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scrisoare 
 

 
ți-ar plăcea să nu fac multe 

să fiu un robot de bucătărie sau poate o mașină de spălat din două mii 
 sau un televizor cu fund uriaș 

sau asta sunt deja? 
în fine ți-ar plăcea să nu știu multe 

să vorbim despre vreme cum îmi plac pisicile despre tema la mate 
 sau că-mi place să gătesc deși urăsc 

urăști că eu vorbesc despre încălzirea globală feminism 
 literatură capitalism și așa mai departe 

strâmbi din nas de fiecare dată când te psihanalizez fără niciun studiu 
 sau vorbesc despre astrologie 

nu-ți place că știu că ai probleme cu încrederea 
deci nu mă crezi 

ți-ar plăcea să tac să fiu femeie de casă mai degrabă fetiță  
așa le place băieților să se simtă protectori 

când eu de fapt aș vrea să pocnesc bărbatul acela din autobuz care se uită urât la o fată 
tu ai sta pur și simplu pentru că dacă te bate mai rău e treaba lor ce fac 

 nu am văzut nu ne băgăm treaba lor în fine și zic 
haha și urlu că nu sânii mei sunt problema ci ochii ațintiți spre ei 

dar ție ți-ar plăcea să nu știu nici că victima nu e de vină 
plăcerea ta ar fi dac-aș fi proastă 

pentru că atunci ai putea poate crede că te iubesc 
să fiu un robot de bucătărie sau poate un unicorn o veveriță îți plac veverițele 

 dar dacă aș fi eu una le-ai urî uite jur pe roșu îți spun că le-ai urî 
ți-ar plăcea să râd la glumele tale și râd uneori nu zic nu ai glume excelente cu ele m-ai nenorocit 
dar sunt nevoită să îți explic când faci o glumă rasistă că e greșit și asta urăști la mine că e totul 

atât de complicat că nu pot să râd pur și simplu și s-o dau dracului că e doar o glumă 
sunt o femeie plictisitoare pentru că vorbesc despre prea multe pe tine nu te interesează prea 

multe știi câteva chestii și te concentrezi pe ele și eu mă chinui să-ți explic care e faza cu 
comunicarea manifestarea universul și alte rahaturi 

când ție ți-ar plăcea să vorbesc despre vreme 
să-ți spun că sunt o fetiță drăguță să n-am încredere în mine să te fac să mă complimentezi să 

roșesc când mă privești să chicotesc să vorbesc calm și apăsat 
 să nu vorbesc mult pentru că nu ți-ar plăcea 

eu sunt femeie nu fetiță 
eu vorbesc mult 



și scriu mult după cum vezi 
nu îți place că am forța asta 

tu nu poți nici să vorbești mult nici să scrii 
tu nu poți să mă iubești pentru că sunt prea complicată vorbesc într-una de politică feminism 

literatură psihologie și așa mai departe tu urăști astea 
ți-ar plăcea să fiu un televizor din două mii cu fund uriaș și poate și sâni 

sau asta sunt deja? 
în fine ți-ar plăcea să nu am creier 

 
 
 
 
 
 
 
 

la taclale cu un sine întors cu spatele  
 
 

îți scrii numele pe pereții pe lângă care treci  
și treci în fiecare zi și mereu uiți cum te cheamă  

mereu uiți care e mâna care l-a scris  
sau că creta aia ai furat-o acum 3 săptămâni  

iar de trei săptămâni n-a mai plouat  
astfel încât nimeni să nu îți stârpească numele  

în afară de propriile decizii în dragoste  
îți scrii numele în minte și pe asfaltul pe care-l calci  

cu speranța că fiecare pas să fie unul care să te apropie de tine, 
 un tu pe care nu-l cunoști de 17 ani 

calci apăsat pe fiecare literă simultan mișcării din mână  
care apasă pe pereții prăfuiți același nume  

mă îndrăgostesc de tine cu fiecare unghie ruptă  
cu fiecare sentiment pe care îl astupi mai afund  

chiar dacă ești conștientă că comunicarea e esențială  
bagă un „self love”, un „attract, don't chase” 
și rezolvi tot amalgamul de probleme  

ești fată deșteaptă cuminte firavă ascultătoare și alte minciuni  
când tu asculți doar de cel care-ți dictează  

dictează pe pereți pământ cer și retină  
îți zice un nume simplu și concret  



moartea îți urlă „Moarte mă cheamă” 
iar tu faci din numele ei dinastie 

 
 
