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(cu occipitalul în bordură) 

 

 

nu-ţi face griji e o stare naturală sofismele trec în slo-mo  

pe lângă noi se sparg de dealuri de eolienele nemţeşti 

se fac zob în capetele noastre  

 

în timp ce fumul avionului de 3:45 spre malta   

ne acoperă cu dragostea  

 

unui dumnezeu dat dracului 

 

 

 . 
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     appstore 

 

 

                          /wellcome to appstore 

 

                                      

                                         where god  is just another 

 

                      free app/ 

 

 

 

 

bruno s. 

 

 

 

e târziu şi imediat umbra o să acopere şi jumătatea cealaltă să fie totul complet 

ca atunci când am deschis ochii să văd că zilele  

se autodigeră în aceeaşi mâzgă lipicioasă 

şi am simţit furnicături în tălpi de-atâta automatism care de la o vreme nici  

nu-şi mai face treaba ca lumea şi m-a împins până când membru după membru 

m-am rostogolit ca-n caruselul scăpat de sub control ca-n stroszec 

 

am ajuns într-un deşert de moloz unde dimineaţa înseamnă crampe 

cutremur la fiecare camion trecând pe stradă şi 

trotuarul tot mai aproape ultima şansă  

pentru acel ceva stând să iasă din canalizări 

ca să alerge panicat între picioare în stadiu avansat de ratare 

 

foarte bine mi-am zis după şuviţa slinoasă nu se vede nimic  

în oglinda retrovizoare nimic aşteaptă numai puţin paralizia vine încet foarte încet  

ca un animal atins de parkinson  

mai încolo geamuri cad de la etaj şi ne orbesc 

apoi se fac ţăndări în noi 

şi amortizează orice durere 

 . 
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în acelaşi flux  

 

devine mai uşor după o vreme faruri de maşini se apropie şi perforează până-n  

stratul de ozon de mai sus cu singurele fobii de care mai eram în stare înainte să vină  

lumina aceeaşi lumină ca un corp cu braţe nefiresc de lungi strângând  

chakrele din oamenii de pe stradă materia răsuflată 

dintr-un grup de adolescenţi acneici în drum spre acelaşi vestiar jegos  

 

şi printre lucruri care nu contează 

copaci retezaţi de peisaj 

 

ieşim pe stradă aici siluete reflectate-n sticlă la doi paşi un nevrotic trăgând rapid de fermoar privind extatic în 

jur îşi face loc de parcă în faţă câmpul  

de floarea-soarelui de pe punga lays brusc imaginea se dilată  

până când tot ce percepi se rezumă la puroiul dintr-un coş  

şi simultan niciun zgomot să acopere viaţa iar zgomotul e siguranţă e un colţ de lume 

în care de atâtea ori ne-am regăsit stai liniştit acum n-o să te mai salveze 

portavioanele de pe dunăre norii negrii de la ruşi sau 

aerul comprimat dintre tine  

şi oamenii de sub 

 

acum când tot ce mai rezistă în noi 

e un cocon de hormoni care împinge limitele până la 
 

 

eyes cold lemonade  

 

 

în curând vine iarna în curând o să-ţi zbori creierii de plictiseală  

şi macaralele o să cadă din nori odată cu ei  

când soarele stă în aer ca saliva după ce strănuţi  

şi razele se joacă cu gâtul până trosneşte 

 

dincolo de blocurile de pe faleză distanţa se freacă  

de piele şi te simţi în siguranţă  

ca-n visele erotice inventate 

ca să nu te faci de râs la o petrecere ca lumea să fie mai bună 

 

cum sevrajul după poemele scurte sau 

reclama la o clinică dentară lumina de noiembrie & frica de aerisiri 

singur în jumadeautobuz ca-n jumadeunivers unde 

te faci că nu vezi oameni în cărucioare de la kaufland 

alergându-se unii pe alţii cu bormaşini în mână 

şi unde recunoşti toxicomanii după unghiile de la picioare 

ieşite prin pantofi 

 

uşile deschise aerul rarefiat şi acelaşi autobuz unde frigul  

bate cuie în piele modul maniacal de a privi lumea  

ca un psihopat mimezi pe rând fiecare moment  

de extaz şi spaima ca atunci când găseşti sub scaun 

lucruri de care puţini ştiu apoi le bagi 

 

toate pe gât 

cu râsul cretin 

cu care persoanjele din happy tree friends 

supravieţuiesc întotdeauna 
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dedesubt 

 

încă o dată orizontul de periferie ne frânge coloana vertebrală  

iar vecinii privesc de la balcoane  

ca dintr-un hostel mexican de graniţă 

 

peste tot garaje unele peste altele iluzia de mişcare ne bagă pe gât 

extazul sau răul de înălţime în orice caz 

ceva lichefiat pe dinăuntru din care a mai rămas o pieliţă uscată 

care acum nu mai roade şi poate numai să ignore mizeria absenţa scursă  

ca un lichid amniotic de unde s-au născut babe şi câini comunitari 

salopete albastre răsărind halucinant dintre blocuri  

şi cam atât după minute lungi de aşteptare lucidă 

atât despre gradele minus blocate prin conducte de gaze 

şi cuvintele care gâdilă în fundul gurii până le vomiţi  

printre membre amputate din fosta cooperativă unirea 

pentru că nu eşti în stare nici măcar de pasiunea 

cu care un şofer îşi înjură jobul sau taxele de salubrizare  

 

supravieţuieşte numai atât un scenariu imaginar de la paişpe ani  

în care nu mai putem de fericire  

cum e şi firesc într-un peisaj unde  

nişte maidanezi sub câteva luminiţe rămase  

pe zidul penitenciarului încă de la crăciun 

fac toată atmosfera  

 

 

*** 

 

uneori staţia de taxiuri e goală 

şi singurul lucru pe care poţi să-l faci aici  

e să numeri tomberoane  &  paznici de la bănci minţile trecătorilor  

ieşind din cap pe scări de incendiu improvizate 

până realizezi că asta nu duce nicăieri 

cum nu duc nici microbuzele încărcate cu lume de la ţară 

sau sentimentul că ghemul de salivă cu care de jumadeoră nu ştii ce să faci  

va mai rămâne acolo o vreme 

 

alături de feţe reflectate în sfertul de băltoacă uleioasă  

diapozitive derulate in reverse  

alergând între oameni mici şi gunoaie  

întrebându-se probabil  

cum de frigul şi aerul pe care-l respirăm ca nişte demenţi  

sunt tot ce-am găsit folositor într-un cartier cu dacii verzi înghiţite de trotuar 

în adolescenţa ca o parcare de buldozere făcându-ţi praf oasele 

 

 

 

am tras în piept gazele de eşapament am înţeles fiecare pas făcut în gol  

înăuntru o lene viscerală ca o rablă de motor diesel 

impresia pregnantă că viaţa se cojea încet de pe noi  

legaţi la gură ca-n nopţile de vară când timpul 

era endorfină irosită în tabere cu paturi rupte şi mânăstiri în vârf de deal  

pori chinuiţi de apropierea camioanelor 

şi tot ce putea aduce un spasm cât de mic în lumina murdară a tv-ului sovietic  

din sufrageria bunicii  

când trecem pe lângă marginea bazinului abandonat  

cu insecte şi copii murdari în saci de plastic  

ne gândim la toate convulsiile provocate de smalţul sărit 

la voma care ar încăpea înăuntru 

dacă am încerca  
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de cealaltă parte  

 

 

 

totul porneşte din acelaşi punct 

din nodul pus în gât odată cu ploaia 

de afară din felul cum colegul cu 

ochelari de harry potter şi 48 de cromozomi 

roade maniacal pixurile iar lumina 

întârzie tot mai mult la orizont 

loviturile din pereţi rezonează-n tine 

ca-n cutia milei modul ridicol în care 

te sperii de reflexia cu coşuri din geam 

şi priveşti şantierul naval  macaralele 

oraşul cu taximetrişti obosiţi 

ăsta e locul unde suntem cu toţii  

o apă şi-un sadism aşteptând 

cuvintele să iasă din urechi să 

plutească deasupra capetelor ca norii 

peste transportul în comun 

ce rămâne după sunt doar poemele 

şi câteva articulaţii anchilozate  

realitatea e un cocktail de laxative  

în care amesteci cu degetul  

îngropat de viu în geaca de la sh  

atârni pe burlanul de tablă iar 

gratiile nu acoperă suficient golul 

cu tot cu versuri reciclate şi  

toaletele insalubre din şcoală 

încerci să păstrezi momentul ăsta 

cum stă în tricou mirosul 

bătrânilor din spitale dar sunt mereu 

aceleaşi halucinaţii pe repeat şi  

difuzorul stricat al maşinii şi portierele  

de care-ţi izbeşti câteva oase  

înainte să intri ca lumea  

la tine în cap  
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Ultima redută 
 

 

              Sunt limite evanescente şi sunt bariere care împung crunt carnea când încerci să le depăşeşti. Ca 

barele de oţel susţinând duşuri în camerele de gazare sau ca cele pe care se împlineşte destinul mitologiei 

casnice când femei cu batice înflorate bat covoarele.  

             Sunt de asemenea şi hotarele sufrageriei dinăuntru, acel dinăuntru cu rădăcini putrezite, similar 

camerei cu igrasie unde rămânem captivi periodic, câte două-trei zile sau săptămâni la rând. Unde te ţii cu 

mâinile, unghiile, viscerele de tăblia patului metalic, ca să nu cazi şi să nu te vezi părăsit de orizontalul 

protector, cu consistenţa unui lichid amniotic care te încălzeşte sistematic, până la temperatura travaliului 

final. 

            Singurele simetrii sunt cele dintre tine şi suprafaţa mată din care e făcută realitatea, atunci când aceasta 

nu e altceva decât un sfert de bloc comunist cu bulină roşie. Te simţi aproape de el, mai aproape decât de tine, 

până la urmă deosebirile se amestecă în materia amorfă a iluziei diurne, nocturne, poate crepusculare. Sunteţi 

la fel. Construcţii improvizate de ingineri de duzină, în speranţa unei redempţiuni încă puţin amânate. Nu e 

timpul încă, iar căderea e atât de plăcută. 

             Aşteptând o scuză mai potrivită, aşteptând cutremurul printre atingeri pulsatile, urmezi o dâră de 

lumină întinsă de-a lungul ochilor şi chiar deasupra lor, către persistenţa de cadru cinematografic a visului. 

Filmele, te-au învăţat încă din perioada preşcolară (cum îi învaţă pe toţi de altfel), sunt o bucată smulsă din 

carnea realului, cu gust acid şi înţepător. De fiecare dată când încerci să pui pe limbă diapozitivele mistice 

până la capăt, totul se destramă în răceala de ecran dur a frustrării. Aşa se întâmplă mereu şi aşa li se întâmplă 

şi oamenilor de dincolo, iar uneori nu mai ştii nici măcar în care dincolo te afli, pentru că fuzionează până la 

confuzie. Poţi fi în amîndouă în acelaşi timp şi aceeaşi topografie, dacă îţi asumi simultaneitatea şi condiţia de 

simplă proiecţie a amândurora, lipsindu-te de materialul imanenţei şi acceptând încapsularea în arbitrarul lor. 

             E ceva neliniştitor în pendularea culorilor de pe pereţi. Vezi şi tu asta şi în foarte puţin timp vei 

pendula şi tu alături de ele, într-o legănare aproape nevrotică, deşi nimic altceva nu s-ar potrivi mai bine. Pare 

nefiresc, dar e singurul lucru de făcut, atunci când nimic altceva nu anulează absenţa. Şi dintre toate lucrurile 

de nefăcut şi de nevăzut şi de neimaginat, peretele de lângă rămâne cea mai justă soluţie, dacă firele slinoase 

de păr creează contrast cu albul prăfos al varului. Te loveşti de contrast aşa cum te-ai lovi de zid, violent şi cu 

voluptate carnală. De parcă loviturile ar constitui singura stare de lucruri posibilă, iar fără ele n-ar rămâne 

decât vidul şi ţie ţi-e frică de vid. Dar nu-ţi face griji, nimeni nu e capabil de mecanisme atât de insignifiante, 

nimeni nu-ţi va lua nici camera de spital, nici peretele dur, nici măcar faianţa rece de care te-ai lipit mereu ca 

de coaja de embrion format doar pe jumătate. Nu, nimeni nu-ţi va lua asta. 

             Teama e un fapt banal, pentru fiinţe mici şi mediocre, scufundate în provizoratul cotidian, suspendate 

peste el sau de-abia atingându-i luciul apos şi moale de mucozitate. Nu pentru tine. Plutirea ta e mai mult, 

depăşeşte acoperişurile şi atmosfera şi exosfera şi tot ce e după ele. Pentru că aşa e alcătuit mundanul, iar tu ai 

tâşnit de multă vreme printre gratiile lui, cu toate că o urmă de grătar a rămas pe piele, mici arsuri care 

dovedesc păşirea afară din precaritate. De-acum încolo e bine, iar dacă nu le arăţi braţele ieşite puţin în afara 

articulaţiilor, nimic nu te mai poate atinge. 
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#dedragostecuvulpeșimămăligă 

 

amintește-ți cum îți spuneam că ești singurul 

care merită să știe că 

 

apoi am dresat o vulpe împreună 

e încăpățânată și frumoasă ca tine spui 

mă săruți pe frunte ai încredere 

în genunchii mei că o să ne țină pe amândoi 

 

proastă mișcare nu o să îți spun 

că nici eu nu am încredere în inimi 

că sunt schimbătoare și te uită repede 

aș putea spune că a mea nu e așa 

dar ar mai schimba ceva? 

deja știi că o să ne iubim până murim 

așa am promis odată 

 

 

în rest te aștept acasă cu cafeaua aia care nu îți place 

și cu mămăligă 

am știut că o să mă iubești bine 

revoluție sentimentală no. 45372 

 

omul a învățat să alerge când timpul nu-i era de ajuns 

îl urmăreau  

prădători hazarde naturale revoluția industrială dragostea 

când mersul nu i-a mai ajuns a început să fugă 

și tot fuge de 2647389 ani 

nu o să se oprească prea curând 

o să vâneze timpul ca să-l omoare 

fă o poză și o să fii forever young 

mori o dată și o să fii forever mine 

 

mi-am cumpărat lalele pentru tine 

a doua zi au înflorit le place acasă 

cu soare & apă proaspătă 

& amintiri cu tine 

uite tu ai stat aici când ai fost la mine 

mi-ai atins perna cămașa încă miroase a tine 

 

la naiba 

 

slavă cerului că lacrimile sunt incolore 

altfel mi-ai fi desenat curcubee pe față 

sau doar un apus la care ne-am uitat împreună 

când tu mă priveai mai mult pe mine 

și m-am făcut că nu știam 
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calculul compatibilităţii dintre kafka şi pink floyd 

hiroshima&nagasaki cuprinse într-o carte; mindfuck 

babe cloanţe în bikini 

amor îndesat în ciorapi uzi pentru răceală 

mesaje apropie sute de km depărtare 

planuri pentru când vii 

medalie de aur că am fost singură la dentist 

&m-a durut niţel 

dar m-am gândit la tine 

 

open your heart i’m coming home 

e deja deschisă trebuie doar să baţi 

nu intra cu bocancii la mine în suflet 

că laşi urme pe covor ne vor da în urmărire generală 

&nu avem unde să ne ascundem  

trupurile după ce termină 

cu noi 

zic să plouă cu peşti şi cu lipitori 

 

ştiu că mă uiţi cu fiecare minut în care te gândeşti la mine 

1440 minute/zi 86400 secunde 

în care dintre ele mă uiţi e alegerea ta 

what kind of man loves like this 

mă întrebi mă întreb 

 

revoluție sentimentală no. 45372 

 

omul a învățat să alerge când timpul nu-i era de ajuns 

îl urmăreau  

prădători hazarde naturale revoluția industrială dragostea 

când mersul nu i-a mai ajuns a început să fugă 

și tot fuge de 2647389 ani 

nu o să se oprească prea curând 

o să vâneze timpul ca să-l omoare 

fă o poză și o să fii forever young 

mori o dată și o să fii forever mine 

 

mi-am cumpărat lalele pentru tine 

a doua zi au înflorit le place acasă 

cu soare & apă proaspătă 

& amintiri cu tine 

uite tu ai stat aici când ai fost la mine 

mi-ai atins perna cămașa încă miroase a tine 

 

la naiba 

 

slavă cerului că lacrimile sunt incolore 

altfel mi-ai fi desenat curcubee pe față 

sau doar un apus la care ne-am uitat împreună 

când tu mă priveai mai mult pe mine 

și m-am făcut că nu știam 
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moș crăciun avea 13 ani 

 

moș crăciun avea 13 ani 

cănd a fost învestit în funcția sa 

de către tatăl său care 

la vârsta de 75758 ani a spus 

că e prea bătrân ca să mai creadă cineva în el 

 

așa că la 13 ani moșul și-a început activitatea misionară 

nu l-au lăsat nici să termine liceul  

l-au asigurat că o să se maturizeze în timp 

nu și-au făcut probleme că sunt prea multe  

pe capul lui pentru că  

nici barba nu îi crescuse 

a împrumutat-o pe a tatălui de 75758 ani 

ca să fie mai credibil 

până când pe la 13 ani jumate i-a răsărit primul fir  

alb 

după aceea și-au spus că-i e menit să fie moș crăciun 

fără să știe că el era de fapt doar foarte blond 

 

și-a adunat propria ceată de elfi tineri 

niciunul nu avea barbă sau liceul terminat  

și nici nu știa să fabrice jucării 

în primul an  

copiii au primit jucării  

dezasamblate 

și au plâns au făcut reclamații la biroul central 

dar nimeni nu mai credea în moș crăciun 

copiii și-au asamblat jucăriile cu ajutorul taților 

care l-au înjurat pe moș 

de 1526381 ori pe zi până la anul nou 

după aceea s-au oprit 

 

în anul următor 

elfii au urmat cursuri de fabricat jucării 

pe care moșul le-a plătit din buzunarul lui  

pentru că  

spiridușii nu erau salariați cu carte de muncă 

și nici ani de vechime nu aveau  

ca să iasă la pensie 

iar moșul nu avea contabil 

și crăciunița era abia în clasa a 9-a în timpul liber 

ea voia să termine măcar 10 clase 

are aspirații înalte își zicea moș crăciun 

 
 

fabrica de jucării a mers bine în anul acela 

elfii au făcut capodopere din 

noroi pietre crenguțe de brad 

moșul rămăsese falit din cauza cursurilor 

nu mai avea bani de niște materiale ca lumea 

dar kevin a spus că  

nu s-a mai simțit așa de bine 

de când era mic și făcea mâncare în noroi 

iar spiridușii l-au aprobat 

 

crăciunul a fost plin de jucării din noroi 

oameni de noroi cu crenguțe de bard în loc de mâini 

și pietre în loc de ochi și gură 

mașini ultimul răcnet făcute din ciment 

cu roți din scoarță de copac 

păpuși barbie din plastilină cu ochii din pietre 

părinții s-au bucurat că erau toate întregi 
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anul acela a fost cel mai roditor 

moșul dăduse startul unui nou trend de 

haine din materiale ecologice și ieftine 

oamenii purtau noroi și crengi de copaci 

și pietre de râu în locul bijuteriilor 

atunci crăciunița s-a crucit 

a mers să îl pupe pe barba blondă pe 

moș crăciun-trendsetter cine ar fi crezut? 

