că nu ți-am spus 
că tot ce se apropie de mine prea mult arde 
ca Icar când a zburat prea aproape de soare 
și nu poți spune că nu ți-am spus să  
ții distanțe sigure în preajma mea, 
nu mă iubi, nu mă iubi prea tare fiindcă  
se poate să explodez ca un butoi de kerosen 
pus la soare, nu mă iubi tare fiindcă  
doar iubire tare și spirtoasă știu, 
nu mă iubi tare fiindcă dacă mă atingi 
mâinile îți vor lua foc, salvează-te de mine, 
dar cazi în mine, măcar o dată, te rog. 
lasă-mă să nu fiu iubire tare și buchete 
de chiștoace de țigară și să iți încălzesc 
corpul degerat măcar o dată, apoi poți pleca, 
doar ca să nu plec eu prima, și nu uita 
să închizi ușa și să o încui cu zeci de lacăte. 
chiar dacă îți amuțesc țipetele cu mâna, 
măcar îți voi spune să deschizi ochii; 
privește faptul în față, fiindcă muritorii 



ard când privesc zei drept în față. 
știi ceva? închideți pleoapele, mai bine 
să nu îmi vezi chipul niciodată și să mă uiți. 
ești gata să fii primul om care are pe interior 
ars cu fier roșu numele meu? 

	