 
 
 
 

Dulcele 17 
 

am 17 ani și acum mi-am cumpărat pentru prima dată  
o periuță de dinți cu dinozauri  

am 17 ani și sunt mai femeie decât ar trebui să fiu  
mă îndrăgostesc nebunește de băieți fete mame pisici lalele clădiri în paragină  

mă îndrăgostesc de tine pentru a te putea urî 
pentru a mă putea urî încă o dată  

te privesc până nu mai am ochi iar când decizi să mă privești înapoi 
 îți bag ochii pe gât 

dacă nu vrei ce vreau eu când vreau eu cum vreau eu 
să nu mai vrei deloc te rog  

sunt o narcisistă care manipulează prin poezie  
am 17 ani și nu mă învăț minte că nu cer prea mult  

ci cer persoanei greșite  
că nu ar trebui să primesc satisfacție o dată cu fiecare refuz  

și că periuța cu dinozauri ar putea la fel de simplu  
să-mi intre mie pe gât și să mă scape de tot  

dar încă n-am terminat incinerarea de cuvinte  
n-am terminat de cusut plapuma din pielea ta obținută cu unghiile 

mai ai de luat multe palme de versuri în plămâni  
și multe ciorbe de aruncat la gunoi     

(asta înseamnă că poți să le mănânci) 
eu am 17 ani iar tu nu o să ai pentru mult timp nimic 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polonicul turtit sau Ecaterina cea Mare 
 
 

după cum spuneam  
de obicei nu știu ce spuneam înainte să mă pun să-mi amintesc 

ce voiam să-mi amintesc pentru a spune 
aha poemele mele te-au speriat mereu  
adesea îți uitai numele când le citeai 

ziceam: „tu ești ciorba de burtă nătăflețule”  
dar nu voiai să accepți  

te-am botezat chiar înainte să te naști și tot ai uitat  
nu-i nimic  

ziceai: „e vina mea nu a ta, nu fi supărată” normal că e vina ta idiotule  
că nu te-ai născut să-mi satisfaci nevoia de validare masculină sau altele  

de care trebuia să se ocupe tata în copilărie  
în fine ce ziceam  

nu sunt eu ecaterina nici tu petru, nu-s eu blondă sau frumoasă, nici nu citesc voltaire  
dar cred că te-aș putea face să abdici la fel de bine  

să renunți la viața ta anostă și să vii în paradisul meu  
și alte chestiuni mici  

am inceput sa beau vin  
la fel de amar ca sângele care mi se prelinge prin vene 

 atunci când privești pe o alta  
„poți tăia capul unei persoane 

 sau poți schimba modul în care gândește” 
dar pentru tine dragul meu nu a rămas decât prima variantă  

cum era?  
mereu am fost înfricoșătoare în ochii tăi de copil  

pentru că așa sunt  



pot să rostogolesc niște cerneală pe hârtie, 
 să te tranform în cel mai mare monstru și să te introduc în mințile oamenilor,  
acolo unde vei fi vânat în liniște și vei fi făcut măruntaie condimentate atent 

între timp te rostogolesc prin creierul meu 
 și încerc să-mi dau seama ce voiam să-mi amintesc  

vinul e dulce  
dulcele ucide mai crud decât amarul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tipic jalnic de căpșuni 
 
 

orgoliul atârnă într-o singură privire  
și mai subțire-i ața sufletului meu decât oricare ață de rufe  

castelele mi se dărâmă-n ochii tăi căprui  
și uit mereu că merit „mai mult” 

așa că mă întorc mereu la „mai multul” pe care l-am considerat eu bun  
lumânarea stă lângă hârtie un pick-up lângă niște cepe putrede 

și un borcan de zacuscă lângă ocean 
 tu de ce nu ai sta lângă mine?  

tu de ce nu stai iar eu de ce mă-ntorc?  
de ce îți dau atâtea șanse când tu nu știai nici când ti-am dat-o pe prima?  

un orb poate vedea după o viață de întuneric un Dumnezeu poate observa când suferi 
 tu de ce n-ai văzut ce-mi vede inima când mi-ai purtat ochelarii?  

„de ce” nu e un lucru relevant într-adevăr, castelul a fost furat de valuri  
Dumnezeu și-a scăpat creioanele pe jos și îl doare spatele să se aplece  

iar de la tine nu mi-a mai rămas decât dorul 