 

anul a rămas în istorie drept 

anul de glorie al lui moș crăciun 

mulți îl cunosc ca fiind anul în care s-a încheiat 

al doilea război balcanic 

dar nimeni nu știe că moșul e cel care a pus capăt 

conflagrației 

 

acum își mai amintește doar din când în când de asta 

nu îi place să se laude 

e modest spune crăciunița care a reușit să termine 10 clase 

abia anul trecut 

atât de ocupată a fost cu noile colecții de modă 

acum e businesswoman are banii ei 

ajutoarele ei modele ședințe foto 

hainele eco s-au demodat totuși 

ea încă speră 

 

moșul e bătrân acum să tot aibă vreo 13138 ani 

cu 131 mai mult sau mai puțin 

nici spiridușii nu mai țin minte 

nici el nu mai ține minte 

nici despre povestea asta nu mai știe 

a uitat tot a albit tot 

dar nu se încurcă în socoteli de crăciun 

lista iese tot timpul la fel nu uită pe nimeni 

la fel ca schindler 

uită unde își pune cureaua costumul cheile de la sanie 

pierde renii că lor le place să se joace 

se ascund în spatele lui el se supără că nu-i găsește 

apoi apar zâmbitori doar nasul roșu al lui blizzard îi dă de gol 

 

elfilor le place să îl bârfească pe moș 

mi-a spus bob când ne-am întâlnit într-o vacanță 

pe coasta lui adam 

acum 2000 de ani 

moșul încă te vede o fetiță zice 

îți face în fiecare an cadouaș 

chiar dacă ești de-o seamă cu el 

fabrica de jucării a mers bine în anul acela 

elfii au făcut capodopere din 

noroi pietre crenguțe de brad 

moșul rămăsese falit din cauza cursurilor 

nu mai avea bani de niște materiale ca lumea 

dar kevin a spus că  

nu s-a mai simțit așa de bine 

de când era mic și făcea mâncare în noroi 

iar spiridușii l-au aprobat 

 

crăciunul a fost plin de jucării din noroi 

oameni de noroi cu crenguțe de bard în loc de mâini 

și pietre în loc de ochi și gură 

mașini ultimul răcnet făcute din ciment 

cu roți din scoarță de copac 

păpuși barbie din plastilină cu ochii din pietre 

părinții s-au bucurat că erau toate întregi 
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despre nimic și dragoste. cuvinte-cheie. împreună 

 

de ce spunem că nimicul e negru 

nimicul e nimic 

negrul e ceva 

văd nimicul ca pe un punct negru fără glas  

fără densitate 

fără 

la fel ca foaia la care m-am holbat atunci când am scris prima oară 

cu pixul în mână 

acum mă ascund în laptop 

să nu-mi recunoască scrisul 

să nu știe nimeni cine sunt 

 

nici eu nu știu cine sunt 

când scriu devin altceva 

nu-mi mai pasă de virgule de majuscule de lipsa de importanță  

a lucrurilor  

doar poezia se scrie din orice 

așa spuneați odată 

 

doar cu el știu ce sunt 

pe cine l-am uitat  

cu el mă fac dragoste 

ne facem amândoi dragoste și ne pierdem în ea 

împreună e cuvântul-cheie 

 

împreună împreună împreună 

poezia e altfel 

se scrie altfel o citești altfel 

altfel e cuvânt-cheie 

 

o să țin minte asta 

despre dragoste care îți depășește limitele & am văzut într-un film că 

 

ești ca cheryl melkhoff pentru mine 

numai că băiat 

& numai că mai înalt 

eu sunt mitty visătorul 

numai că fată 

& numai că mai înaltă 

 

mă ajuți să-mi depășesc fricile 

să călătoresc până în groenlanda islanda insulele feroe 

până unde mă duce idealul 

mă întâlnesc cu tine  

sperăm să nu ne prindă vulcanul eyjafjallajokull 

e gata să erupă 

you give me strength major tom 

îmi cânți când mă supăr că nu pot 

apoi ochești cu mine spre ce-i mai bun 

 

limita nu e cerul 

într-un elicopter cu un pilot beat criță 

nici marea 

cu rechini care mănâncă piese de emisie-recepție 

 

limita sunt eu însămi 

mitty o să fie my middle name 

you never know. 
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reacție neutralizată pe picior de plecare   

 

am verificat florile puse la presat 

știu și ele că vii se pregătesc să te întâmpine din carnețelele în care își duc traiul 

am adunat de toate doar ca să ți le arăt ție  

și să îți spun că nu m-ai iubit în zadar ia niște flori uscate 

data viitoare promit că vor fi lalele și vor fi vii 

dar acum ia-le moarte sufletul meu e destul de viu pentru tine? 

 

ai zâmbit acum cu colțurile gurii întrebându-te  

ce flori magnifice oi ascunde eu 

if you want it come and get it  

na na na naaa na na na naaaa 

 

poeziile scurte nu mă mai mulțumesc în schimb  

florile simple mereu spun mai multe decât cele considerate chic 

la fel și oamenii dacă nu-s îmbrăcați prost și nu put 

 

deși devil wears prada eu aleg să port tricoul tău calvin klein  

mă prinde mai bine decât hainele de la h&m mai ales când  

îmi pun și un ghiocel la ureche  

în semn de protest pentru vara asta mistuitoare 

 

suntem la distanță de câteva zile de london here we come are you ready for us 

eu sunt pregătită tot timpul cât sunt cu tine numai 

să nu mă ia prin surprindere 

îmi plac surprizele dar doar de la tine 

însă london e un oraș mare și mă aștept să mă rătăcesc măcar o dată 

tu ești busola mea o să caut steaua polară căci indică cu precizie nordul 

dacă n-o găsesc îmi iau aripile de dimineață 

și fug de acasă 

cu tine pe spatele meu ca nils holgersson 

înfruntăm viața nu ne oprim decât atunci când nu mai avem ce câștiga 

am aflat nordul direcția e 3sudest scopul e dragostea pasagerii numai noi doi 
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din-aia de amor ghebos cu abțibilduri și steluțe. #totulsaunimic 

 

yeah you make me feel like 

îți amintești ziua când 

doi o mă priveau 

obsidian dimineața seara onix 

nimic schimbător doar dragostea 

am stat de povești 

ai spus că prințesa o să plece la urs 

se aruncă singură în gura ursului mi-am zis 

 

i've been locked out of heaven 

pieptul ritma 

bum-bum bum bum-bum bum 

ăsta e strigătul de război al inimii ai spus 

care-ți zice 

welcome home come in 

de 454812 ori pe zi 

trebuie să ridic steagul alb 

până o să fii cu mine 

 

for too looooong 

mă ascund în cutia ta toracică 

între vena cavă & artera aortă 

clavicula o fac temelie 

acoperișul e format din sărutările noastre 

să nu poți să trăiești fără mine 

să-mi fac casă din tine 

& să ne jucăm de-a mama și de-a tata 

ne luăm cățel purcel sofel 

& ne prefacem că am înțeles cum stă treaba cu viața 

viața cu tine e joc constant 

#homoludens  

#amorludens 

 

oh yeah yeah 

i found love where it wasn’t supposed to be 

să-ţi numeşti copilul 

paris ronaldo şi ciordales să fie mai 

autohton 

să-i dai accent 

bulgar 

 

mă înveţi să îndes puiul într-o  

sticlă goală de şampanie după ce îl iau pe 

paris ronaldo & ciordales de la orele de pian 

unde îi studiază pe hayden şi chopin 

ca mai apoi să îţi calc 

pe  

fiecare 

nerv 

în  

parte 

să mă părăseşti după aceea 

că am sărit o sinapsă 

conexiunea s-a întrerupt pentru o secundă 

pentru o secundă ai uitat că numele meu este 

 

îmi ascund identitatea în materia ta cenuşie 

ca sub un preş murdar 

îngheţi în august privirea se solidifică începe să ningă 

fulgii sunt căprui lovesc cu putere pielea 

 

ajungi până la mine mă întreb 

trebuie să te ridici întâi pe vârfuri abia apoi să te apleci 

 

mă vezi aşa cum sunt 

cu cearcăne cu bătături cu vânătăi la încheietura mâinii drepte 

 

te cheamă părinţii mai devreme în casă 

mă cheamă pe mine de fapt 

eu îl chem pe paris ronaldo & ciordales autohton 

să nu se rătăcească în vreo operă de-a lui dali 

despre care învaţă la orele de istorie a artei 

ale profesorului bătrân de anatomie 

am refăcut sinapsa te chem să nu plouă pe tricoul cu arctic monkeys 

r u mine 

i wanna be yours 
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din-aia de amor ghebos cu abțibilduri și steluțe. #totulsaunimic 

 

yeah you make me feel like 

îți amintești ziua când 

doi o mă priveau 

obsidian dimineața seara onix 

nimic schimbător doar dragostea 

am stat de povești 

ai spus că prințesa o să plece la urs 

se aruncă singură în gura ursului mi-am zis 

 

i've been locked out of heaven 

pieptul ritma 

bum-bum bum bum-bum bum 

ăsta e strigătul de război al inimii ai spus 

care-ți zice 

welcome home come in 

de 454812 ori pe zi 

trebuie să ridic steagul alb 

până o să fii cu mine 

 

for too looooong 

mă ascund în cutia ta toracică 

între vena cavă & artera aortă 

clavicula o fac temelie 

acoperișul e format din sărutările noastre 

să nu poți să trăiești fără mine 

să-mi fac casă din tine 

& să ne jucăm de-a mama și de-a tata 

ne luăm cățel purcel sofel 

& ne prefacem că am înțeles cum stă treaba cu viața 

viața cu tine e joc constant 

#homoludens  

#amorludens 

 

oh yeah yeah 

jazz într-un spital de nebuni 

 

îl zărisem abia când violoncelul începu să cânte 

stătea liniștit în scaunul lui cu rotile și privea în gol 

avea o față indescifrabilă dar bătăile ritmate ale inimii sale se  

aliniau odată cu notele saxofonului meu 

 

acea privire senină n-avea ce căuta într-un asemenea loc 

dacă te gândești puțin  nici muzica noastră 

 

buzele îi erau cusute cu purpură și sigur aveau gust de lavandă 

dar încă mai așteptam să se coacă un zâmbet din ele  

 

părul mă gâdila în nări 

 când dintr-odată 

 mișcat de un instinct superior îmi mușcă toată  

coloana vertebrală  iar eu mă prăbuşesc de spaimă 

 

 

presimt că la sfârșitul acestei piese doctorii îmi 

 vor injecta și mie atât de obijnuita morfină și  

mă vor închide  

lăsând  

spasmele  

provocate de el 

 să mă omoare și să mă spargă de 

 șaptezecișimii 

 de ori 
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desfăcător de conserve 

 

conserva aia de pe masă 

da, aia 

           mi-a şoptit înainte 

s-o deschid că viitorul îmi 

zâmbeşte 

               şi acum ştiu că nu 

degeaba te am în salata mea 

cu ton 

          miroase a mortăciune 

nu sunt sigură dacă mai 

trăieşti 

           dar îmi surâzi aşa 

cum faci tu mereu cu limba 

despicată 

               de prea multe cuvinte 

iar mie nu-mi place vocea ta 

 

   lapte și miere  

 

sub pielea ta, honey, ascunzi un 

polaroid care captează toată lumina 

şi nebunia de care spiritul tău are 

nevoie. de-asta m-am ascuns de 

tine. iartă-mă. 

 

când ai plâns, ştiu că m-ai simţit  

în lacrimile tale, acolo unde ieri îmi 

ascundeam sufletul. dar m-ai muşcat, 

honey, cu dintele de lapte, iar acum 

sunt silită să-mi schimb locul. 

 

reţineţi plânsul o clipă, ca 

să ai şansa de a zâmbi pentru o 

secundă de eternitate, căci  

în suferinţa ta am să mă-nec, 

honey. 
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  #dumnezeuebun  #dumnezeuecool 

 

când mi-ai atacat catedrala 

am declarat război 

+tu. ţi-ai construit o adevărată armată 

ai adus tancuri şi-ai scuipat arme 

+eu. mi-am plantat florile şi te-am 

ademenit cu mireasma lor încântătoare 

ai crezut că e o glumă 

 #cămibatjocdetine 

dar macii mei nu sunt nişte pete de culoare 

pe care le poţi zdrobi cu piciorul 

 

ai căzut în capcana jocului de mai când 

seminţele negre nu mai au virtutea răbdării 

te prăbuşeşti spre cer şi mă întrebi 

cum am putut să fac asta 

   #dumnezeuebun #dumnezeuecool 

 

   lapte și miere  

 

sub pielea ta, honey, ascunzi un 

polaroid care captează toată lumina 

şi nebunia de care spiritul tău are 

nevoie. de-asta m-am ascuns de 

tine. iartă-mă. 

 

când ai plâns, ştiu că m-ai simţit  

în lacrimile tale, acolo unde ieri îmi 

ascundeam sufletul. dar m-ai muşcat, 

honey, cu dintele de lapte, iar acum 

sunt silită să-mi schimb locul. 

 

reţineţi plânsul o clipă, ca 

să ai şansa de a zâmbi pentru o 

secundă de eternitate, căci  

în suferinţa ta am să mă-nec, 

honey. 
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Nemuritor 

Îți voi spune o poveste. Da, știu, este 4 și jumătate, dar în depărtare zorii împletesc sfioși cărări violete 

de lumină. Da, știu, ești prea somnoroasă pentru a-mi suporta gândurile răzlețe în miez de noapte, dar simt 

nevoia să împărtășesc cu cineva toate amintirile care, deopotrivă, sunt și ale tale. Crezi că totul se rezumă la 

sunet fără a avea imaginea obiectului care îl produce? Poveștile sunt ochii minții, orbi de realitate, însetați de 

imaginație, un ultim stadiu al comunicării între spirit și trup (Nu vă zbateți mândri acolo, sub pleoape, nu 

despre voi vorbeam). Ești doar un concept material, probabil că nici nu înțelegi profunzimea gândului, dar 

amintește-ți de vibrația pe care vocea Ei o răspândește în tot corpul atunci când ceea ce numești „emoție” 

devine prea greu de stăpânit și poate că vei reuși să urmărești cursul întâmplărilor.  

Sunt dintr-un orășel nu foarte departe de capitală. Așa cum oamenii își numesc creatorul  Zeu, al meu 

era un muritor de rând pe numele lui de Făuritor sau Iscusit. Lucrătura este evidentă privindu-mi ornamentele: 

email pe ici, pe colo, argint și o piatră semiprețioasă, probabil o fărâmă de diamant. Nu știu ce este aceea o 

naștere, dar cred că mi s-a întâmplat pe la amiază, într-un atelier micuț, rustic, ticsit cu mobilier ieftin din 

lemn. Simt și acum gustul prafului amestecat cu picături din odorizantul de cameră cu aromă de lămâie, care 

m-a ținut amorțit primele minute din viață. Privind stelele în timp ce maestrul îmi aplica ultimele finisaje, 

lumea în care tocmai apărusem dintr-o sclipire a imaginației îmi oferea brusc acel peisaj al măreției, grandios 

și totodată minimalist, constituind pe o pânză neagră, mată, un tablou al dorințelor. A mea încă stă agățată 

acolo, în dreapta Carului Mare, o dorință puțin mai mare decât statura mea, gata să cadă pentru a fi îndeplinită.  

„ Făcut din apă vie, duritate, eleganță și un strop de magie- echilbru al elementelor” obișnuia să rostească 

maestrul după fiecare lucrare reușită. Eram frumos, într-adevăr, dar pentru mine ceea ce simțeam că există  

dincolo de fereastra casei era mai radiant decât toată colecția de safire din atelier. Spre deosebire de toate 

celelalte „fantezii” snoabe și înfumurate ale creatorului,  eu stăteam descoperit, în cea mai mare și mai 

ornamentată vitrină, privind zi de zi agitația și monotonia orașului.  

 . 
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De unde cunoșteam toate acele mecanisme ciudate nu pot ști, cert este că experiența m-a adus în pragul 

în care încerc să nu mai pun la îndoială forța naturii. Zi de zi urmăream atent itinerariul fiecărei persoane care 

trecea prin fața prăvăliei: noul angajat al băncii pe care îl recunoșteam după costumul imaculat și servieta din 

mahon, cumpărând câte 2 gogoși și o cafea de peste drum și apoi dispărând la colț cu strada Poștei, 

pensionarul ursuz care plimba câinele în fiecare dimineață la ora 6 și jumătate, oferindu-și adesea un răgaz 

pentru a trage în piept cu efort aerul îmbâcsit al orașului și micul preșcolar care se întorcea la prânz de la 

grădiniță, oprindu-se mereu pentru a-mi admira reflexiile argintului în bătăia razelor de soare. Tot timpul îl 

vedeam întorcându-se, privind în urmă la bătrânica în halat roșu, înflorat, apoi lipindu-și nasul și fruntea de 

vitrină, așteptând să îl ajungă din urmă cu ghiozdănelul în spate. Ceas după ceas, zeci de expresii luau formă 

pe fețele trecătorilor, aceleași pe care le vedeam din ce în ce mai des pe chipul maestrului: tristețe, oboseală, 

mai rar o urmă de bucurie sub colțul buzelor. Toată lăcomia cu care consumam energia și vitalitatea 

universului, faptul că timpul era unitatea esențială de masurare a vieții mă făcea să mă simt vinovat. Cu cât 

urmăream mai atent expansiunea orașului, cu atât observam noi absolvenți, noi mașini, noi construcții din ce 

în ce mai apropiate de cer, credeam mai mult că lumea este eternitate, este perfecțiune. Mă mințeam. Era doar 

o aspirație la spiritualitatea omului, pe care îl invidiam pentru că poate visa, pentru că nu are limite, înafară de 

cele pe care singur și le impune. Pentru că are speranță atunci când nu mai are nimic. Pentru că poate să 

zboare fără aripi. Iluzii create din gând pur, nealterat de realitate, de sentiment.  

Începeam să mă simt confortabil în postura de critic înrăit al ființei umane, până când cosmosul s-a plictisit de 

toate aberațiile mele filozofice și m-a supus încercării. Aceeași marți mohorâtă ca și astăzi. Până atunci ploaia 

îmi aducea o stare de liniște și de profundă meditație, aburind geamul vitrinei, împiedicându-mă să îmi urmez 

rutina zilnică. Eram blocat cu fața la un perete de apă condensată și cu spatele la amorțirea din atelier. De 

câteva zile maestrul nu părăsise cabina de lucru și deci bănuiam că lucrează cu sârg asupra unei noi chemări 

inspiraționale, astfel că imaginea silențioasă a străzii printre aburul răcoros contravenea sunetelor de 

prelucrare și finisare. Cu modestie îți mărturisesc că gelozia nu mi-a încercat nicicând rațiunea, întrucât niciun  
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produs din atelier nu concurase vreodată aspectului meu, dar să descopăr un lucru imitativ, o oglindă 

deosebit de realistă pusă alături, în vitrină... Începeam să dezvolt o latură sensibilă,  complexă. Mai văzusem 

oameni care se țin de mână, care se privesc admirabil, formând o „pereche”, dar cu siguranță nu arătau identic. 

Același argint, același diamant poziționat în aceeași direcție. O pereche sau un factor de stres ( Sper că este 

bine înfundat în pernă și că nu mă aude). Cea mai enervantă jumătate creată vreodată. Din acel moment, tot 

egoismul de care eram conștient s-a dublat, confiscând în mod secret lumea oamenilor, cu tot cu spațiu și timp. 

Preț de câteva zile, tânărul camarad privea cu înfumurare agitația, îmbrăcămintea ciudată, arhitectura și 

animalele fără a scoate niciun sunet, fără a schița urmă de compasiune, înțelegere, bunătate. Încă mai cred că 

maestrul a omis câteva colțuri de șlefuit.  

Prima dată când am vorbit cu adevărat a fost atunci când a venit Ea. Tot timpul în care am analizat cu 

minuțiozitate oamenii, păsările din oraș, chiar și afișele publicitare care nu stăteau mai mult de o zi agățate pe 

zidul prefecturii, nu am descoperit ochi mai sensibili, mai expresivi. Privind adâncul lor maroniu ca pe o 

expansiune de gânduri puternice și cunoaștere superioară, în timp ce urmăreau pas cu pas dibăcia maestrului, 

nici nu am observat cât de repede ne-a acoperit cu mâna, mulțumind pentru generozitate. Tot drumul până la 

destinație, în buzunarul blugilor rupți, teama de necunoscut era singurul lucru în comun pe care l-am avut 

vreodată cu perechea mea, discutând fretenic despre cât de repede s-au schimbat lucrurile. Din fericire, situația 

ne-a despărțit destul de repede și brusc, eu aici, la un capăt, el acolo, unde cel mai probabil își tratează cu 

superficialitate destinul.  

Din acest punct călătoria ne este comună. Viața de dinainte am uitat-o destul de repede, ocupându-mi timpul 

cu descoperirea omului dintr-un plan mai apropiat. Nu mai tânjesc la spiritualitatea ființei, la visele incerte, la 

gândul zburdalnic. Sunt parte din rațiunea Ei. Sunt ceea ce se numește conștiință, sunt un produs dintre 

sentiment, trăire, putere. Cum poate ocupa un obiect nesemnificativ un loc atât de important te întrebi? Am 

fost acolo când a iubit pentru prima dată. Am simțit fiorul primului sărut ca pe un amplu proces de contopire 

dintre realitate și fantasmele interioare. Am trăit eșecul ca și când binele ar fi pierdut lupta în fața răului, am 

împărtășit fiecare sentiment ca pe un confident tăcut. Îmi amintesc fiecare loc în care am fost împreună: 

capitale grandioase, clădiri care întreceau poate și de zeci de ori standardele celor din suburbii, peisaje pentru 

care însuși timpul se oprea pentru a le degusta frumusețea. Am analizat infinite chipuri, toate diferite, toate 

marcate de același ritm al vieții pe care l-am simțit în prima mea zi, privind găurile albe din pânza nopții.  

Gândidu-mă că ornamentele mele ar putea sclipi cândva la fel de puternic ca o stea. Că eu, în 

anonimatul meu, aș putea fi o dorință. Dorința Ei pe care aș îndeplini-o nu o singură dată. Aș refuza din 

capriciu să cad doar ca să îi privesc de departe zâmbetul de ușurare atunci când trece un examen important, 

satisfacția cu care oferă altora cele mai sincere mulțumiri, micile lucruri care o fac fericită. Și nu doar eu am 

învățat-o din experiența mea, șoptindu-i seară de seară filozofiile mele ușor exagerate despre necunoscut. 

Adesea, căutând răspunsurile cele mai potrivite, gândul Ei simplu demistifica orice iluzie, orice chemare către 

absurd. A fost pentru mine sentimentul de apartenență la această lume, idealul însuși, pe când aveam cam 

jumătate de centimentru și un gram de naivitate. 

Iată că s-a stins și ultima nuanță de cenușă în depărtare. Au trecut mai bine de 100 de ani de când sunt 

martor al schimbului dintre viață și moarte, dar cerul întinerește prin culoare cu fiecare răsărit consumat, cu 

fiecare crepuscul pierdut în adâncul pământului. Timpul a trecut peste mine ca o briză ușoară de înțelepciune, 

sensibilitate, uitare. Abandonat într-o cutiuță alături de „pereche”, regăsit, vândut într-un anticariat pentru 

câțiva bănuți. Soartă tragică zici? Mai degrabă experiență. Agățat la urechea somnoroasă a unei scriitoare 

pentru încă 50 de ani nu pare o soartă atât de cruntă. Mai avem destul timp să ne cunoaștem...  
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Sincopat 

 

Nu mai văzuse de mult prin oraș un astfel de străin. De fapt, înafară de cei câțiva bătrânei de pe vasele 

de croazieră sezoniere, dintre aceia care își poartă aproape aparatul foto și portmoneul și care îți dau 

bomboane dulci, cu caramel sau mentă, nu avea ocazia să vadă prea mulți turiști pătrunzând atât de adânc în 

orășelul său plictisitor. Chiar dacă nu ieșea foarte des, locurile pe care și le alegea, dintr-un avânt melancolic 

de a schimba compania și muzica, erau deopotrivă retrase și întunecate, 

pe când orice nou-venit ar fi preferat un spațiu vast, prin ferestrele căruia ar fi 

văzut cu ușurință împrejurimile și grupurile gă l ăgioase  de  t i n e r i  ca r e 

împrospătau peisajul urban. Dar era evident că străinul împărtășea aceeași nevoie 

de deconectare cu  ceilalți clienți ai pub-ului: un bărbat cu părul grizonant și 

vestă de piele Guns’n Roses, aflat în colțul îndepărtat al unei mese, 

savurându-și băutura tare în timp ce medita asupra versurilor 

unei melodii, doi băieți, pe la vreo 16 ani c a r e  d i s c u t a u  î n 

contradictoriu de vreo 30 de minute despre scorurile obținute la 

un joc video neînsemnat, o fată cu șuvițe verzi care stătea de vorbă cu 

cineva de la bar și un observator retras în locul său preferat, adăpostit 

de penumbra separeului alăturat, dorindu- și ca misteriosul vizitator 

să nu bage de seamă privirile aruncate din când în când, între o pauză 

de respirație și o gură de bere.  

Dintotdeuna, colțul privilegiat în care se afla i-a permis să se 

detașeze nu doar de puținii oameni care obișnuiau să-și petreacă 

timpul într-un astfel de loc, ci și de lumea de afară,  zgomotoasă, 

obositoare, grăbită și ignorantă, însetată de monotonie și de praful lipit de 

asfalt, de animalele turtite pe șosea și de țipătul spart al sirenelelor în miez de 

noapte. În fond, acesta era singurul loc în care era cu adevărat liniște, o liniște 

spirituală, a meditației și a regăsirii, cu folk-ul și rock-ul împletindu-se pe 

fundalul a mii de gânduri regăsite. Tot timpul îi aduceau cafeaua 

prea tare sau fără pic de zahăr, berea caldă sau ceaiul rece, dar 

niciodată servirea nu l-a împiedicat să iubească din ce în ce mai mult pub-

ul, adesea stând și câte 3 ore doar pentru a fi sigur că mintea i-a fost 

purificată de orice răzvrătire sau s e n t i m e n t 

contradictoriu firii sale. Astăzi, străinul era 

doar o mică parte a 

perspectivei  sale 

incerte,  pe lângă 

i n s t r u m e n t e l e 

agățate în mod 

grotesc pe pereți, 

absorbind  ultimele 



 

24  

Poate că, în ordinea nefirească a lucrurilor, străinul ordona în jurul său substanța tuturor celor care au 

stat pe scaunul său, care au sorbit fiecare strop de vin cu o poftă vitală sau care și-au ascuns privirile lacome 

de cunoaștere într-un obiect minimalist, uitând de ora târzie și de nota de plată. Undeva mai presus decât 

propria sa existență pătată cu urme de scrum de țigară și cafea, o serie de alte întâmplări l-au adus pe acel 

scaun pentru a fi martorul involuntar al vieții sale, pendulând în ritmul ceasului de lângă bar, ale cărui limbi 

descriu o rotație inversă față de cea obișnuită. Moarte, Devotament, Iubire, Tristețe, Copilărie, Naștere și iar 

de la capăt. Ciclu care începe, se termină și este durere, o durere nu fizică și nu spirituală, a conștiinței... „- 

Doctore, mă doare trecutul, mă doare fiecare amintire care nu este a mea, mă dor stelele și mâna ei... Mă doare 

urma mâinii ei. - Îmi pare rău, e incurabil...”. 

Mai mult decât oricând, și-ar fi dorit ca acel străin vinovat de tot teatrul de măști din capul său să 

plece, să se dizolve chiar pe scaunul său, contopindu-se cu lemnul lăcuit, simțind ani și ani de-a rândul 

presiunea greutății umane asupra voluptății materialului. Numai așa ar fi putut înțelege cât de greu i-a fost lui. 

Era la numai o gură din lichidul gălbui distanță până ce avea să părăsească pub-ul, dar străinul rămânea 

neclintit în încăpățânarea sa de a păstra telefonul drept paravan al gândurilor. Nici chiar gestul unuia dintre 

băieți de a ieși revoltat pe ușă, în urma unui schimb dur de cuvinte, nu l-a făcut mai puțin atent asupra 

ecranului. Pentru o fracțiune de secundă, mâinile sale păreau să se crispeze în jurul carcasei, strângând mai 

tare, dorind să sfarme plasticul, în timp ce ochii se cufundau mai adânc în lumina artificială, privind de-a 

dreptul prin aparatul aproape minuscul. După alte câteva minute de neclintire, timp în care bărbatul și cel de-al 

doilea tânăr plecaseră fără niciun zgomot,  iar înghițitura de bere se înjumătățise, telefonul bipăi și se închise 

cu zgomot. În întunericul beznă, străinul era un cerșetor într-o groapă cu vise, un chip șters care nu spunea o 

poveste ci trăia una, folosindu-și fiecare mușchi pentru a-și concentra privirile mânioase asupra aparatului, 

pentru a se ridica cu zgomot și într-un final, pentru a trânti ușa, lăsănd în urmă vinul împrăștiat pe podea și un 

alt străin, stingher în colțul, observator al lumii externe, întrucât trăirile lăuntricului nu mai aduceau nici o 

noutate, mereu vii dar false. La fel ca omul ingrat pentru care stătuse cu 2 ore în plus față de programul său 

obișnuit, pentru cei din jurul său, el nu era decât Străinul, nici bărbat, nici femeie,  ci amândouă laolaltă, 

mereu călător fără chip, necunoscut și incogniscibil, o umbră cu stele în loc de ochi, gata în orice clipă să ia o 

altă înfățișare: fata verde, bătrânul cufundat în gândurile sale, cei doi adolescenți ignoranți. Așa cum neputința 

și inocența îi ascundeau ecoul rolurilor pe care le avea de jucat, telefonul fusese masca fizică de nepăsare, o 

barieră împotriva sincerității pe care o emană simțurile, instinctele, organicul. În acea seară plecase împăcat: 

găsise un om căruia nu putuse și nici nu își dorise să-i fure chipul. 
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Dependent de existență 

 

Omul are un suflet. Sufletul are o formă. Forma are o consistență și așa mai departe. Sufletul tău, 

Omule, este ca o sferă luminoasă. Cu fiecare experiență care îți modelează caracterul, ea capătă textura unui 

vitraliu, cu multe culori omogene, aflate în interdependență, așa cum tu ești întru-totul efectul acțiunilor tale. 

Oricât ar acoperi-o, sfera experiențelor tale va reflecta tot timpul acea lumină originară, miezul cunoașterii tale 

izvorâtă din ambiția de a tinde spre înalt a strămoșilor tăi.  

Conform înțelepciunii triburilor amerindiene și nu numai, folosirea culorilor pentru pictarea feței și a 

trupului constituiau analogii ale tipurilor de etape: naștere, căsătorie, maturizare, inițiere ș.a.m., investindu-l 

prematur pe purtător cu toate atribuțiile spirituale dobândite odată cu experiența vieții. Principalul proces de 

simulare îl constituia însuși talentul artistic și actoricesc al șamanilor, mizând pe misticismul momentului 

pentru a încărca cu semnificații specificul ritualurilor. Astfel, tu poți doar anticipa cromatica sferei tale, dar nu 

încerca niciodată să grăbești procesul de uniformizare prin acțiuni pripite, iraționale. După un cod al culorilor 

bine-stabilit, experiențele au rolul de a întuneca sau, dimpotrivă, de a spori intensitatea luminii tale dar ele 

sunt înșelătoare, oricât de vibrante sau atractive ți-ar părea.  Omule, fii cu băgare de seamă la ceea ce faci, 

culorile nu pot fi îndepărtate prin spălare la un program cu temperatură ridicată, ci doar amestecate într-o 

existență banală, un gri puțin mai colorat pe care va trebui sa-l reîmprospătezi continuu.  

Deși grecii antici mizau mai mult pe simplitatea spiritului, nici sfera lor nu era mai puțin impresionantă 

decât  cea a unui visător: în timp ce un adept al lăuntricului crește prin diversitatea culorilor, cel înclinat 

rațiunii sporește intensitatea luminoasă a sferei. Echilibrul este deci la tine, Omule. Nu uita spre ce vrei să tinzi 

întrucât extremele sunt tot timpul dăunătoare iar armonizarea perfectă dintre două opoziții este ideală și 

imposibilă. De aici, povara ta devine mai grea, cu secol și eră ce trece. Statornicia timpului te va împinge să 

cedezi, dar stai drept, arată-i miile de sfere de pe cer ale celor ce au fost. Te-ai întrebat vreodată de ce lumea 

este așa de frumoasă? Ancorate acolo, și-au dăruit culorile ție Omule, ca să te bucuri aici jos de fericire, 

tristețe, curaj și acolo sus de sinceritate și transparență. Puțin mai la stânga de Univers, e locul tău. Dar să nu 

te grăbești ați abandona culorile, căci ele au nevoie de tine, să le așezi, să le îndrumi, să le dai forme și 

înțelesuri. Ești Creator și Precursor al creației. Învață deci cum să-ți colorezi lumea și ea își va dărui înzecit. 

Dacă încă nu ai reușit să vezi dincolo de constrângerile scopului tău, cere ajutorul. Nu ești o unică 

entitate ce supervizează, ci mici diviziuni reunite într-un întreg, funcționând sub deviza aceluiași tipar de 

culori, dar în proporții variabile. Pe rând și adeseori concomitent, rolurile tale variază de la protector, la 

părinte, de la lider,  la muncitor, iar fiecare această diviziune aduce un raport de culori pe zi, pe oră, pe 

existență. Nu uita să le răsplătești efortul: trece-le toate orele de muncă, notează-le progresul, apelează la ei 

atunci când ești în impas. Fiecare este  un tu specializat, mai mov, mai galben mai roșu sau, în diferite cazuri, 

mai negru. Transformă-i pe cei închiși, nu-i inhiba sau elimina, căci odată așezate, culorile, încercând să fie 

îndepărtate, pleacă cu tot cu spațiul lor de sferă, lăsând o cicatrice greu de îndurat.  

Îți spun toate acestea din perspectiva unui fost Om, căci pentru mine a fost târziu, dar pentru tine 

timpul încă mai face excepții. Primește acestea ca pe niște vise, uită-le dacă e nevoie, rămâi pe veci cu ele 

dacă s-au transformat în culoare și s-au așezat printre tonurile închise. Cu răbdare și sârguință, îți vor aminti, 

Omule, că nu degeaba becul arde de durere în lupta sa cu întunericul. 
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Inculpatul 

-piesă în 2 acte- 

 

 

Personaje:  

Comisarul 

Condamnații: C1, C2 și C3 

Trecătorii: Trecător 1, Trecător 2, Trecător 3 

Dama 

Soția 

Condamnații: Condamnat1, Condamnat2, Condamnat3 

Îngerul 

Creatura 

 

 

ACTUL I 

 

SCENA 1 

Un decor simplu, alcătuit dintr-un birou, cu un scaun. 

Comisarul, așezat pe scaun, în fața unui șir lung de condamnați, cu un pistol în mână. 

Comisarul(plictisit): De ce l-ai omorât? 

C1(disperat): N-am făcut nimic, n-am omorât pe nimeni, sunt nevinovat, jur! 

Comisarul îl împușcă. 

Vocea din fundal: Următorul. 

C2: Nu l-am omorât eu, jur! 

Comisarul: De ce l-ai omorât? 

C2(trântindu-se în genunchi): N-am omorât pe nimeni, nici nu știu despre cine e vorba! 

Comisarul îl împușcă  

Vocea din fundal: Următorul. 

C3(calm): Am alibi, lăsați-mă să plec. 

Comisarul: De ce l-ai omorât? 

C3: N-am vrut, adică nici nu știam că era acolo *scoate un teanc de bani*, (apropiindu-se de el) dar ne putem 

înțelege,  nu? 

Comisarul(făcându-i semn să plece): Ești liber. 

 Vocea din fundal: Următorul. 

Comisarul: De ce l-ai omorât? 

C4: Pentru bani. 

Comisarul: Reducerea pedepsei pentru  recunoașterea faptei. 

Îl împușcă în picior; C4 urlă de durere, prăbușindu-se lângă restul. 

Vocea din fundal: Următorul. 

Comisarul: De ce l-ai omorât? 

*se tot aude așa in fundal în timp ce lumina se stinge* 
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SCENA 2 

 

Pe stradă, decor simplu: o bancă, copaci. 

Trecător 1: Bună ziua, domnule comisar. 

Comisarul: Mhh. 

Trecător 2: Bună ziua, domnule.  

Comisarul: Mhmm 

Trecător 3: Bună ziua, domnule Franzerh. 

Comisarul: Mhmm, cum o fi. 

Pe lângă el trece o damă îmbrăcată toată în albastru și se agață de brațul său. 

Dama: Dar bună ziua, domnule țâfnos. Ce mai faceți? 

Comisarul(plictisit): Mbine și nu prea, madame. Tu pe cine ai mai omorât azi? Vreun democrat sau poate te-ai 

dat pe liberali? 

Dama(mergând agale): Știti prea bine că eu servesc  doar statul, în special poliția. Ceilalți sunt niște nătăfleți 

cu doldora de bani și niciun pic de creier. Eu am nevoie de oameni intelectuali, rafinați, cu experiență(mieros), 

așa, ca dumneavoastră. 

Comisarul: Las-o baltă, am soție și niciun pic de chef. Ce-ar fi să iei tu banii ăștia (scoate un teanc de bani), să

-ți iei ceva bun și să mă lași pe mine dracului în pace! 

Dama(înșfăcând banii): Asta nu te-a oprit până acum. 

Dama se desprinde furioasă și pleacă în direcția opusă. 

SCENA 3 

Acasă la comisar 

Un decor rustic:  

Prima cameră: un dulap, un fotoliu mare, o măsuță de cafea și o canapea. 

A doua cameră: un pat, o măsuță, o veioză și un televizor. 

Soția *o femeie cu șorț, grasă, care își șterge mereu bărbia cu un șervet* 

Soția: Unde tot umbli atâta,  domnule? Trebuia să fii acasă de ceva timp, s-a răcit și mâncarea. 

Comisarul: Mai scutește-mă, dacă o voiam pe mama după mine toată ziua aș fi dezgropat-o și aș fi luat-o cu 

mine în pat! 

Soția (făcându-și de treabă cu ștersul prafului): Apropo, au sosit copiii. 

Comisarul: Mhhm, bine, altceva? 

Soția: A venit și ziarul, l-a adus noul poștaș, chipeș foc. O bomboană de băiat (reproșător). Nu ca tine. 

Comisarul(uitându-se în ziar, așezat pe fotoliu): Aha. 

Soția(aranjând prin cameră): Te-a mai vizitat și un domn. 

Comisarul(interesat): Ce domn? 

Soția: Un domn, cică inspector, îmbrăcat la patru ace, negru tot, cică ai datorii la fisc. 

Comisarul: Dă-l dracului, îl omor și pe ăsta într-o zi. 

*scoate pe masa de cafea un pistol, 3 pachete de cartușe si un trabuc* 

Comisarul: Ce-au vrut? 

Soția(așezându-se țeapănă de spate pe canapea): Cine dragă?   

Comisarul: Cum cine? Copiii. 

Soția: Au vrut să te vadă. 

Comisarul: N-am bani, trimite-i de aici. 

Soția (ridicându-se și plecând spre bucătărie): O să le spun că ți-a făcut mare plăcere să îi vezi *zâmbind 

ironic* 

Comisarul(strigând): Adu si mâncarea dacă tot te duci încolo.  

Îl cuprinde un acces puternic de tuse. 

Se ridică cu greu din fotoliu, cu batista la gură, ia dintr-o vitrină o sticlă ascunsă de schotch, dă pe gât 2 guri și 

îi trece tusea, apoi se așază la loc pe fotoliu. 

Soția (strigând din bucătărie): Vrei siropul? 

Comisarul: Nu-i nevoie, mi-a trecut. 
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Scoate un carnețel din buzunarul sacoului, și însemnează ceva. 

Între timp, Soția aduce mâncarea pe o tavă și o așază pe măsuță. 

Comisarul (lăsând deoparte carnetul): Sper că friptura este în sânge. 

Soția: Ei lasă, ai servit suficient pe ziua de azi.  

Soția pleacă în altă cameră. 

Deschide televizorul, dând sonorul la maxim. 

În cealaltă cameră soțul mănâncă cina. 

În fundal: omor, omor cu premeditare, omor din culpă, omor omor omor 

Camera soției se întunecă, în timp ce ea sforăie; rămâne doar camera soțului mâncând friptura. 

El se ridică, ia sticla de schotch din același loc, o pune pe masă. 

Continuă să mănânce. 

Din culise apare un condamnat. 

Condamnat 1: M-ai omorât... 

Comisarul: Cine, eu? 

Condamnat1: Nu, friptura, m-am înecat cu ea și am murit... 

Intră un alt condamnat. 

Condamnat2: M-ai omorât.. 

Comisarul: Eu? 

Condamnat2: Nu, schotch-ul... 

Apare un al treilea condamnat. 

Condamnat3: M-ai omorât.. 

Comisarul(liniștit): Sigur nu eu. 

Condamnat3(așezându-se lângă ceilalți, arătând spre una dintre intrări): Nuu, ea... 

Aburi 

Intră dama, de această dată îmbrăcată cu o rochie roșie ruptă, ciufulită, cu machiajul întins. 

Comisarul: Ea? Râde înecat.. da știu, și pe mine.  

Dama: Ce mai faci comisare? 

Comisarul(continuându-și masa): Mănânc. Dar ție ce ți s-a întâmplat, madamo? 

Îl ignoră. Se asează în brațe, dând la o parte friptura. 

Începe să-l mângâie pe față. 

Dama(mieros): Of, comisare, prea lungă ți-a fost viața... 

Comisarul: Ia stai, ce cauți tu la mine în casă? 

Începe să râdă 

Dama(ridicându-se,gesticulând): Aici nu mai suntem nici la tine acasă, nici la mine, nici măcar pe acest 

pământ. 

Comisarul: Și atunci? Nu putem fi nicăieri. 

Dama: Ai fi surprins. Suntem acolo unde ajung toți condamnații tăi. 

Comisarul se albește la față. 

Dama îl ia de mână în timp ce ies din scenă.  

Pe fundal se aude râsul strident al damei. 

Începe ACTUL al II-lea 

În continuare, dama îl va plimba prin iadul condamnaților săi, încercând să îl convingă cât de multă 

contribuție a adus răului pentru că a trimis atâția păcătoși acolo unde le este locul. Pe tot parcursul călătoriei, 

comisarul rămâne indiferent, afirmând tot timpul că tot acolo urmau să ajungă, indiferent dacă acest lucru s-a 

produs mai repede. La finalul „turului”, dama îi asigură locul în iad dacă este de acord să aranjeze moartea 

unui mare conducător de stat. În acel moment, apare un înger, spunându-i damei (întruchipare a răului) că 

jumătate din viață comisarul a făcut mult bine și-și merită locul de drept în rai. Urmează o luptă. La un 

moment dat, timpul se oprește. În scenă intră o creatură, spunându-i misterios comisarului că, în toată 

existența sa, binele și răul făcut au fost în raport egal și că își merită locul într-o dimensiune atemporală, 

menită celor cu astfel de atribuții. Cei doi ies din scenă, în timp ce luminile se sting. 
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glumesc // mi-am dat seama 

 

parcul olimpia locul în care ajungeam 

mereu din întâmplare niciodată voit 

niciodată cu încheieturile întregi 

 

geaca ta miroase ca magazinul chinezesc 

din omnia 

undeva la subsol în locul în care norii 

nu mai tulbură maniacii 

                noi n-am avut în minte decât imagini cu apusul 

                în malmö printre casele colorate care feresc oamenii de depresie 

                & speranța că ne vor salva și pe noi 

plăcerea cu care îți lovești tâmpla de colțul raftului 

pe ritmuri afro-americane 

       încă sufăr de narcolepsie iar viața se simte ca 

       o cutie de ciocolată unde fericirea 

       se transformă în musculițe 

 

să pui piciorul într-un loc & să începi să tremuri e un act de curaj 

înțeles doar de bunicii care-și plimbă nepoții în cărucior 

în serile de joi 
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happiness is a warm gun 

duminică timpul trece diferit & ajunge să nu reușesc 

să-mi ating degetele ca să îmi dau seama că emerson 

nu va mai cânta niciodată lucky man 

 

te îndrăgostești de vânzătoarea de la magazinul alimentar 

scurtele momente de iubire care te țin în viață 

nimic permanent 

nimic ce poate schimba ceva 

 

zdruncinătura pe care am simțit-o când soarele 

a atins ochii pisicii 

întrebările care îți trec prin 

cap în drum spre pubul unde 

urăști să mergi 

unde ei te așteaptă zâmbind 

unde tu le vei zâmbi înapoi 

& 

totul seamănă cu un mardi gras al celor 

ce și-au ratat viața 

departe de tații lor care nu se mai gândesc la fiii 

lăsați la 4:49 pe marginea drumului așteptând 

să se stingă luminile 

 

happiness bang bang shoot shoot 

 

like dust i have cleared from my eye 

micile complimente pe care le spui din reflex / îmi place cămașa ta / 

asta e mult mai sincer decât vânzătorul de smântână de la hale cu 

mâinile înfipte în brânză și restul pe care nu îl primești niciodată 

azi e marți mai sunt 3 zile iar greutatea pe care o simt se va transforma în 

ore în care disociez 

stareatthewall // stareatthewall // stareatthewall // stareatthewall 

 

ca atunci când afli ultimul de sinuciderea prietenului tău cel mai bun & 

singurul regret e că ai întârziat 

încă mă întreb de ce tata nu mi-a spus nimic despre moartea lui odd &  de ce 

a durat o lună până să îmi dau seama de asta 

imaginile din ziua aia filmate foarte bine în hd  

postate pe liveleak 

 

ultimul lucru pe care mi l-ai zis azi 

EU       SUNT         MEMORIA       TA          INVOLUNTARĂ 

e destul spațiu aici încât să cad și să nu simt nimic 
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** 

tata s-ar fi revoltat la ideea că la 45 de ani 

viața lui e pe terminate odată cu  

cancerul faza terminală // fericirea care a crescut în mine 

ca zilele în timpul verii  

și totuși tata s-ar fi revoltat la ideea că la 45 de ani 

ar fi început să asculte radiohead 

 

cuvintele repetate la nesfârșit 

popă damă valet 

poate înveți și tu niște bridge 

 

dar știi foarte bine că oamenii nu-ți spun pe numele tău real pentru că  

le e frică 

pentru că tu vii aici cu o ură atât de mare încât ai putea arde orașe  

 

din camera ta se văd luminile din parc 

cum se aprind 

se sting 

se aprind 

se sting din nou și stau așa stinse până când cineva 

își aduce aminte să le aprindă la loc 

 

momentele de tăcere când vorbim la telefon nu-s decât minute când 

te gândești că ce dracu fac aici ar putea la fel de bine să vină asistenta 

asta care oricum se cacă pe ea de câte ori vede că am spasme și 

îmi curge salivă din gură și să bage anestezicu-n mine  & 

singurul lucru pe care apuci să-l zici vin și eu acasă într-o săptămână două  

poate mergem iar la loreley 

 

treaba asta care se întâmplă la telefon îmi aduce aminte că noi nu ne-am făcut 

niciodată dar absolut niciodată cumpărăturile de la mega image 

și asta pentru că e prea departe de locul unde stăm  

deși părea că până acum distanța nu te-a deranjat prea tare 

 

oricum când a murit lemmy ai fost mai trist decât în toate 

zilele în care am plecat de-acasă 
 

* 

trebuie să știi cum să îți stimulezi nervii 

când te uiți pe pornhub duminică dimineața & fericirea 

îți dereglează toate tulburările de noaptea trecută cu 

insomnia becul de la laptop privitul tavanului 

întins pe spate ca pe un cap de balenă 

 

amintirile astea mă fac să mă rușinez 

mai tare decât conversațiile pe care 

le-am avut cu mama la 14 ani 

pleoapele transpirate care nu se mai 

mișcă împotriva mea 

asudând de la încă o zi prea devreme 

 

dar știi foarte bine cum e să te trezești 

din somn să începi să îți rozi unghiile 

până simți gust de sânge proaspăt 

// singurul carnagiu pe care l-ai suferit vreodată 

dincolo de colectiv și jesuischarlie // 

să-ți amintești de distanța dintre ai tăi 

fără care nu 

ai putea  

trăi 
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nopțile de august în care tălpile calcă mai ușor pe asfalt durează puțin 

disperarea cu care te trezești 

mereu la ora când doar 

taxiurile mai trec pe stradă 

flashbackurile pe care le ai timp 

de o oră fără să te miști 

 

treaba cu empatia e că dispare 

/ asta dacă a existat vreodată așa 

cum nu au existat nici prieteniile 

în 3 / 

ce se întâmplă în punctul ăsta 

nu are legătură cu noi 

atingerile  ne  rănesc 

mai rău decât 

au făcut-o părinții noștri 

 

e ora în care poți să-ți zbori 

creierii fără să audă vecinii în 

care moartea e atât de aproape 

încât ajungi să-ți ceri scuze 

pentru toate tentativele eșuate 

& zâmbetul strâmb din oglindă 

se transformă într-o mână care 

te strânge de gât 

 

dimineața se prăbușește ca un bloc din ’77 

peste copiii care se uitau la desene & lumea se 

stinge ușor în timp ce îți 

pui pantofii 

în picioare 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1h 

zile care trec ca bătrânii în baston pe lângă billa 

furtunile de vară urmate de liniște 

ca atunci când am aruncat cu toată 

puterea pisica vecinilor ca să văd dacă 

o să cadă în picioare 

 

simbiozele sistematice dintre pașii 

noștri pe trotuarele care altădată ne 

juleau genunchii 

nimic nu mai rămâne  înfipt în picior 

ceva care să te doară al naibii de tare 

 

locul unde visele tale dispar 

locul unde te simți în siguranță și 

pare că aici te-ai născut aici ți-ai 

tăiat unghiile prima dată aici ai 

mângăiat primul câine aici ai 

spus primul cuvânt 

 

atmosfera de film rusesc înconjoară 

toată camera 

discuțiile cu mama 

/ cum mai e vremea pe acolo 

au terminat de reabilitat liniile de tramvai 

să urci pe scări la serviciu / 

tăcerea lungă dintre întrebări pe 

care doar salinger o mai înțelege 
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1h 

zile care trec ca bătrânii în baston pe lângă billa 

furtunile de vară urmate de liniște 

ca atunci când am aruncat cu toată 

puterea pisica vecinilor ca să văd dacă 

o să cadă în picioare 

 

simbiozele sistematice dintre pașii 

noștri pe trotuarele care altădată ne 

juleau genunchii 

nimic nu mai rămâne  înfipt în picior 

ceva care să te doară al naibii de tare 

 

locul unde visele tale dispar 

locul unde te simți în siguranță și 

pare că aici te-ai născut aici ți-ai 

tăiat unghiile prima dată aici ai 

mângăiat primul câine aici ai 

spus primul cuvânt 

 

atmosfera de film rusesc înconjoară 

toată camera 

discuțiile cu mama 

/ cum mai e vremea pe acolo 

au terminat de reabilitat liniile de tramvai 

să urci pe scări la serviciu / 

tăcerea lungă dintre întrebări pe 

care doar salinger o mai înțelege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- (undo borderline) // când autobuzul e cel mai bun prieten care îți va da un pumn în gură 

widespread panic & încă jumătate de oră cu lumina stinsă fără să clipească cineva 

câteva degete rupte nu mă împiedică să scriu / să te uiți la the hunt o să îți placă să te uiți la the hunt / 

somnul se oprește mereu la patru :00 toate minutele cumulate într-o singur moment & 

nonșalanța cu care ne spunem je m’en fiche la orele cele mai târzii 

plapuma nu mai e locul salvator sub care mă ascundeam de fantome când 

afară nu era destul de întuneric încât să mă ia somnul 

 

autobuzul e cel mai bun prieten care îți va da un pumn în gură gustul metalic 

de la baza limbii nu ajută niciodată 

modul în care îți pierzi cel mai bun prieten e mereu independenței nr 4 lângă mihai viteazul 

 

frica roade marginea sticlei & apasă acolo unde îmi place un fel de 

consolare temporară până la vasul de toaletă 

 

spartul pungilor cu bule de aer îți provoacă mici orgasme zgomotul 

face ca tristeţea şi muşchiul sternocleidomastoidian să dispară pentru un moment 

părem mai resemnați cu zâmbetele astea ușor hidoase 

decorul se schimbă rar & odată cu el 

 

zilele fericite care mă lasă trântită pe podea 

  

 

 

bloodshot eyes 

peisajul mutilat al orașului & 

sentimentul că sunt un kerouac 

afundat până la gat în gunoiul care se 

strânge în spatele blocurilor cu 

tencuiala căzută 

tot ce s-a întâmplat aici & n-am văzut 

atenția cu care îți așezi cămășile în dulap 

impresia unor zile la fel de bune ca 

roșiile de la kaufland în plină vară 

 

irina știe că din ploiești începe totul 

aici mă refer strict la lipsă la 

agonia unei zile în care putem 

 

încă un episod de sleep paralysis și 

o să simt iar cum zarathustra îmi mângâie 

moalele capului 

teama va crește treptat mâinile 

se vor întinde spre obiectele de pe noptieră 

poate pentru ultima dată 
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Louise, Lucien și aparatul 

 

Louise vedea cum acea persoană se aruncase din avion cu o săptămână în urmă. Greutatea părea să fie 

inutilă, la fel ca ceaiul care tocmai se răcise. 4am, ora de care îi era mereu frică. Să trăiești într-un cartier pe 

care îl urăști, dar să negi asta.  Să arăți lucrurile evidente și să te aștepți ca cealaltă persoană să nu se simtă 

deranjată. Să refuzi izolarea și să refuzi socializarea. Să faci ce poți ca să ierți. Să crezi că e captivant să 

inventezi mecanisme de apărare.  

Louise știa că nu era responsabilă pentru accidentele păsărilor. De-aia nici nu catadicsea să ocolească 

păsările moarte, cu mașina. Dar acum era 4am, în camera ei, într-o casă de lângă intrarea pe autostradă și 

nimic nu părea să o scoată din gândul ei cu avionul. Dacă,  prin micile ei acțiuni (faptul că a scos gunoiul cu 5 

minute mai târziu ca de obicei), a împins-o pe acea persoană la moarte. Dacă, de fapt, ea era responsabilă nu 

doar pentru moartea acelei persoane, ci chiar pentru dezastre de proporții uriașe. Ceea ce nu era departe de 

adevăr. 

Cu o lună în urmă, Louise a dus gunoiul cu 5 minute mai târziu ca de obicei. Asta înseamnă că a trecut 

prin fața magazinului de aparate foto după schimbul turei. Vânzătorul cel nou a observat-o pe Louise – care 

are o înfățișare foarte plăcută și echilibrată – și pentru câteva secunde a uitat că avea în mână unul dintre noile 

aparate DSLR. Mâinile lui pur și simplu și-au pierdut fermitatea, iar aparatul a căzut pe podea. Bineînțeles,  

Louise nu a știut nimic de asta și nici de ceea ce a urmat. Șeful, un pitic lipsit de orice fel de compasiune, care 

încerca de luni bune să îl concedieze pe angajatul său pe motiv că făcea colegilor săi tot felul de cadouri 

ciudate – jucării de lemn făcute de el, cărți și cd-uri obscure, tablouri pictate de el – a reușit să găsească un 

motiv pentru a-l concedia. Astfel, fostul vânzător (căruia de acum în colo îi voi zice Lucien) ajunge acasă, 

mănâncă cina, vorbește cu fiica și cu soția lui despre ce ISO, diafragmă și timp de expunere trebuie folosite 

pentru fotografiile de noapte, dar nimic despre ziua respectivă. În timp ce soția lui Lucien dormea, s-a hotărât 

să nu spună nimic familiei sale despre ce s-a întâmplat. Așa că mereu când avea tură, merge la bar și bea cam 

ce credea el de cuviință că i-ar prinde bine în ziua aceea. În cele din urmă a ajuns să devină agresiv față de 

familie. Și nu doar fizic, ci le obliga pe soție și pe fiică să memoreze setările aparatului pentru toate condițiile 

posibile:  noapte, zăpadă, foc de artificii, portret și chiar condiții inventate de el. Fata lui pur și simplu nu mai 

suporta. Cu puțin timp înainte de ziua ei s-a întâlnit cu prietenul său. I-a spus că și-ar dori enorm să facă 

sărituri cu parașuta, să reușească să se detașeze de ce se întâmpla acasă. Au găsit o firmă cu prețuri 

avantajoase și s-au hotărât că acea sâmbătă este cea norocoasă. Dar se pare că prietenul fetei avea să afle că 

sâmbăta va fi norocoasă numai pentru unul dintre ei. De aici a fost simplu. Fiica lui Lucien nu și-a deschis 

parașuta. Corpul ei de 18 ani s-a lovit de pământ cu o bufnitură puternică, într-o poziție destul de 

c a r a g h i o a s ă . Prietenului e i , însă, nu i s-a părut nimic amuzant. A sunat la salvare, iar 

ei i-au zis că nu se mai poate face n i m i c dinainte să ajungă acolo.  

Louise s-a gândit la moartea 

fetei lui Lucien foarte mult, dar nu 
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pe spate  

 

 

se uită la ceas și îmi spune că e timpul să mă culc. îmi spune că suntem șoareci de zahăr și trebuie să 

mergem la culcare la ore fixe.  

nu poți să te simți singur când dormi.   tati iese să vadă dacă plouă. tati se întoarce repede. 

niciodată nu închide ușa cu clanța. între momentele astea două suntem foarte fragili. ne pierdem 

echilibrul și cădem. de-asta nu știm niciodată când adormim.  

nu pot să fac diferența dintre ce se întâmplă cu adevărat & ce visez, iar ăsta nu e un lucru rău. 

nu am stat niciodată în pielea goală lângă tata și nu pentru că sunt pudic. n-am fost niciodată. dar am 

un glonț lipit de mine pentru orice eventualitate și nu vreau să îl folosească el. tata mereu dădea mâna cu 

demonii de sub pat. 

tata ia glonțul, iese afară și se uită dacă plouă. are patrușase de ani și nu mai fumează de vreo 

douăzecișiceva. când mama nu e acasă ascultăm clutch.  

• când plouă tata se întoarce puțin dizolvat iar eu mă prefac că dorm. / vă rog inventați somnul / 

ne place să ascultăm când zboară corbii // suntem în piatra craiului la ascuțitu & nu e nimeni. e bine. 

scoatem o conservă de ton în sos tomat – mie ăsta îmi place cel mai mult – tata își scoate bocancii // și ne 

place să înjurăm sistemul educațional. vrem să ajungem mai ușor la carrefour să nu mai stăm la barieră juma 

de oră și să nu treacă niciun tren.  

• e frig al dracului și noi mergem pe plajă. cu picioarele goale poți simți mai ușor cum răcești. cu 

picioarele goale te doare mai puțin. 

să te uiți pe progstreaming că sunt unii mișto. vezi că gazpacho a scos album nou 

știu. i-am dat share pe facebook. 

când ești un șoarece de zahăr trebuie să ai grijă să nu te uzi. uneori la spital rămân fără zahăr. se 

găsește greu și mai e și scump.  

 

aici noi ne îngrijim rănile. aici se întunecă mai târziu. 
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INCIDENTUL 

 

 INCIDÉNT ~e S.n.  Întâmplare neașteptată (și neplăcută), dificultate care survine în cursul unei acțiuni. 

La ora 9pm conduceam spre casă pe una dintre străzile lăturalnice ale orașului. Prefer străzile astea 

pentru că aglomerația din centru mă sufocă și așa am timp să văd și altceva decât blocuri. La 2 străzi de casa 

mea am văzut mai multe mașini de poliție. Toată lumea încetinea, așa că am aruncat un ochi să văd ce se 

întâmplă. Poliția începea să delimiteze aria cu bandă reflectorizantă. Incident!  Nu treceți! , cam asta scria pe 

bandă. Pentru prima dată am gândit ce scria acolo. Incident,  ce mod detașat de a descrie o crimă sau un 

accident. Ca și cum nu ar afecta pe nimeni. Un mic incident care nu schimbă nimic mai mult decât familia 

implicată. Comunitatea își reia activitatea după puțin timp. Locuitorii orașului uită.  Așa de simplu. Dar am 

simțit că nu pot să mă detașez așa de ușor de acel incident. Era cum acea persoană a intrat în mașina mea și 

stătea pe bancheta din spate, uitându-se la mine. Am ajuns acasă și, fiindcă nu am soție și copii, am putut să 

mă concentrez mai mult asupra ce s-a întâmplat. La televizor nu era nicio știre despre ce s-a întâmplat așa că 

am căutat pe Internet articole. Un singur ziar a scris despre ce s-a întâmplat. Victima a fost John Baker, de 26 

de ani. Am simțit cum capul stă să îmi plesnească, iar corpul mi se îngreunează.  

Mă numesc John Baker, am 26 de ani și azi am trecut prin fața unei scene a unei crime.  

Am aflat că victima a fost la același liceu ca mine și la aceeași universitate. În copilărie am stat pe 

aceeași stradă – el la numărul 6, eu la numărul 8 –, dar nu l-am văzut niciodată. Nici măcar o amintire, nimic. 

Bunica lui și bunica mea au fost surori vitrege, dar mama nu mi-a povestit niciodată nimic despre asta. Am 

sunat-o, dar nu a răspuns. Am mai sunat-o o dată, mai pe seară. A răspuns o vecină. Mi-a spus că mama a 

suferit un atac cerebral și a murit. Mi-a spus să vin cât pot de repede. Fratele meu era deja pe drum. Nu era 

posibil așa ceva. 

Azi mama a murit și era singura care putea să îmi spună cine era acest John Baker. 

 După ce m-am întors de la înmormântarea mamei, am continuat cercetările. Am descoperit că acest John 

Baker a fost mereu înaintea mea cu două unități: s-a născut cu 2 zile înaintea mea, în copilărie stătea la o casă 

cu 2 numere înaintea mea, acum stătea la 2 străzi distanță de mine, a avut o medie cu 2 sutimi mai mare decât 

a mea, a fost angajat cu 2 zile înaintea mea, iar lista poate să continue. M-am întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă 

John ar fi fost plecat de acasă în ziua morții sale, oare eu aș fi fost ținta criminalului? Incidentul ăsta părea să 

mă includă din ce în ce mai tare. 

 Eu și John Baker avem un destin asimptotic.  

 M-am întâlnit cu un prieten foarte apropiat care din întâmplare este și matematician și     i-am povestit ce 

s-a întâmplat. Parcă ați fi niște numere prime gemene, a spus. Niște ce?    Niște numere prime gemene. Sunt 

două numere prime ce diferă prin două unități. Spre exemplu 3 și 5, 5 

și 7, 137 și 139. Problema asta începea să îmi macine șira 

spinării, să mă aducă la o disperare pe care nu am 

simțit-o niciodată. Numere prime gemene devin din ce 

în ce mai rare. Am început să cred că liberul arbitru 

nu are nimic de a face cu asta. Că totul e dirijat de o 

forță mult peste puterile mele de înțelegere. Dar 

trebuia să aflu mai mult. Informațiile pe care le 

aveam nu mă mulțumeau. Trebuia să fie mai mult de 

atât. 

 Eu și John Baker suntem două numere prime gemene. 

*** 

Sunt John Baker. Am 68 de ani. Lumea se învârte în jurul unei 

probleme. Dacă John Baker a existat cu adevărat. Dacă eu i-am 

continuat viața. 
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Gestul lui ne-a mișcat până la lacrimi 

 

Personaje: 

Jullien Vidal – student la Școala Națională Superioară de Fotografie din Arles 

fetița – personaj care apare ca halucinație a lui Jullien, o fetiță de 5 ani care are mereu un urs în brațe 

Madame Leclerc – vecina lui Jullien 

tatăl – tatăl lui Jullien; cei doi nu s-au văzut de 23 de ani (de când Jullien avea 3 ani) 

 

 

 

ACTUL I 

[Camera lui Jullien, aflată pe Bd. Pierre Tournayre] 

Scena  1 

Jullien: Să inventezi gesturi ca să te apropii de cineva. Ceva normal în natura umană. [telefonul sună; Jullien 

răspunde] Da. Îl aștept. Azi trebuie să vină. Da, da. Am făcut ceai de iasomie și am cumpărat tot ce trebuie. M

-am gândit să îl aștept și cu niște cărți. Și cu portofoliul meu de fotografie. Bineînțeles. La 4. Dacă doriți, se 

poate. [închide] 

 

Scena 2 

[apare o fetiță cu un urs în brațe, căruia nu îi dă drumul pe tot parcursul piesei] 

fetița: Jullien. 

Jullien: Nu am timp de tine. Nu acum. Dacă o să afle domnul doctor Marceaux că ai apărut și că iar stau de 

vorbă cu tine s-ar putea să nu îl mai văd vreodată pe tata. Te rog nu îmi ruina ziua asta. Azi la ora 4 vine – și 

vine sigur la 4 pentru că știu că e foarte punctual – și nu l-am mai văzut de 23 de ani... nu l-am mai văzut de 

atât de mult timp că nici nu știu ce voce mai are. Așa că ai face bine să pleci. 

fetița: Dar, Jullien, nu ne-am mai jucat de o grămadă de timp biliard. 

Jullien: Oh,  Doamne. OH, DOAMNE. Termină, te rog. Nu am timp te tine acum și de prostia aia de joc.  

fetița: Jullien, doar o oră. Promit că te voi lăsa în pace următoarea 

săptămână. 

Jullien: Oh, Doamne, fie. Jucăm până la ora 11, niciun minut în plus. 

 

Scena 3 

[cei doi joacă biliard; fetița comite mai multe faulturi] 

Jullien: Nu îmi vine să cred!  E a treia oară când bagi bila albă în gaură. De 

câte ori trebuie să îți zic?  [fetița se uită la el nedumerită]   Încearcă să 

prevezi unde se va îndrepta bila. Totul trebuie să fie gândit foarte bine. Ca în 

șah, spre exemplu. Îți place șahul? 

fetița: Nu am jucat niciodată. 

Jullien: Aș putea să te învăț. Nu acum, evident, dar peste ceva timp poate...

[sună soneria] Mă scuzi un moment. 

[Jullien deschide ușa, iar în prag apare doamna Leclerc;  fetița dispare] 

d. Leclerc: Bonjour, Jullien.  

Jullien: Bună ziua, madame Leclerc. Credeam că veniți la 1.  

d. Leclerc: Te-am auzit vorbind și m-am gândit să trec să văd ce se petrece. 

Jucai biliard? Singur? [Jullien dă din umeri stânjenit] Aah, nu se poate, 

Jullien. Iar ai început să ai halucinații cu fetița aceea? Ar trebui să mergi la 

doctorul Marceaux să îți prescrie din nou niște medicamente. [se așază pe 

fotoliu;  lângă ea se așază Jullien] 
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Jullien: Nu vă supărați, cred că ați uitat această scrisoare. De la doctorul Marce...  

[d. Leclerc se impacientează și îi ia scrisoarea din mână] 

d. Leclerc: Ah, da, mersi, Jullien.  

Jullien: Dacă nu sunt prea insistent, cum de corespondați cu monsieur Marceaux? 

d. Leclerc: Jullien, termină! Nu am venit aici să discut despre asta. Am venit să te ajut cu aranjatul casei. 

[cei doi se apucă de curățenie; cade cortina] 

 

ACTUL II 

[aceeași cameră;  Jullien și doamna Leclerc] 

Scena 1 

Jullien: Oh, doamne, oh, doamne. A întârziat 15 minute! 

d. Leclerc: Astâmpără-te!  Sfertul academic, doar știi... 

Jullien: Tata nu a întârziat niciodată! Mereu era unde trebuie la fix. Nu îmi spuneți mie. Îl cunosc foarte bine. 

d. Leclerc [explodând]: DOAMNE, JULLIEN!  Nu l-ai mai văzut de 23 de ani!  Asta înseamnă de la 3 ani. 

Ce știai tu despre el la 3 ani?  Ți-ai creat propriul tată, Jullien. Ce ți-ai imaginat că îi place, că are obiceiul să 

facă, totul e în capul tău. Nu există tatăl acela... Știi, am vorbit cu doctorul Marceaux și... 

Jullien: Deci despre asta ați vorbit cu monsieur Marceaux. De ce mi-ați ascuns?  

Am dreptul să știu. E tatăl meu. [strânge pumnii pe picioare] 

d. Leclerc: Jullien, ar trebui să îi fii recunoscător domnului Marceaux.  El l-a găsit pe tatăl tău și l-a 

convins să vină. Și-a dat seama că te-a marcat despărțirea foarte tare. Medicamentele deja nu își făceau 

efectul... Jullien, ai toată viața înainte. Ești tânăr. Nu poți stagna doar pentru că nu ți- ai văzut tatăl de 23 de 

ani. 

Jullien: Ba da! Nu înțelegeți, nu aveți cum. Dumneavoastră nu v-ați pierdut tatăl. Ați 

avut o familie fericită:  o mamă ce vă gătea plăcinte în fiecare sâmbătă 

și un tată care venea mereu acasă când trebuia, nu rămânea să bea prin 

baruri. Nu că tata ar fi făcut asta, dar a plecat de acasă, ceea ce nu e cu 

mult diferit.  

[sună soneria] 

d. Leclerc: El trebuie să fie! 

[Jullien se duce să deschidă ușa; în prag stă tatăl lui cu o valiză în mână] 

Jullien: Papa! 

tatăl: Ah, Jullien! Îmi pare rău că am întârziat, dar am vrut să îți iau ceva. Știu că 

îți plăcea ciocolata așa că ți-am luat niște Abanico. 

Jullien: Mulțumesc mult! Aceasta este madame Leclerc, vecina de la parter. M-a ajutat 

destul de mult cât am stat aici. 

[doamna Leclerc și tatăl dau mâna] 

d. Leclerc: Domnule Vidal, îmi face o deosebită plăcere! 

[tatăl se așază pe fotoliu, picior peste picior] 

tatăl: Da, și mie. Jullien, îmi place tare mult apartamentul tău. 

Jullien: Mersi, papa. Vrei niște ceai? Niște fursecuri? 

tatăl: Da, te rog. 

d. Leclerc: Jullien, nu vrei să îi arăți tatălui tău portofoliul 

cu fotografiile? 

tatăl: Ce portofoliu? 

d. Leclerc: Domnule Vidal, fiul dumneavoastră este anul 2 

la „École Nationale Supérieure de la Photographie”, iar 

portofoliul lui este extraordinar. 

tatăl: Atunci, Jullien, sunt foarte curios să îl văd.  

Jullien: Da, imediat. Și poate vom juca și biliard. 

[Jullien îi arată portofoliul cu fotografiile; doamna Leclerc și tatăl 

fac unele afirmații asupra pozelor] 
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Scena 2 

[apare fetița, care se așază pe canapea, lângă doamna Leclerc] 

Jullien: Nu e un moment bun în care să apari. Nu îmi poți strica ziua! Dacă voiai ceai, trebuia să îmi ceri când 

ai venit să jucăm biliard. 

d. Leclerc: Oh, doamne, Jullien. Nu acum! 

tatăl: Ce se întâmplă?  Jullien, ești bine? 

d. Leclerc: Vreți să ieșim puțin pe balcon? 

Jullien: Nu, papa. Stai! 

fetița: Jullien, hai să jucăm biliard. Vrei să mă lași singură? 

tatăl: Jullien, ce naiba se întâmplă? [Jullien începe să lovească fetița] 

Jullien, ai înnebunit?  De ce lovești canapeaua? Oprește-te! 

[doamna Leclerc și tatăl îl îndepărtează pe Jullien de lângă canapea; fetița 

dispare;  Jullien începe să plângă] 

d. Leclerc: Ești bine? Ia niște ceai. 

Jullien: Îmi pare atât de rău. Sunt o persoană îngrozitoare. 

[cei doi îl așază pe Jullien pe fotoliu] 

tatăl: Nu ești. Dar, totuși, ce s-a întâmplat? 

d. Leclerc: De când ați plecat, Jullien are halucinații cu o fetiță 

care vrea să se joace cu el. Se pare că Jullien a crescut, dar ea a 

rămas la vârsta de 5 ani. Doctorul Marceaux i-a prescris niște 

medicamente, dar se pare că nu își fac efectul.  

Jullien: Iar acum nu va mai sta cu mine. Știi, papa, era singura 

persoană care vorbea cu mine zi de zi. Oamenilor nu prea le place să 

vorbească cu mine. Încep să spun numai aiureli și nimeni n-are chef să 

mă asculte. 

tatăl: Dar, Jullien, mie chiar îmi place să vorbesc cu tine. 

Jullien: Atunci de ce ai plecat? 

tatăl: ... am avut cancer laringian. [d. Leclerc scapă ceașca de ceai pe jos] Nu puteam să vorbesc, eram pe 

punctul de a muri, Jullien. Speram să plec și să uiți de mine într-un fel sau altul. Am vorbit cu mama ta și am 

convins-o să îți spună că tatăl tău a plecat înainte să te naști. Dar după moartea ei, mătușa ta ți-a spus tot. Nu 

știu dacă e un lucru rău sau nu. Îmi pare rău Jullien, dar la momentul acela, ăsta a fost cel mai bun lucru la 

care m-am gândit. Dar acum sunt bine, pot spune că m-am vindecat complet. 

Jullien: Și de ce nu ai venit mai repede? Toți prietenii mei povesteau o grămadă de întâmplări cu tații lor. Și-

apoi,  știi ce am făcut? Am început să inventez întâmplări cu tine. Am început să-mi creez un tată, așa cum l-

aș fi vrut eu. Să vină acasă la ora 5, să mergem să ne plimbăm în parc, să mă învețe să merg pe bicicletă. În 

weekend să mergem la pădure să tragem cu arcul. Mama să ne aștepte acasă cu cremă de zahăr ars care ar fi 

fost preferata amândurora. Nu voiam să fiu ca toți băieții ăia care rămân fără tată și sunt pur și simplu confuzi 

față de tot ce se întâmplă în jurul lor. 

tatăl: Nici eu nu voiam asta, Jullien. Dar tu nu vei înțelege foarte bine ce s-a întâmplat. Când vei fi părinte 

totul îți va părea mai clar. 

[fetița apare și toți ceilalți se opresc; ea se așază pe jos] 

fetița: Jullien, să îți spun o scurtă poveste. Prietenul meu, Benjamin, mi-a spus odată: „Știi, tatăl meu a intrat 

într-un bar... și n-a mai ieșit niciodată de acolo. Mama l-a sunat o săptămână în continuu. Nu i-a răspuns, așa 

că mama s-a hotărât să nu îl mai sune. După o lună, a primit o telegramă că s-a înrolat în armată. Mama a 

plâns mult, dar eu nu prea înțelegeam ce se petrece. Nu știam nici măcar ce e aia armată. După încă 3 luni, 

mama a mai primit o telegramă cum că tata a murit. Mi-a ascuns lucrul ăsta 6 ani. În timpul ăsta, mi-am 

inventat propriul tată, așa cum aș fi vrut eu să fie. Îmi imaginam cum venea de pe front în fiecare noapte, când 

dormeam, și mă săruta pe frunte. Când am aflat că a murit, aveam deja toate amintirile create și le-am purtat 

așa cu mine toți anii pe care i-am mai petrecut cu mama. Apoi pur și simplu l-am uitat.”  Deci, Jullien, vezi tu. 

Să îți creezi propriul tată nu e chiar așa de rău. Nici măcar n-ai nevoie de adevăratul el prea mult timp. 

Singurul lucru de care ai nevoie e un început traumatic. Și-apoi poți să speri că tatăl tău îți va vedea visele. 
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O zi ca nicio alta 

 

Mă întreb deseori dacă voi reciti vreodată aceste rânduri. Dacă în minte va reverbera amintirea unui caiet 

negru. Care nici nu e negru... Poate că mediocritatea scrierii este atât de evidentă, încât mă va dezamăgi pe 

mine însămi, deși de atâtea ori m-am surprins narcisistă.... Dar e hotărât: azi e ziua de naștere a jurnalului. Din 

nou? De câte ori am  mai încercat asta? Poate... de 5 ori? Și tot de atâtea ori m-am îndepărtat. Oare asta va fi și 

soarta acestor rânduri? În fond, nu este vorba decât de înrădăcinare. Vrem să ne demonstram noua înșine că nu 

suntem doar o fărâmă efemeră de viață. Că suntem cineva important, că avem "rădăcini", o moștenire de lăsat 

pentru generațiile următoare. Scriem cărți, lansăm cântece, facem filme. Criticăm personalități, vorbim despre 

politică, despre viața dură... Ce înseamnă asta, de fapt? Să fie foamea profundă de mângâiere a unui copil 

orfan? Să fie sărăcia, boala, nedreptatea? Să fie tristețea unui Crăciun fără zăpadă? Ori privirea unui om bătrân 

și singur? Poate ca viața în sine nu este niciunul dintre aceste lucruri. Poate că e ultima gura de aer, înainte de 

a plonja în apă. Ori zâmbetul mamei, zborul liber al păsărilor, mireasma florilor, blândețea, bunătatea... Ne 

construim viața în jurul unor greșeli. Păcatul strămoșesc, "aspirația" la mai bine, disperarea locului de muncă. 

În fond, toți ceilalți se bazează pe greșeala ta: Poeții, Profesorii, Polițiștii, Pompierii, Artiștii, Soldații. Sute de 

oameni care așteaptă ca tu să ai nevoie de ceva.  
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Sensibilitate? Poezie ieftină, muzică de prost gust. Educație? Învățământ  șchiop. Siguranță? Cete de oameni 

plictisiți. Totul e asemenea unui dar oferit în silă. Iar în marea asta de oameni triști răsare speranța. Tinerii? 

Nu. Cei  dăruiți meseriei lor, din care și-au făcut viață. Profesorul care nu doarme nopți, ca să fie mereu 

știutor, pentru copiii săi, pe care îi iubește și-i vrea visători, ca și el.  Vânzătoarea cinstită care nu te fură la 

niciun bănuț. Florareasa din centrul orașului, care udă plantele cu atât de multă dragoste, încât ai crede că toate 

florile din cămăruța îngustă și încărcată, mirosind a vechi, sunt ale ei. Ai crede că are tot timpul din lume, că 

nu îmbătrânește niciodată, că nu are nevoie de somn, de hrană, de apă. Redactorul dezordonat, mereu în 

întârziere, zăpăcit, de la ziarul local, care aleargă mereu pe lângă tine, răspunzându-ți vag la salut. - De data 

asta am dat lovitura! zice el mereu. Doar că articolele lui sunt seci și gri. Dar omul continuă. Caută, zi de zi, o 

știre care să merite cei 10 ani de redacție, de scriere ieftină,  într-un birou prăfuit. Miroase a fum de la 

cârciuma din colțul străzii, de unde își cumpără țigări la bucată. Toți acești oameni, plus mulți alții, se reflectă 

în tine. Dar cine ești cu adevărat tu? Roua din zori, aripa unui fluture, dragostea părintească, parfumul unei 

flori, saltul în necunoscut, aerul curat, cadoul de Crăciun, timpul, somnul, cascada, lacul, peștii, zâmbetul, 

privirea, moartea, ghearele unei feline, haiducia, trecutul, viitorul, feminismul, delicatețea, tradiția, Dumnezeu, 

fauna, genele unui copil, zorii zilei... 
 

Ziua X – La aniversară... 

 

Să-mi povestesc despre mine?... Nu știu cum să încep. Mă simt neputincioasă în fața foii numite 

stângaci “jurnal”. Cuvintele refuză să se lege, deși mintea mi-e plină de ele. Întrebări despre 

sensul vieții, adevărata fericire, linia invizibilă dintre bine și rău țipă în mine. Oare chiar țipă ori 

sunt eu mimetică și știu că despre asta se scrie în jurnale?  Încerc să-mi amintesc cum am ajuns 

aici. Cine și cum mi-a ucis bucuria răsăritului. Îmi tropăie 

prin minte imagini grele, dureroase. Primul eșec, prima 

dezamăgire, prima dată când zâmbetul mi-a înghețat pe față. 

Apoi, zi dupa zi, totul într-o amară repetiție. Zeci de oameni întâlniți, 

având  parcă un singur scop: să-mi taie aripile, să-mi sufoce visele, să mă 

închidă într-o cutie, într-un un cub uriaș, fierbinte, în care un vuiet 

zgâriindu-mi urechile e cea mai delicată muzică. Simt că nu trăiesc, 

visând că trăiesc. Viața mă cheamă și mă împinge să mă arunc în ring, 

dar trupul îmi e paralizat de frica eșecului. Cineva pe lume care să 

spere pentru mine? Cineva? Vreau atât de mult să evadez 

din cutie, să închid acolo toate pozele triste și să  le arunc în 

mare. În Groapa Marianelor, poate... Trebuie să fac asta azi, 

pentru că doar azi am 15 ani rotunzi și perfecți. Mâine, cei 15 ani 

și o zi vor însemna altceva. Nu prea știu ce, dar simt schimbarea 

cu fiecare nerv. Și încă un gând: la 15 ani, viața mea e precum o floare 

desenată pe asfalt - luminoasă, dar fără mireasmă. Aștept 

cu disperare ca parfumul vieții o să apară și el, mai târziu. 

Nu prea târziu, rogu-vă! 
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unde nu se ascultă manele 

 

în cârciuma asta nu ne văd ai noştri 

cum mituim barmaniţa cu cinşpe lei să ne pună muzică 

cum ne ţinem de genunchi ca să nu ameţim 

cum rupem gâturile cu metallicele puse de ea la casetofon 

george se scurge 

în canalizare apă de ploaie din tricourile cu iron maiden de pe noi 

i-am strâns pielea în braţe când dormeam beţi la alex toţi trei 

george e mort. 

lotus 2.0 

 

arunc cu monede 

geamurile explodează 

soarele îşi caută raza eclipsată 

în patul din camera noastră a mea & a lor 

eşti o copilă pierdută 

 

cei trei ochi îi închizi unul câte unul 

când în cameră miroase a iasomie şi mirodenii 

când vezi chintesenţa cum îşi face loc singură printre nonsensuri 

când clipul de pe youtube cu unde alpha ne calmează creierele zgârâiate de noncultură 

când uleiurile hindi te-nmoaie până la oase 

când guşti cu 5 simţuri în tot atâtea versuri din ale indiei ghirlande 

iar chakrele se deschid şi din ele curg clipe 

clipe erotice 

clipe onirice 

clipe thanatice 

 

hindi sau elliniká mi-e tot una 

hibridizăm 

vreau să dorm / să fug pe câmpul de foc 

râzând nebun cu o lamă de ras în mână 

s-ascult ciorile când cântă la viori c-o brăţară de-argint 

ţi-am legat sufletul de-al meu 

trebuie să fugim. 

 

 

 . 
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3:59 a.m. 

înot cu ţipari mă electrocutez 

în bălţi sărate 

în ochii tăi 

trenurile se ciocnesc pupilă-n pupilă 

vreau să rămână aşa ca o piesă de muzeu pentru oamenii schizofrenici 

nebuneşte 

te-ai înmuiat în pucioasă & ţi-ai zis să mă vrăjeşti cu parfum ţinut ascuns în dulăpiorul  

de sub chiuvetă 

în aer undeva aproape  

de tavan 

te clătinai / tresăreai & gemeai 

dormi cu mine 

am furat tricoul îmbibat cu sulf ca să pot să o iau razna 

de fiecare dată când voi hiberna cu el în gheara mea dreaptă 

de fiecare dată când mă voi scula doar ca să-l mângâi cu celălalt cârlig 

iar ai plecat fără să desenezi pe pereţi 

am pierdut & gust & miros 

de ce nu vrei să mă strigi pe nume ca să te aud 

mai lasă măcar vocea ta într-un borcan 

e tot ce mai am dintr-o filmare făcută-n joaca la-ntâmplare 

ecranul e plin de pete lichide 

acum 

Scurtcircuit. 

 

 

 

 

lotus 2.0 

 

arunc cu monede 

geamurile explodează 

soarele îşi caută raza eclipsată 

în patul din camera noastră a mea & a lor 

eşti o copilă pierdută 

 

cei trei ochi îi închizi unul câte unul 

când în cameră miroase a iasomie şi mirodenii 

când vezi chintesenţa cum îşi face loc singură printre nonsensuri 

când clipul de pe youtube cu unde alpha ne calmează creierele zgârâiate de noncultură 

când uleiurile hindi te-nmoaie până la oase 

când guşti cu 5 simţuri în tot atâtea versuri din ale indiei ghirlande 

iar chakrele se deschid şi din ele curg clipe 

clipe erotice 

clipe onirice 

clipe thanatice 

 

hindi sau elliniká mi-e tot una 

hibridizăm 

vreau să dorm / să fug pe câmpul de foc 

râzând nebun cu o lamă de ras în mână 

s-ascult ciorile când cântă la viori c-o brăţară de-argint 

ţi-am legat sufletul de-al meu 

trebuie să fugim. 
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sfânta simona 

 

mâna pare ciungă cu brăţările astea de biserică 

vreau s-o ard 

ca pe-o cioată de câte ori legi elasticul de 

durere 

strâng din dinţi din buze 

strâng din ochi din mâini 

adunate toate câte una de pe la oamenii ce cad morţi de pe tavan aşa 

cum muştele se lipesc ca proastele de banda cu adeziv 

fluturând şuierând 

dă-o jos. 

 

dă-o jos crucea arde pe piept iar 

aţa-i făcută ştreang 

sângerezi de fiecare dată când te răsuceşti marţea în somn hai la vecernie 

să te spovedeşti 

să faci crimă 

să te vitejeşti în faţa popii ca vreun legionar eşti doar un moloh 

plin de păcate zbieri 

plângi prea fals. 

 

plângi prea fals mai strânge hăţurile 

uite asfalt la picioare 

marmură la cap pământul năvăleşte pe piept doar când eşti 

în groapă râzi 

ai dinţii cariaţi cu acadele xanac & batoane poloniu 210 

îţi aminteşti cum ai aruncat un gând 

d’epilepsie 

aranjat costumat. 

 

aranjat costumat roze la picioare 

cu mâinile-mpreunate la piept şi cu tălpile legate c-o sfoară 

altfel nu stau morţii ăştia jelesc lângă tine 

au buruieni oftează cu mirosuri d’arpacaş şi bomboane d’alea de-ţi spargi dinţii-n ele 

doar tu eşti viu în cuşca ta 

lungit zâmbind 

asfixiat. 
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sfânta simona 

 

mâna pare ciungă cu brăţările astea de biserică 

vreau s-o ard 

ca pe-o cioată de câte ori legi elasticul de 

durere 

strâng din dinţi din buze 

strâng din ochi din mâini 

adunate toate câte una de pe la oamenii ce cad morţi de pe tavan aşa 

cum muştele se lipesc ca proastele de banda cu adeziv 

fluturând şuierând 

dă-o jos. 

 

dă-o jos crucea arde pe piept iar 

aţa-i făcută ştreang 

sângerezi de fiecare dată când te răsuceşti marţea în somn hai la vecernie 

să te spovedeşti 

să faci crimă 

să te vitejeşti în faţa popii ca vreun legionar eşti doar un moloh 

plin de păcate zbieri 

plângi prea fals. 

 

plângi prea fals mai strânge hăţurile 

uite asfalt la picioare 

marmură la cap pământul năvăleşte pe piept doar când eşti 

în groapă râzi 

ai dinţii cariaţi cu acadele xanac & batoane poloniu 210 

îţi aminteşti cum ai aruncat un gând 

d’epilepsie 

aranjat costumat. 

 

aranjat costumat roze la picioare 

cu mâinile-mpreunate la piept şi cu tălpile legate c-o sfoară 

altfel nu stau morţii ăştia jelesc lângă tine 

au buruieni oftează cu mirosuri d’arpacaş şi bomboane d’alea de-ţi spargi dinţii-n ele 

doar tu eşti viu în cuşca ta 

lungit zâmbind 

asfixiat. 

iubirea în intervalul 3-21 pe casa scării interzisă 

cimentul a îngheţat 

nu dragostea îi mai ţine un pic de cald 

blugii noştri de la sh-ul de după colţ 

ochii blocaţi în aparat te dau de gol 

aruncă-te în faţa şoferului drogat cu sulfură din plită 

hai fii cuminte & nu mai fugi de sub roata maşinii 

şterge tot 

faci risipă de clor 

după ce mături seminţele sparte de mâinile mele lipite cu super-glue de corpul acesta 

umflat 

scările se zgâlţâie sub noi 

nu e cutremur 

cutter & crimă. 

 

5 mai 

sunt singur. scriu în carnetul ăsta ca să ştii ce fel de om a locuit aici înaintea ta. nu sunt semi-analfabet. 

cuvintele ce încep cu literă mică nu sunt auzite de paznici. nici de bureţii de sub pat. nici de vocile din 

cameră. 

sunt singur. pereţii s-au răcit de la scaunul electric. cîndva erau fierbinţi. atît de fierbinţi că îţi aminteau 

cum îngrijitoarea te punea să-ţi vîri o palmă pe foc pe cînd aveai doar 4 ani împingîndu-te înainte cu mîna 

ei scheletică, încleştată în părul tău, de cîte ori încercai să te dai la o parte şi îţi băga cu forţa în gură o 

cîrpă îmbibată în oţet ca să nu urli. nu urlai. abia de scoteai un sunet. zbierai pe dinăuntru şi-ţi trezeai 

proteinele din somn. aşa îmi explicam de ce se zbătea carnea pe mine. fierul de pe gratiile astea ruginite se 

zbate. găleata se zbate de cîte ori cade în ea cîte o picătură din tavanul semi-mucegăit. astăzi paznicului i s

-a zbătut mustaţa,  zîmbea cu silă. i-am ghicit prînzul:  fasole. astea trei de ce se zbat?  n-a urlat nimeni 

azi. 

sunt singur. azi era ziua maică-mii. 5 mai 1942. 10 februarie 1976. a călătorit spre altă lume, vocile m-au 

îndrumat. curînd plec. m-a abandonat în spital, dar m-a vizitat o dată.  plec curînd. 

sunt singur. am scrijelit pereţii cu cretă ca să-i fac să tacă. îi vezi şi singur,  nu-ţi mai descriu ce-am 

desenat. sunt doar portretele vocilor. nu te speria de cel din dreapta,  dacă îi gîdili barba îţi arată imagini 

de afară. oamenii merg acum pe tavan şi pe cerul liber, solul  este doar pentru morţi. pe asta o ştiu de la el, 

Rivi Căpitanul. 
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14 mai 
sunt singur. gardianul mi-a returnat carneţelul. molohul de rivi căpitanul. 

mi-a zis să-i scriu numele cu literă mare dacă-l respect. m-a tras pe 

sfoară, ştia că o să mă audă mustăciosul. nu am multe să-ţi zic, nu s-au 

petrecut multe de ultima oară. doar atît: rivi plînge în colţul unde am 

mîncat pîinea primită de la femeia de serviciu pe la 12 noaptea,  pe 

ascuns. tot atunci,  rivi mi-a dat una peste ceafă ca să mă înec, mi-

au căzut firimituri şi au rămas pe jos. căpitanul riv’ mi-a zis că îi 

e teamă să mă piardă, de-aia nu se mai atinge de mine. plînge 

peste firmituri. plînge. plînge de cînd m-am tras singur pe sfoară, 

mai degrabă prin ea. am rîs puţin de căpitan făcîndu-mă că mă 

spînzur.  plînge. 

sunt singur. rivi nu mai plînge, murmură ceva. cîntă cu ochii 

deschişi. 

nu mai sunt singur. în anticameră se aude o voce nouă. o aud şi 

paznicii, deci nu am înnebunit. milos sajan. ăsta e numele. milos. 

am să-i spun mili. 

nu mai sunt singur. mili e lîngă mine. am cu cine vorbi, îmi place 

cum vorbeşte. vorbeşte ca proful de istorie din generală, se strîmbă, 

dă din mîini şi se plimbă prin celulă încît îţi închipui că eşti în cadrul 

poveştii lui. îl văd prin peretele ce ne desparte celulele, nu are decît o 

cămaşă pătată de vin şi pantalonii rupţi în genunchi. rivi e gelos,  urlă la 

mine, dar nu-l aud. am un prieten. mili e lîngă mine. 

19 mai 
sunt singur. pe milos l-au mutat pe partea cealaltă, dar acum îl văd. celula lui e vis-a-vis de celula mea. şi-a 

schimbat hainele, mi-a copiat stilul,  nenorocitul. alb-negru, dungi. nu mai am cu cine să mă joc sau să 

vorbesc, rivi nu ştie de-astea. 

nu sunt singur. mili ştie limbajul surdo-muţilor. mi l-a arătat la o fată din centrul de plasament, cu ea furam din 

bucătărie mîncare. altfel  nu puteam vorbi în misiunile noastre. mili zice: „îmi placi. no homo frate, only 

friends” sau că se plictiseşte. habar n-am. niciodată nu m-am priceput la asta. am zis că mi-a arătat limbajul, 

nu că m-am şi omorît să-nvăţ. bănuiesc că mă înţelegeam din priviri cu ea. amanda. 

nu sunt singur. vocea bunicului e în cameră. vorbeşte în pontică. azi e comemorarea morţilor din urma 

genocidului elen. turci mustăcioşi. de-asta urăsc paznicul mustăcios. cînd i se zbate mustaţa mă gîndesc la 

turci. la genocid. 

nu ştiu cum sunt. azi plec de-aici. în sfîrşit, mă scot afară. 

eu sunt. m-au chemat. scriu asta din mers. mustăciosul mă împinge cu fundul puştii ca să merg mai repede. 

Fraier. m-am ridicat de la pămînt cam greu. mi-au pus brăţări la mîini, aceleaşi cu care am intrat aici. frumos 

din partea lor, dacă tot ies de aici pe bună purtare,  mi le-au dat probabil ca să-mi amintesc începuturile.  Vă A

-pre-ci-ez.  Semnul Exclamării.  nu ştiu cum se desenează sau ce rol are,  am auzit de el şi pare potrivit aici.  

ne-am îndepărtat de mult de celula mea, încă îl aud pe rivi plîngînd „nu muri,  nu muri” nu mor, calmează-te. 

şi milos şi-a ridicat capul din pămînt cam trist cînd am plecat de acolo,  mi-a făcut cu mîna. s-a întors cu 

spatele, urît din partea lui.  

eu. m-au îmbrăcat în haine albe, foarte ospitalieri. puritate, inocenţă. scaunul este acolo, cu toate curelele alea 

de siguranţă. probabil e un drum anevoios pînă afară. era tăcut, nu mai ţipa ca înainte. mi-au îngăduit ca stînga 

să nu-mi fie legată, ca să pot scrie în continuare în carneţel. creionul e aproape minuscul. mă gîndesc la rivi 

acum. e voce bună, are grijă de tine. mai face glume proaste uneori, e un fel de măscărici sau chiar un fel de 

frate mai mic care-ţi fură din dulciuri şi din bani,  deşi el primeşte mult mai mult decît tine şi totuşi ţine la tine,  

ţii la el,  ţineţi unul la altul. mi-au pus o coroană argintie,  mă consideră un nobil,  probabil. se uită la mine 

ăştia şi nu-mi place. De ce aşteptaţi? uneori căpitanul rivi e ca o mamă, te înveleşte, îţi cîntă pînă adormi şi 

alungă vocile care vor să-ţi facă rău. e ca o mamă,  deşi nu am avut una. o dată,  în timp ce dormeam, rivi s-a 

luptat cu trei voci groase de femei vikinge ce încercau să mă blesteme.  

Rivi o să-mi lipszzzzzzz 
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 (un)titled note  

 

de la ultimul evernote la ăsta e un spațiu de câteva  

săptămâni în care nu s-a întâmplat nimic. singurătatea și plictiseala  

/ când îți cresc unghiile degeaba  

și ăsta rămâne singurul mod în care mai păstrezi legătura cu timpul/  

senzația jalnică      când merg pe stradă și pare  

că s-a oprit și pământul din mișcarea de rotație  

ultimele tale amintiri relevante au fost trase la indigo  

un ceai amar ținut prea mult la infuzat trezește ura  

în valuri. în seara asta luna e un bec  

de 50 de vați într-un depozit de armament  

 

indiferent de ce-ai spune  

întotdeauna ultimul care se culcă stinge lumina  

 

când am ajuns acasă am realizat că  

acum e momentul din zi în care singurele sunete care se aud  în  

apartament sunt alertele de low battery  

bâzâitul frigiderului și sunetul depresiei   
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-12 grade fărăzăpadă 
 

azi e una din zilele alea în care  

băltoacele îngheață ca marțipanul  

pe un tort prost decorat  

 

de bunica cu entuziasm strigă  

 

nu mai deschide geamul  

iese căldura. în cataloage de avon  

freci toate cerculețele parfumate îți imaginezi că  

ai timp  

 

ar trebui sa faci ceva  

cu adevărat emoționant te simți  

rece compari pluralul elementului de calorifer cu analiza matematica rezultatul e la fel de gol 

valabil pentru  

toate gusturile & destinațiile rezervarea  

unui nou corp cu mâini calde. ce-ar fi sa te faci vânzător la kaufland &  

să fii angajatul ăla mereu fericit care  

spune bunăziua dorițișipungă &  

să nu îți ceri niciodată salariul minim pe economie înainte de  

termen să zâmbești forțat când vezi copiii căutând prezervativele  

vultur lângă batoanele de bounty cu cocos  

plătind în fise primele pachete de țigări să le dai minorilor  

nostalgic că pe vremea ta mergeai până la marginea orașului  

să cumperi la bucată  

 

/ criză existențială /  

 

îți îngheață degetele &  

cuvintele nu sunt altceva decât cu 1 mai mult decât  

spațiile          dintre                              ele  

 

petarda pe care ar fi trebuit să o arunci de revelion  

dar ți-a fost frică ai ascuns-o în buzunar la geacă &  

îți dai seama cât e de frig după cât de serios te gândești la fetița cu chibrituri. 
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mai scriu asta& mă culc 

 

e frig afară& n-am timp de nimic  

totul a devenit stresant îmi  

amintește de crăpătura din draperie prin care intră lumina nu  

 

te lasă să dormi  

te fierbe dimineața ca uleiul  

în tefal îți trezește toate regretele & amintirile jenante  

pentru că astea sunt fotofile somnul nu  

 

oboseala se autoflagelează timpul trece te simți  

ca un meteorit căzut care se  

dezintegrează lent / descompunere/ îmbrățișezi perna ca pe reprezentarea  

în plan fizic a divinității & salteaua cu arcuri  

se lasă durează câteva ore până urma corpului tău dispare după ce  

te ridici din pat e ora 7 tu te-ai culcat  

la 3 &  simți că viața e o chestie nepotrivită  

 

dacă nu ai timp totul ajunge ca-n melodia aia de system  

of a down lonely day în retrospect  

it is a day that i am glad i survived sau în cazul meu  

e încă o dimineață în care n-am dormit dar mă bucur  

că supraviețuiesc 

mediul urban & meteopoezia 

 

Într-o dimineață tristă 

 minutele se scurg ca picături din perfuzie  

fugi de ploaie și picăturile se adună  

în agregate  

se scurg peste ciment cum se scurg 

ideile prin mintea mea  

aglomerație ca în metroul din shanghai  

la oră de vârf 

 

orice s-ar putea spune 

e o disociere repetativă un sindrom tourrettes poetic în care 

te plesnești singur cu realitatea și îți injectezi 

arterele cu aceleași momente la care organismul caută anticorpi 

de vreo 18 ani 

 

Lătratul câinilor la 7 seara & 

alți vecini care cară mobilă  

 

ascultă cum după o anumită oră  

bătăile inimii rezonează cu fiecare celulă 

și vibrează se zbate ca un cutremur 

îți părăsește fluxul sanguin  

injectat cu momente ca un dependent 

de viață 

 

 

 

suntem cu toții la câteva anevrisme cerebrale distanță de a deveni poeți 
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atât de serenă dizolvată-n acetonă 

 

pui degetul pe carte și citești cu amprente 

uiți ce-ai citit 

repeți 

 

fiecare culoare curge ca un spectru lichid  

când vopseaua se întărește 

atinge-ți o palmă cu cealaltă pe toată suprafața 

te rogi să se oprească ploaia 

și mănânci madlene 

 

suntem ultima generație care mai mănâncă pe parchet în dormitor 

fă-ți curat în cameră, rezervare la notar / frizer / duhovnic 

ai prins intoleranță de cuvintele articulate & limba română 

scrie-mi povești cu degetele-n nisip |Lingua franca| 

învață-mă caligrafie  

(/ dizgrafie iremediabilă) 

 

ți s-a rupt o unghie și te lauzi cu a mea 

scrie-mi prin culori 

cere-mi voie să te cert și îți permit orice 

suntem niște monștri orfani fără familie lexicală care să ne descrie 

 

vopsește-ți unghia roșcată și lasă-mă să te strig  

când te vei vedea de la distanță 

vei arăta ca beculețele după care ne uitam 

seara pe cer  

credeam că sunt sateliți rusești 

îi strigam sputnik 

erau lumini roșii  

am continuat să-i strig 

 

transcriu textul din palmă 

cu linia vieții raportată la restul etc 

știu la fel de multă chiromanție ca un muncitor în construcții 

 

ascultă-ți muzica pe mute  

 citește-mi poezia 

 cu amprente  

și pete de ojă 

când termini spală-te pe mâini  

& lasă-mă-n pace 
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they were holy children 

 

le tremură capilarele  

privesc marionete ruginite traversând asfaltul într-o  

simfonie amorfă  

ei sunt copii și nu le văd pupilele cerate 

 

țin în podul palmei soldați anorexici 

varul le zguduie părul blond 

hipotalamusul li s-a atrofiat  

cu tot cu memoria colectivă 

 

iar în universul lacrimogen de afară 

părinții cântă pentru ei și pentru nepoții lor abandonați 

la orfelinatul de lîngă metroul 

ticsit de mizerie și desene rupestre  

 

în timpul peregrinărilor noastre nu-i mai vizităm 

/ne e frică de ei căci poate respiră 

prin noi și noi nu știm/ 

mi s-a fisurat clavicula de la atâta dulceață 

 

* 

stay alive little child 
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sindrom 

 

nu pot scrie poemul ăsta 

pe afișe negre în autobuz e poezie 

iar noi ne luptăm cu sindromul de panică din trenul luminilor 

ca ultimii nebuni 

#spânzurați 

 

mi-am dislocat umărul citind din houllebecq 

la închisoarea lor oamenii mor 

cinici                   dislexici                  ca într-un poem cu versuri lungi 

 

mă simt ca în primul cer 

cu cioburile din parbriz înfipte în motor mașina asta sigur nu mai pornește  

atenție să nu intre în hiperventilație  

 

la colțul bulevardului așteaptă ceva 

ce ne orbește dar mai târziu ar putea deveni o bucurie 

 

 

mozaic 

 

privind prin oglinzile seci la ploaia ce se frânge  

//mocnit 

pe fereastra de un alb difuz 

 

zăresc umbre surde 

fețe crispate 

precum ale copiilor englezi 

ce s-au uitat la mine fix când am traversat ca la un criminal în serie  

#stop-selfie-în-ploaie-de-astăzi-sânt-rebel-așa-ceva-nu-se-mai-poate 

printre stafii și colivii de păsări cântătoare  

 

spiderman superman sau batman asta e întrebarea 

 

privirile de gheață asemenea prăpăstiilor vineții îmi anihilează neuronii 

morți pe jumătate 

ce nu se sinucid 

în abisul meschin 

 

e Frig afară  

iar coastele ude ale îngerilor 

se desprind ușor 
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la nuit je mens je prends des trains à travers la plaine 

 

sufletul copiilor ăstora curge de pe ultimele țigle  

crăpate 

prea alb/prea vicios/prea violet 

 

ai luat bilet de tren pentru altă dată ce tragedie 

nici ușa de la compartiment nu se mai închide 

în noaptea asta/la ora asta/ pe câmpia asta paralizată 

cu noi plutind pe lângă ea ca doi copaci sfârtecați de inerție 

 

să te îneci cu cloroform e un păcat 

”carpe diem” ca în dead poets society 

nici nu mai știi de când n-ai mai ascultat grunge 

sau vreun șofer de taxi n-a mai pus ceasul 

 

/și ați ajuns fericiți la o benzinărie  

tu i-ai vorbit prin pereții de la bar 

el a scrijelit două versuri în vid 

nimic mai palpabil nimic mai profund 

 

* 

decât să vorbești despre sartre în gara de nord 

soldiers 0591 

 
“să mergem să furăm un makarov 

chiar dacă e stricat îl vei repara tu cu puterile tale de ventriloc” 

 
stau cu genele prinse de pervazul apretat  

o să le necrozeze creierul cu tot lichidul de parbriz și  

reformele liberal-comuniste 

vin să-l asculte pe gorbaciov 

cât li se usucă pantofii lăcuiți îi bântuie solipsismul 

 
“hai să furăm o rugăciune din aia lungă-lungă 

să ne uităm la mașini cum zboară fluid pe asfalt și cum le tremură 

carotidele să avem grijă să nu aibă vreun accident vascular” 

 
all in all ur just another brick in the wall 

{dacă se sparge zidul în ce mai arunci tu cu mucegaiul conservelor 

vezi că toaletele din molozul ăsta nu sunt compatibile cu organisme 

heterotrofe și nici cu uleiul încins din borcan} 

 
te uiți la ploaie cum curge pe mortar 

și te gândești la electroliții pe care ar fi trebuit să-i digeri la ora asta iar tu 

îți mănânci unghiile din carne de la atâta drog 
* 

dumnezeu nu mai are nimic pentru tine 

niciun pachet de carpați nicio pungă de skittles 

poți să te îneci cu aburi liniștit 
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Sunt veteran în alb și negru 

 

îmi frec genele de pragul ușii aștept să nu mor să ajung iar în țările calde 

nu te plouă între ochii deschiși 

                           orice senzație auditivă devine un zgomot de fundal pentru white sound 

totul se amestecă tu nu știi dacă asta e ultima dată când pui un ou fiert lângă cele crude în cofrag 

& de Paște spargem ouă vopsite cu puișori în ele 

închegi pete de mov în spatele retinei 

eu sunt bolnav de sinestezie 

       visez de prea mult timp cum mori într-un joc de paintball & un bătrân schilod te aleargă să-l strigi pe nume 

mă întorci pe brațe strigi  

galbenul fuge mă lasă pe spate doar cu o pată de vișiniu 

imagine stereoscopică 

o pungă de Skittles de unde mai nou îți curge o gaură neagră 

așa miroase ploaia când ții ochii închiși. 

 

 

 

 

Nici nu mai știu de când îmi suflu sub pleoape 

 

 

de când îmi dau aer cu seringa 

să mănânc de 3 ori pe zi 

                                    piure de măr cu morcovi 

de când îmi bagă degetele în ochi mă țin de urechi să schimb programul când începe românia te iubesc 

îi aud cum țipă cu stropi 

     ,,cică” se ascund după o ușă de PVC 

  o transform în Hubba Bubba, o fac balon îmi las respirația să zboare cu două fire de păr și un mușchi ciliar 

strigă pe pereți, mânjesc albul cu violet de gențiană și scot fum roșu când nu mă lasă să dorm 

am insomnii 

de când mă sperie că-mi va necroza creierul de la atâta Coca-Cola ce-mi curge prin neurocraniu 

de când mă amenință că-mi vor tăia părul 

          vărs vânătăi pe pereți vomit tuburi de vopsea / capete de pensule 

Nu e Nimic ce Nu se poate rezolva cu Narcotice 

îmi zic îmi pun o pastiluță veselă pe farfurie urlu la ei trebuie să îmi fac tema la astronomie 

sângele urcă în obrazul drept 

             violete se scurg din ochi și urechi ca acum o săptămână pe două coaste stângi 

de când nu mai am irisul albastru 

    s-au șters reacții de pe buricele degetelor 

nici nu mai știu de când am rămas orfan de casă. 
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Sunt veteran în alb și negru 

 

îmi frec genele de pragul ușii aștept să nu mor să ajung iar în țările calde 

nu te plouă între ochii deschiși 

                           orice senzație auditivă devine un zgomot de fundal pentru white sound 

totul se amestecă tu nu știi dacă asta e ultima dată când pui un ou fiert lângă cele crude în cofrag 

& de Paște spargem ouă vopsite cu puișori în ele 

închegi pete de mov în spatele retinei 

eu sunt bolnav de sinestezie 

       visez de prea mult timp cum mori într-un joc de paintball & un bătrân schilod te aleargă să-l strigi pe nume 

mă întorci pe brațe strigi  

galbenul fuge mă lasă pe spate doar cu o pată de vișiniu 

imagine stereoscopică 

o pungă de Skittles de unde mai nou îți curge o gaură neagră 

așa miroase ploaia când ții ochii închiși. 

 

 

 

 

Nici nu mai știu de când îmi suflu sub pleoape 

 

 

de când îmi dau aer cu seringa 

să mănânc de 3 ori pe zi 

                                    piure de măr cu morcovi 

de când îmi bagă degetele în ochi mă țin de urechi să schimb programul când începe românia te iubesc 

îi aud cum țipă cu stropi 

     ,,cică” se ascund după o ușă de PVC 

  o transform în Hubba Bubba, o fac balon îmi las respirația să zboare cu două fire de păr și un mușchi ciliar 

strigă pe pereți, mânjesc albul cu violet de gențiană și scot fum roșu când nu mă lasă să dorm 

am insomnii 

de când mă sperie că-mi va necroza creierul de la atâta Coca-Cola ce-mi curge prin neurocraniu 

de când mă amenință că-mi vor tăia părul 

          vărs vânătăi pe pereți vomit tuburi de vopsea / capete de pensule 

Nu e Nimic ce Nu se poate rezolva cu Narcotice 

îmi zic îmi pun o pastiluță veselă pe farfurie urlu la ei trebuie să îmi fac tema la astronomie 

sângele urcă în obrazul drept 

             violete se scurg din ochi și urechi ca acum o săptămână pe două coaste stângi 

de când nu mai am irisul albastru 

    s-au șters reacții de pe buricele degetelor 

nici nu mai știu de când am rămas orfan de casă. 
 

Construim case la Nalbant și Dunăvăț 

 

te ascunzi după un geam spart într-o casă de chirpici 

         îți ții umbrela galbenă agățată de urechea stângă crezi că nu te plouă între ochii deschiși  

bunica îți zicea să nu mănânci direct din cratiță 

zvârli cu picioarele în frunze 

 & 

prin podul casei te plângi că te trage curentul acum ai patruzeci de ani crezi că 

o să cazi prin acoperiș în bucătăria de vară  

covoarele cu model savana s-au demodat nu-ți mai plac noaptea când dintr-un coșmar te uiți pe pereți 

              te vezi arhitect 

înalță porțiunea  cu câțiva centimetri  vezi cum  țiglele de pe casă cad  

e  prima dată când te sui în pod. 
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Camionul cu produse Altex trece pe strada Toamnei în fiecare marți la ora 3 

 

 

tu te scufunzi în grămezi de lucruri petrecute prea devreme astăzi 

victimăînstopcardio-respiratoramnevoiedeajutorarecinevaundefibrilator 

a murit omul H într-un accident de autovehicul  

aici contează nota 7.31 și câteva coaste imaginare rupte  

șiunu șidoi șitrei șipatru șicinci   

forța gravitațională se învârte în spițele de la bicicletă 

ai decis să îți uiți mobilul acasă  

acum rupi coastele cuiva și vezi cum ești salvator doar pe hârtie.  

Vezi cum totul se structurează pe micile decizii  

când ești aici și nu în cine știe ce serial cu vampiri / Cum Ți-am Cunoscut Mama 

carte cu și despre crimă / iubire / nemurire  

anime R - 17+ (violence & profanity). 

Știi, când jucam let´s pretend și 

știi, când aruncai cu ouă în geamul bătrânei care niciodată nu te lăsa să îți iei mingea din curtea ei și 

știi, când folosind o ecuație de gradul trei puteai comanda un meniu BigMac și 

știi că acum ceri un tricou cu o singură necunoscută și o variabilă XL 

valar morghulis și sleep is for the weak nevoia  

de alți oameni te încapsulează într-un plan al comunismului unde 

fiecare stă la coadă și câte cincisprezece minute 

fără a ști ce se dă acolo pe cartelă: prietenie, empatie, sinceritate sau hârtie igienică  

// principii reduse rămase în cărți pe care nu le citește nimeni. 

 

 

 

Angry & epileptic 

 

 

e frig în casă & 

suntem căpușe afectate de forța coriolis 

băiatul cu pistrui doarme în scara B  tu strâmbi din nas la ciorba reîncălzită 

e umezeală în casă & 

prin caietele cu limite de funcții ai uitat ce trebuia să scrii 

conversăm ca doi proști // dacă 

moartea e straight sau bisexuală 

auzi strigăte din bucătărie mereu crezi că-i un claxon de tir 

*coordonate google maps. Olanda.  om mort aruncat în apă* 

citez 

e douădimineața laș becul aprins cauț purici  

când ești atât de aproape de telecomandă & nu vrei să te ridici din pat 

când îți sufli nasul în hârtie igienică pe ascuns să nu te prindă maică-ta că iar ai răcit  

o fată aleargă desculță în Oregon și 

totul pare simplu când privești prin ochii unui câine. 
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MTLA Sava 

    Mai rău decât la cumpărături când într-un moment de anxietate te gândești de trei ori cum să ceri două 

amărâte de franzele și o bucată de brânză. Oamenii pot observa foarte multe dacă sunt atenți. Colegul din a 

treia bancă ține creionul între opozabil și arătător în timp ce încearcă să explice lucruri banale la oră. Fata din 

ultima bancă gesticulează vehement într-un simplu moment de emoție despre care va scrie mai târziu o poezie. 

Geniul clasei, care mereu are cuvintele la el, nu îi privește pe ceilalți în ochi în timp ce vorbește și bate câmpii 

într-un mod convingător.  Fata din a doua bancă are într-o dimineață ochii umezi, dă vina pe oboseală pentru 

cei cu un grad insuficient de mare de prietenie. Cea din a treia bancă intră zgomotos pe ușă într-un atac armat 

cu îmbrățișări pe care ar vrea să le primească mai des. 

    Tot ceea ce spunem este adevărat,  iar ceea ce nu este,  este doar începutul adevărului. 

 

    La asta ne gândim toți destul de des. Cum, peste o zi, două, trei și jumătate, 7 ani, nu va mai avea nicio 

relevanță că tu, astăzi, ai ales să mănânci plăcintă de dovleac și nu tartă cu fructe.  Cum totul se structurează 

încet pe micile decizii pe care le facem în fiecare secundă în care alegem să dormim în loc să ne uităm la cine 

știe ce serial cu vampiri / Cum Ți-am Cunoscut Mama, carte cu și despre crimă / iubire / nemurire sau anime 

R - 17+ (violence & profanity). A fost și lumină și cer și ape și pământ și stele și soare și lună și fiare și 

oameni. Încerci să descifrezi integrame în scurtele momente în care ceilalți colegi de cămin tac din gură. Aici 

o senzație auditivă mult prea intensă ce provoacă dureri de cap. Aici o scenă aducătoare de ploi și muci. Aici e 

liniște. Amnezia te aduce iar în stadiul incipient, când tot ce își amintești sin 2x=2sinxcosx și prisma (vezi fig. 

2) este poliedrul mărginit de două poligoane paralele și congruente, iar lateral de paralelograme. Romantismul 

este curentul literar apărut în prima jumătate a secolului douăzeci... și tu încă nu vorbeai pe atunci. 

    Ai avut mereu urechi să vezi iar niciodată ochi să asculți, cel puțin cu asta preferi să te minți uneori. Nu mai 

știi exact de unde ai început să visezi oameni în loc de oameni, s-a întâmplat după ziua aia oricum, mânat de 

psihoza ce îți provoacă amețeli mai puternice decât sucurile acidulate. 

    -Ăla din Sava de-ți plăcea ție iar s-a combinat cu fosta. 

    -Așa, și?  Uite cât de mult îmi pasă. 

    -Mda, tipic ție. Vezi că a fost ieri taică-miu la Kaufland și am luat cărți noi de Stephen King, mâine probabil 

termin Misery și dacă vrei ți-o aduc. 

    -Thanks, cred că întâi o să termin totuși anime-ul ăsta la care mă uit acum. Adică, ieri... în episodul 9..a..a 

murit...și a fost așa de trist adică... 

*cri cri cri* 

    -Da, știu că nu îți pasă, eh, se mai întâmplă. 
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AV București 

 

      Astă noapte ai fost acolo, te aflai în mai multe stări de beție, așezate unele peste altele, ca într-o cutie cu 

bouncy balls ale copilului fratelui vecinului Boris de la etajul trei, amestecându-te la fiecare nouă nevroză.  

Stăteai întins pe parchet de nuanță savana, îți era frică să urmărești umbrele din dulap și jocurile de cărți ale 

celor de la Monster Inc. & Company. Acolo ai stat și când vedeai doi copii pe jos, râzând. Când drumul până 

la baie era ieșirea din Grand Canion iar tu voiai mereu să te pierzi între ziduri și uși inexistente,  iar pe 

bancheta din spate încă nu era nimeni. Simți păr blond în zona gâtului, îți amintești, știi, când jucam let´s 

pretend și știi, când aruncai cu ouă în geamul bătrânei care niciodată nu te lăsa să îți iei mingea din curtea ei și 

cum nu îți mai amintești dacă ți-ai rupt mâna înainte sau după ce-ai căzut din cireș. 

      -Haida. 

      -Unde? 

      -Să plecăm. 

      -Eu nu chiulesc de la română, am destule absențe și nu cred să mai asculte din moara cu noroc oricum. 

      -Ești amețită. Uită-te în carnețel. 

*Galaxy M-33, stelele produc o cantitate mai mare de lumină ultravioletă, pe hârtia fotografică Johann Ritter a 

descoperit că există lumină după violet* 

      -Ce vrei, mă? Ce ar trebui să înțeleg? 

      -Ai greșit pagina, nu acolo, lângă, chioaro. 

*vreau să plec :-?? din oraș, mi-am amintit de a opta când plecam cu microbuzul acasă și afară era frumos și 

mă tot uitam pe geam și arăta și cartierul drăguț în București* 

      Vezi un zâmbet cu jumătate de gură- închide ochiul stâng, ține mâna dreaptă mai sus de nivelul inimii și 

vezi să maschezi orice simptom al unui atac vascular cerebral. Te-ai plictisit să-l mai citești pe eminescu 

hiperbolizând-o pe vero, care oricum nu dădea doi bani pe el,  iar bacovia își limita depresia la câte două 

silabe per cuvânt. Acasă nici ciorba de perișoare nu mai are gust, te întrebi cât de tare s-ar enerva maică-ta pe 

tine dacă ai pleca prin țară, să dormi la cort vreo două săptămâni, în mijlocul lui decembrie. Când omul care s-

a sinucis, lăsând drept motiv faptul că viața e pur și simplu mult prea plictisitoare pentru el, îți dorești să fi 

scris o carte Pădurea Spânzuraților versiunea 0.2. Preferi să te uiți la un perete verde,  într-o cafenea în care ai 

ieșit deja de prea multe ori, unde s-a aplicat legea anti-fumat și vezi oameni ieșind des afară, cu geci pe ei și te 

întrebi de ce nu e valabil și pentru tine, ca nefumător, să ieși afară. 
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Macaua PT 

 

    -Ce vreți să jucați? 

    -Hai macaua. 

[după 5 minute] 

    -N-am ce să pun, hai cu umflăturile. E rândul tău.   

*umflătură* 

    -Hai și eu, ce să fac,  dacă voi ați început. 

*umflătură*, *umflătură*,  *umflătură* 

    -Clar, o să trag tot pachetul. Am pierdut, gata. 

Vedeți ce pedeapsă îmi dați. 

    -Du-te înspre margine, înspre biserica aia.  

Așa, mergi.  Acuma,  fă trei mătănii. 

    -Cred că glumiți. 

    -Ba deloc, haide, începe, fă-ți mătăniile. 

*râzând* 

    -Perfect. 

    -Așa, două, trei. 

    -Zi amin. 

    Să faci mătănii pe acoperișul unui bloc, 

deasupra vecinilor care se uită liniștiti la 

televizor. E vară și nu îți pasă că te aud cei de 

pe stradă cum cânți Passenger Let her go și cum 

îți bălăngăni picioarele pe margine ca și cum îți 

scalzi picioarele într-un lighean cu apă rece și nu îți 

pasă că afară deja apune soarele și tu încă nu ai 

făcut o poză decentă pentru instagram. 

    Te foiești de pe o parte pe alta a patului de parcă te 

mănâncă interacțiunea pijamalelor cu cearșaful și 

electricitatea statică. Nici unghiile nu ți le-ai mai ros în somn și 

nici nu-ți mai scrâșnesc dinții de când dormi 5 ore pe noapte cu ore 

de la șapte și pauză mare de zece minute. Încă ai senzația că știi ce vrei să 

faci și crezi că oamenii sunt la fel de ușor de citit ca un rezumat pe capitole la ultima 

noapte și că oamenii au habar de existența lor, dacă mănâncă, se dau jos din pat și se rezumă la 

conversații pe facebook prin emoticoane față zâmbăreață douăpunctesteluță și o cratimă pusă la locul ei. Te 

uiți degeaba pe pereți, încercând să îți explici de ce nu există punct în spațiu și de ce totuși oamenii îl folosesc 

să traseze drepte perpendiculare pe planul altor oameni și altor oameni până când doar capul îți mai rămâne 

paralel cu perna, în care înăbuși orice perspectivă asupra realității. Poți spune că a trecut o săptămână, două 

sau douăzecișitrei de zile dar totul stagnează de fiecare dată când o pasăre ți se așează pe cap sau dai scroll într

-o conversație fără buton de reply. Și crezi că dacă te deloghezi de pe site-urile de socializare o să poți da log 
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political.burn 

 

treij de ore de când spun împăturește hainele ascunde 

paharele taie coada la pisică  

țara asta nu mai e de noi  

& sângele de pe haine mușcă din steag ca o molimă  

& estul mușcă din continent ca un animal sălbatic care-și 

mănâncă ghearele  

 

între mine// mastodonţii de la petrochimica întind hectare 

de foc  

între noi// mirosul de piele arsă iar degetele care se freacă 

de podea  

unghiile înfipte în tencuială  

 

când eram mică mama îmi spunea că ne întoarcem acasă 

după ce adoarme bestia  

 

când eram mici luam crengi și le puneam vârfurile în foc  

apoi umblam cu ele de parcă viețile noastre urmau catarge de aluminiu  

ardeam fânul & bunicul ne fugărea ca pe doi șobolani  

 

în moscova se pierde firea oamenilor  
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robinson pare un tip tăcut  

scund c-un nas cârn cu două buze  

o frunte moderată părul roșu  

/cu reflexii verzi pe care și le-a făcut pentru o tipă/  

 

am timp să-l privesc din spatele clasei  

cu citatele lui din cioran  

e englez  

simt furnicături în articulații când văd  

că știe mai mult ca pământul unde cântă straja  

că râde cu accentul ăla de yorkshire  

are un tic nervos: vorbește  

nu mi-o luați în nume de rău  

chiar mi-ar fi plăcut de el dacă nu folosea parfumul ăla scump de la hm & nu purta pullandbear  

dacă nu își mișca ochii fascinați când vedea o căruță pe stradă  

suntem în cernăuți  

iar caii ne-au slujit mai bine ca regii aici  

și vine robinson să ne ia caii  

câinii ziarele să-și înfigă coarnele  

în mestecăniş să ne vâneze cerbii  

mistreții cămășile albastre  

 

dar încerc să nu deviez de la subiect acum  

cel mai nasol a fost iarna lui 94 când robinson nu venise încă  

iar la chișinău ianuarie părea un anotimp propriu-zis, separat de pământul ăsta  

nu vă spun, dar a fost greu să o văd pe mama vânzând casa  

camera în care dorm acum și cel mai greu a fost s-o văd pe mama înghețând la -15 grade în fabrica de geamuri  

unde a lucrat tata cu doi ani înainte să moară  

 

sau frate-meu când a făcut 18 ani în 2003  

dar nu vreau să vorbesc despre asta suntem puțini și ardem  

în garsoniera din calea victoriei suntem aproape doi  

pentru că el pare mereu cu gândul altundeva  

iar eu sunt o prezență așa permanentă că dezgust câinele vecinei de la trei  

până și lui îi mai zboară mintea  

/chiar îmi place câinele ăla  

e boschetar are o pată albă pe bot  

și latră cu accent de yorkshire/  

 

să mă înțelegeți  

am fost la star wars & am dat spoiler multor persoane  

am distrus multe vieți atunci  

dar crește rădăcina de salcie prin trahee  

și toamna e aici  

vă anunț  

poate vine robinson să-mi măture și mie curtea  

impala 76 



 

62  

*** 

în dormitor miroase a portocale  

așa-mi amintesc de vacanța de vară  

81 a fost anul în care strugurii atârnau pe fereastră  

iar pantalonii tăi scurți foșneau ca un album post-punk cu palmieri pe copertă  

și cerul era o pată de petrol în marea nordului gata să-nghită  

 

imaginea ta e vie nu vorbesc d-asta  

porți un tricou larg în care ascunzi subcarpații  

dinții lui hatfield rânjesc ca niște piloni de protecție în fața vântului  

pielea ta mușcă din pământ &  

ochii sunt două cratere de scorțișoară în care crește cosmos  

 

două săptămâni în decembrie alergi la metrou  

costumul care nu te prinde şioamenicaretrecînghesuiţipestradă  

fără spații în care să m-ascund  

eu tu și alte două miliarde de celule cad în coșul de gunoi atunci  

privirea și cele treij de secunde în care am spus fir-ar iar ti-ai uitat țigările la mine devin  

 

treizeci de ani într-o mansardă ai tot timpul  

să îți privești încheieturile în oglindă  

iar gândul că îmbătrânești să nu-ți străpungă coloana vertebrală  

decât la imaginea lui când spune  

these riddles that live in my head  

god is dead 

instinctul de a mă trezi noaptea cu dureri de stomac  

migrene ale draculuiui subredditul cu întrebări  

eu și Arya ghemuite lângă calorifer  

tata mă întreabă dacă știu unde se duc rațele din central  

park când vine iarna eu habar n-am să explic uite tata eu  

nu sunt cine crezi tu nu m-ai lăsat în lan și poate ai fi  

vrut s-o faci dar ce-i drept n-am știut niciodată cum să  

îți spun tata  

ideal ar fi să nu ne cunoaștem părinții  

 

în felul ăsta sunt doi oameni mai puțin dezamăgiți  

când mă gândesc la ei văd două case în care am locuit cu geamuri & uși sparte dar caloriferele mereu calde  

discuțiile cu mama la 11 înainte să adoarmă  

nopțile de coșmar în care mă zvârcoleam  

cu un nod în gât cu încheieturile amorțite  

și mâinile lor calde pe fruntea mea  

/îmi spune că scandinavia unde ne-au dus bunicii e azi mai aproape &  

finlanda nu există deci cu o țară mai puțin între noi/  

 

înainte să plec îi repet lui david /I loved my homeland dearly but never carved a place in society/  

într-un final imaginea lor se pierde  

rucsacul în spate & unsprezece ani  

de când n-am mai fost acasă 

travelling alone 
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instinctul de a mă trezi noaptea cu dureri de stomac  

migrene ale draculuiui subredditul cu întrebări  

eu și Arya ghemuite lângă calorifer  

tata mă întreabă dacă știu unde se duc rațele din central  

park când vine iarna eu habar n-am să explic uite tata eu  

nu sunt cine crezi tu nu m-ai lăsat în lan și poate ai fi  

vrut s-o faci dar ce-i drept n-am știut niciodată cum să  

îți spun tata  

ideal ar fi să nu ne cunoaștem părinții  

 

în felul ăsta sunt doi oameni mai puțin dezamăgiți  

când mă gândesc la ei văd două case în care am locuit cu geamuri & uși sparte dar caloriferele mereu calde  

discuțiile cu mama la 11 înainte să adoarmă  

nopțile de coșmar în care mă zvârcoleam  

cu un nod în gât cu încheieturile amorțite  

și mâinile lor calde pe fruntea mea  

/îmi spune că scandinavia unde ne-au dus bunicii e azi mai aproape &  

finlanda nu există deci cu o țară mai puțin între noi/  

 

înainte să plec îi repet lui david /I loved my homeland dearly but never carved a place in society/  

într-un final imaginea lor se pierde  

rucsacul în spate & unsprezece ani  

de când n-am mai fost acasă 

1000moods 

îmi înfig colții în carnea de pe umăr  

gustul de sânge după ce mă spăl pe dinți  

/gingiile roșii au înflorit pe maxilar/  

rădăcinile se topesc  

& după cum ar gândi vian poate sunt nufărul dintre plămânii cuiva  

 

teama că îmi vor privi tăieturile de pe coapse /exponate/  

vitrina îmi va colora pielea cu mov  

& privirile se vor urca pe mine ca scarabeii în the mummy  

 

teama care mi-a dictat întreaga existență  

tot ce mai simt e foame & durerea permanentă de cap  

trăire atât de constantă aș vrea uneori ca viața mea să aibă la fel de multe sezoane ca un serial mediocru  

cu fiecare zi începând  

from the last episode of the walking dead  

 

concertul din doo mii opt unde probabil aș fi mers  

but these are just an underaged`s problems you wouldn`t understand  

ultimele bilete la rockstadt speranța că poate anul ăsta nu voi mai sta la coadă la dușuri și ploaia îi va spăla pe 

toți 
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Apusul unui titan de stâncă 

 

 Licuricii de ceară din ferestrele caselor 

dispăreau unul după altul, înfrânți de întuneric. 

Cu fiecare secundă ticăită de orologiul din centru, 

un om se vedea străbătând străzile anoste, un altul 

se făcea dispărut în îmbrățișarea nopții. Yannisa își 

zgâria un deget cu unghia celui alăturat, în speranța de a-

și abate atenția de la cei ce treceau pe lângă ea. Aștepta pe 

cineva ce părea a fi uitat-o. 

Gândul de a veni la locul întâlnirii înainte de vreme i se părea 

acum stupid. De ce nu i s-a părut astfel și înainte de a părăsi încăperea călduroasă 

a hanului pentru aleile autumnale, înainte de a-și pune pe umeri haina neagră din piele? Se 

cufundase în umbre ca un tâlhar și se opri în fața singurului han portocaliu din toată piața, pe care îl găsise 

numai din priviri. Numele i-l uitase din secunda în care îi fusese adus la cunoștință, fiind neimportant pentru 

ea. Cu timpul de partea ei, începuse a hoinări prin piață, în căutarea frumuseții orașului. 

 Nou venită și obișnuită numai cu dugheana de baltă din care provenea, ce era oraș numai pe hârtie, fu 

surprinsă de arhitectură încă din momentul în care pusese piciorul între zidurile cărămizii, acoperite cu țigle 

roșii. Detaliile pe care localnicii le considerau plictisitoare, dacă nu hidoase, îi atraseră atenția. O făcuseră să 

se simtă nesemnificativă. Îi luaseră respirația cu strălucirea lor în bătaia unui astru ce dispăruse. Astfel, își 

sacrificase confortul altor câteva minute pentru a admira casele și turnurile altora cu ochi de copil. Bătuse la 

pas centrul Navarone în lung și în lat, bucuroasă că nu trebuia să își bată capul cu mulțimile de oameni din 

timpul zilei, însă bisericile cu vitralii celeste, tarabele divers colorate, fântânile grandioase și casele rustice 

erau lipsite de viață și distante la acele ore. Dormeau în taină. Așa se face că, în mai puțin de zece minute, 

peisajul începuse a o face să se simtă stingherită. Își proptise spatele de zidul umed al hanului și se sprijinise în 

piciorul stâng, ca un câine într-o lesă invizibilă. 
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Lumea trecea prin fața ei cu un aer disprețuitor, iar ea era priponită acolo, obligată să îi suporte. Priviri 

bănuitoare îi erau aruncate. Din fericire, orice om dispărea din fața ei în câteva momente. Atunci își relaxa 

trupul și nevoia de a se ascunde ca un lup prins în capcană o lăsa în pace. Cineva intră în han, un bărbat cu 

sprâncene stufoase arcuite în dispreț, care trânti ușa în urma sa cu indiferență. În acel moment mulțumi în 

sinea ei unei entități fără nume pentru gluga neagră ce îi ascundeau fața de străinii curioși. 

 Tic. Tac. Tic. Tac.  În timp ce Yannisa dădea uitare altor prezențe agasante ce intrau în local, auzi cum 

ceasul anunță ora unsprezece. Nici nu o uimi când prințesele și muzicanții ce dansau la fiecare șaizeci de 

minute înghețară în lăcașul lor. Muzica barzilor din porțelan răsună fantomatic, în surdină, în urechile sale, 

îngânată de amintirile ei recente. Iluzia o irită în primă instanță, dar ,după ce reveni la realitate, își dădu seama 

că era mai bine să halucineze în imaginația ei, decât să mai conștientizeze existența oamenilor străbătând piața 

mare, părând mai interesați de prezența ei, decât de propriile vieți. 

 Un junghi îi străbătu spinarea. Încercă a se mișca, dar paraliză ca un gargui blestemat pe zidul unei 

biserici. Spatele îi era stâncă dureroasă. Peretele care îi conferise sprijin și umbră în care să se ghemuiască o 

trădase. Arcuindu-se cu o sforțare secătuitoare și cu o pufăitură, își reveni, deși mijlocul încă îi era săgetat de 

lame înghețate. Își dădu capul pe spate, așteptând să audă cum îi plesnește spinarea, dar nu se întâmplă nimic. 

Încrucișându-și brațele la piept, își îndoi celălalt picior în fața, stângul fiind prea umflat pentru a-i mai susține 

greutatea. Ca un copil îmbufnat, cu talpa cizmelor, începu a măsura jumătăți de secundă pe dalele asfaltului. 

 Deodată, o figură în straie bogate, cu o mantie lungă, îi apăru în față. Ochii ei sclipiră, plini de încredere. 

Dădu să plece către omul acela, însă, când chipul lui deveni mai ușor de deslușit, speranța tinerei se sparse în 

mii de bucățele, unele de care conștiința ei se mai agăța nebunește, în ideea că poate ochii o înșelau. Dar nu. 

Văzuse bine. Nu era cel pe care îl aștepta. Își plimbă limba printre dinți, dându-se un pas înapoi. 

 Tic. Tac. Tic. Tac. 

 Începu a respira greoi, arcuindu-și degetele haotic. Ba, mai mult, se bălăngănea pe călcâie, pentru a se 

asigura că oricine îi înțelege nerăbdarea, dacă nu și scopul. 

 O femeie într-o rochie lungă, elegantă, atent brodată, coborî de pe o străduță lăturalnică. Fața îi era 

ascunsă de o glugă neagră cu margini aurite, susținută pe umeri subțiri. Se apropie de Yannisa, care nu prea îi 

dădu mare atenție. Totuși, prezența îi fu remarcată și primită cu reticență. Fata, înțelegând cu jumătate de 

măsură ce se petrecea, dădu să își schimbe locul, doar că o voce straniu de familiară o împiedică. 

 - Îmi pare rău de inconveniență, rosti femeia, dar cred că poți înțelege responsabilitățile impuse de 

funcția mea. 

 Neștiind ce să creadă, Yannisa dădu stângaci din cap,  înțelegând ceea ce auzise de abia după două 

momente de meditație, din cauza oboselii, ori a neatenției. Cum distinse vocea, o trecu alt fior. Era buimăcită. 

 - Mă bucur că mă înțelegi. Acum să mergem până nu răsare soarele. 

 Yannisa înțelesese, din tonul vocii, ce se petrecea. Totuși, o oarecare nelămurire îi rămase, pendulând în 

minte, dar hotărî să o lase așa, considerând-o lipsită de bun simț. Se chinui să o facă să dispară într-un colț 

întunecat. 

 Pășind pe drumul pavat cu piatră cubică din fața tavernei, își grăbiră pasul. Yannisa nu se plânse de 

amorțeală, dar era ușor de observat că nu era în stare să gonească pe roca cleioasă, deși nu avea de ales. 

 - Nu a fost potrivit din partea mea să mă las așteptată, rosti femeia pentru a îndulci plimbarea. 

 „Așteptat”, gândi tânăra, uitând pe moment de aerul formal ce o făcea stângace. 

 - Îmi imaginez cât de neadecvate au fost atmosfera și atitudinea cetățenilor, dar trebuie să le înțelegi 

reticențele, continuă însoțitoarea, fără a-și arunca măcar coada ochiului la cea care încerca să nu rămână în 

urmă. 

 - Nu a fost chiar atât de... stresant, se încurcă ea încercând să adopte un comportament adecvat. 

Yannisa asculta plesniturile trenei hainei sale, simțind cum aceasta i se izbea intimidant de picior, dându-i 

zvâcnirea necesară de a păși în continuare. Săltând peste băltoace cleioase, pe care nu le observase în imaginea 

perfectă a orașului, o ajunse din urmă pe Averil. 

Reuși să o facă pe Averil să își întoarcă privirea spre ea, chiar dacă pentru numai o secundă.. O supărase? O 

iritase? Mergea la luptă cu fiecare gest, în prezența călăuzei sale, o luptă în care încerca să nu își piardă 

demnitatea firavă. Întâlnirea cu alți oameni în fața tavernei ori cu niște gardieni gata de a o sălta păreau 

alternative mai ușor de suportat. 
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Casele ale căror culori variate se puteau observa numai în lumina torțelor sau a tăvițelor cu jăratec, păreau că 

le onorează prezența. Nimeni nu mai bântuia străzile în afară de ele și de ocazionala patrulă de noapte, care, 

din cauza războiului, nu mai avea de a face cu bețivii de altă dată. 

 Yannisa asculta plesniturile trenei hainei sale, simțind cum aceasta i se izbea intimidant de picior, dându

-i zvâcnirea necesară de a păși în continuare. Săltând peste băltoace cleioase, pe care nu le observase în 

imaginea perfectă a orașului, o ajunse din urmă pe Averil. 

 - Mai avem mult? 

 - Cu răbdarea treci și marea. Așa se zice prin părțile voastre, nu? 

 Yannisa nu răspunse, ci înghiți în sec, înțelegând încotro se îndrepta discuția. 

 - Marea nu se grăbește nicăieri. Singurele sale mișcări sunt valurile. Ele ne pun la încercare răbdarea. 

Poți vâsli mai repede, dar, dacă ești norocos, o să rămâi pe loc, stropindu-te. Dacă nu... 

 - Ai navigat vreodată? întrebă tânăra. 

 Averil tăcu pentru un moment lăsând un gardian suspicios să treacă. 

 - Nu. Tu? 

 - Îndeajuns de mult încât să mă plictisesc. 

 - Cum te poți plictisi astfel? 

 - După câteva ieșiri în larg, ori încerci să vezi ce e mai departe de orizont, ori te întorci la țărm și cauți 

ceva diferit, ceva ce alții consideră plictisitor. 

 - Mersul pe jos? 

 Yannisa se bucură văzând cum, treptat, tensiunea dintre ele dispare și zâmbi prin glugă. 

 - Spune-mi, de ce vrei să îi ajuți pe nenorociții ăia? ceru femeia un răspuns. 

 - Pentru că nimeni nu o face și toți așteaptă indiferenți ca disputa să se încheie de la sine, când ar trebui 

să fim uniți și să ne ajutăm reciproc. 

 Într-un târziu, când tânăra deja nu-și mai simțea picioarele de oboseală, Averil se opri în fața mai multor 

cerșetori ce dormeau îngrămădiți, pentru a se încălzi. Starea lor dezolantă era cu totul ruptă de aspectul 

Navaronelui. Duhoarea lor putea fi simțită de la câțiva pași buni, dar pe companioana Yannisei nu o deranja 

mirosul. Furișă un pumn de monede în bocceaua unuia dintre ei și se depărtă. 

 Tânăra se apropie de ea, dar nu fu băgată în seamă. Când se răsuci, se văzu în fața unei uși masive de 

metal, ce părea a duce în canalizarea orașului. Scoțând o cheie din boccea, Averil dezvălui o încăpere 

nepătrunsă de vreo rază de lumină. Doar cu ajutorul flăcărilor de pe străzi se puteau distinge marginile unor 

butoaie de vin și pătura de praf de pe cimentul denivelat. Intrară. Yannisa începu a-și pierde încrederea în cea 

care o însoțea, imaginându-și toate scenariile posibile și preferând să rămână în tocul ușii. Teama nesănătoasă 

îi fu din fericire spulberată de aerul îmbâcsit, cu aromă de vin stătut ce o făcu să tușească. Deodată, în fața ei 

se aprinse un chibrit, care, după ce aprinse o torță, fu dizgrațios aruncat. Pentru un moment îi păru rău pentru 

acel obiect, dar când îi acceptă soarta începu să admire tapițeriile vechi, paravanele urâciunii pereților gri. 

Spre surprinderea ei, pe covoare nu erau cusute bătălii. Erau doar flori cu tulpini înfipte într-o margine roșie, 

spălăcită de vreme. 

 - Vino și ajută-mă! strigă femeia fără pic de formalitate, în timp ce trântea unul dintre covoare peste o 

colonie de furnici. 

 Fără a protesta, Yannisa se apropie nedumerită, încercând să își dea seama cu ce trebuia mai exact să 

ajute. Văzând-o pe Averil cum se apleacă peste zid punându-și toată greutatea asupra lui, își propti și ea brațul 

stâng pe dale și își secătui mâinile de ultima fărâmă de vlagă rămasă din timpul zilei. Tălpile îi alunecau, 

curățând podeaua, în timp ce spera că cealaltă face toată treaba. Un clinchet neobișnuit răsună prin încăpere. 

Deși munca lor nu se ușură, cu chiu cu vai izbutiră să deschidă o crăpătură în peretele fals. Balamalele, 

mascate în niște pietre ca toate celelalte, scârțâiră de ruginite ce erau, iar praful încă se mai prelingea, cascadă 

în lumina difuză. 

 - O manivelă ascunsă nu era îndeajuns? se plânse fata în timp ce se contopea cu întunericul tunelurilor. 

  - Toată lumea se așteaptă la asta. În loc să le pui mintea la încercare, de ce să nu te joci cu ea? În loc să 

le dai ceea ce se așteaptă să primească, le pui în față un scenariu stupid. 

 - Mai pe scurt, ceea ce nu le-ar trece nici prin ruptul capului să găsească... 

 - Exact. Intrarea asta exploatează insecuritatea și indolența oamenilor. Toți cred că, dacă ceva le este 

dificil de îndeplinit, înseamnă că există altă cale de izbândă, una corectă. 
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- Nu și aici. 

 Tăcerea se așternu în timp ce ele intrau în labirintul subteran ghidate doar de flacăra arămie. Yannisa 

începu a-și pierde vederea, și așa slabă, din cauza oboselii. Petele de culoare jucau în fața ei, singurul său ghid 

fiind lumina torței. Își miji ochii, observând cum obiectele din jurul ei își recapătă conturul, însă la cât de 

amorțite îi erau pleoapele preferă să le lase în voia lor. Nu avea nevoie de agerimea vederii unui șoim într-un 

tunel care cotea din când în când și în care oricum nu se vedea mai departe de un metru în față. 

 Înaintând prin necunoscutul de cărămizi roșiatice și de moloz ce se scurgea ca ceara topită, trupul i se 

făcu ca o stană de piatră, în bătaia unei lumini albăstruie ce își strecura razele în subteran. Tânăra își ridică 

hipnotizată mâna și perturbă dansul prafului prin aer, atrasă de el ca de ceva magic. Străduindu-se să vadă clar, 

își ridică ochii către grilajul ce o despărțea de lumea de afară, admirând stelele. Particulele de pământ 

străluceau împrejurul ei ca pulberea unor aștri. 

Stătu o vreme, cu gura căscată, privind cerul ca un copil. Se trezi din transă, când Averil o strigă 

dinaintea ei, grăbită: 

 - Sper că nu ai de gând să te holbezi așa la fiecare gaură de aerisire. Nu am vrea să lăsăm fantoma să ne 

găsească. 

 Clipi de câteva ori buimăcită și își reveni în simțiri. Recăpătă controlul propriului corp și alergă după 

călăuză. Un zâmbet viclean îi însenină fața palidă. 

- Îmi aduc aminte că nu credeai în așa ceva. Parcă erau doar „bazaconii”, spuse cu superioritate. 

- Și recrutul e dârz până vede câmpul de luptă... 

- Deci, acum crezi. 

- Nu. Acum sunt sceptică în privința adevărului unei legende ce spune că tunelurile sunt bântuite și este 

complet normal ca un om să vadă lucrurile diferit când i se schimbă perspectiva. Nu pot ști cu siguranță dacă 

legenda existenței unei strigi este reală, ori doar o născocire pentru a speria curioșii. 

- Dar la castel negai cu vehemen… 

- Acolo am o reputație de susținut. Oamenii se uită la mine ca la un îndrumător și nu trebuie să le 

distrug încrederea oarbă. 

Încetându-și discursul, îndreptă flacăra în așa fel încât Yannisa reuși să-i observe, printre umbrele 

glugii, machiajul strident și plăcut în același timp, ce îi contura trăsăturile armonioase ale feței și le ascundea 

pe… celelalte. Poate de cauza acelor vopseluri întârziase... 

Lumina cerului pătrundea din ce în ce mai rar în monstrul de pământ, pustiu pe dinăuntru, ce părea a 

nu mai avea sfârșit. Flăcăruia torței nu mai era îndeajuns pentru a hrăni curiozitatea ce ar fi putut spinteca frica 

ce devenea tot mai pătrunzătoare cu fiecare pas. Sentimentul punea stăpânire pe mințile și pe trupurile slăbite 

ale celor două. Bocete de strigă huiau prin ramificațiile labirintului și se ascundeau ca lupii printre trunchiuri 

de stejari, așteptând momentul atacului. Aerul rece și greoi le măcina pe dinăuntru. Ochii le stăteau atenți la 

orice mișcare. Stropi de apă măsurau timpul de trei ori mai încet decât inimile lor, ticăind monoton. 

Mintea ce părea a se tulbura a Yannisei o făcea să vadă cum siluete turbate săreau la luptă, cu gheare 

lungi ca secerile. Totuși, ea înghiți în sec, încercând să nu adoarmă pe cimentul denivelat și prăfuit. Doar că 

imaginația o agasa cu amintirile poveștilor din miez de noapte spuse de către o bătrână pusă pe șotii, unor 

copii lipsiți de somn. Încercă din răsputeri să nu mai retrăiască momentele de teamă din copilărie, când ar fi 

crezut în orice. Deodată, simți pământul nesigur sub picioare și totul se întunecă în fața ei. Într-o străfulgerare 

de conștiență, își dezlipi pleoapele, dând uitării orice monstru. 

- S-a pierdut cineva pe aici vreodată? 

- Zece cetăți conectate și mai bine de o sută de pasaje identice, dintre care mai toate duc nicăieri... Până 

și cele mai largi, care ar putea fi considerate drept principale sunt doar iluzii îmbâcsite de praf. Cu cât te 

afunzi mai tare într-o astfel de capcană, cu atât devin mai rare aerisirile și te trezești înconjurat de întuneric, 

respirând greu. Și dacă orele de rătăcire prin beznă, disperarea și lipsa de aer nu te fac să halucinezi, atunci cu 

siguranță o sa îți vina de hac un gargui de piatră cât tine de înalt. 

Făcu o pauză pentru a-i da Yannisei răgaz să digere cu silă informația, apoi continuă șoptind: 

- Deci, da, s-a pierdut cineva pe aici, ba chiar mai mulți. Dacă nu vrei să ți seîntâmple și ție asta, nu o 

să mă pierzi din priviri. Dar poate, cine știe, o să ajungi să te alături celorlalte spirite și, data viitoare când mai 

trec pe aici, o să mă saluți. 
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Când, în final, ieșiră la suprafață, soarele răsărea. Yannisa nu mai putu de bucurie când trase în piept, 

din nou, aerul fără praf și văzu cerul incendiat în toată frumusețea lui. I se părea că hoinărise sub lume fără 

încetare, că drumul ei durase ani la rând și… parcă ajunsese într-o nouă lume. 

Se gândise la ce era mai rău, dar tot nu reuși să accepte ceea ce vedea sub propriii ochi. 

Case zăvorâte, ferestre baricadate, ziduri crăpate și plante cucerind structuri impunătoare. Așa arăta 

cetatea asediată, în comparație cu orașul prosper pe care îl lăsase în urmă. În Navarone oamenii petreceau și 

munceau, pentru a uita de război. Se făceau că nu știu mai mult decât un copil, dar în noua lume de la capătul 

labirintului locuitorii nu mai puteau fi indiferenți. Nu mai puteau fugi de adevăr, în timp ce alții mențineau 

frontul. Era prea târziu pentru a mai dormi liniștiți... 

Cetatea era mult mai grandioasă, dar era pătată de cenușă. 

Yannisa se strădui să nu o piardă pe Averil prin mulțime. Cerșetorii încercau să se agațe de uniforma ei 

și îi promiteau, cu disperare, tot felul de binecuvântări. Femei și copii alergau către locurile pe care le știau ei 

a fi sigure. Se îmbulzeau pe pământul pe care, nu cu mult timp în urmă, trăiau flori în culori radiante, călcând 

în picioare orice vietate. Mulți dintre ei mergeau în același loc, dar pe rute diferite, devenind ținte mai ușoare, 

în cazul înfrângerii, tăindu-și singuri craca de sub picioare. Țipete de ajutor închinate nimănui, ori dispute 

pentru un codru de pâine răsunau asurzitor. O femeie cu ochi sticloși stătea pe o treaptă de stâncă, ținând în 

brațe un copil, rugându-se la ce știa ea, cu gâtul contorsionat și privirile către cer. Starea deplorabilă a 

oamenilor o făcu pe tânără să scrâșnească de furie. 

Soldații alergau și ei haotic, către posturile lor. Unul dintre ei, cu fața suptă și obrajii acoperiți de 

cenușă, într-o armură ponosită, se ciocni de Averil, implorând pentru iertare, apoi dispărând în mulțime. 

- Fir-ar! se mânie femeia. 

- Ce a fost asta? întrebă fata, ajungând-o din urmă. 

- Ceea ce mă temeam că se va întâmpla, răspunse cealaltă, în timp ce își scutura mânecile. Folosesc 

toate resursele pe care le au. 

Cu o răsucire pe călcâie, își târî rochia prin toate bălțile de pe trotuarul denivelat, fără a-i mai păsa de 

petele de noroi de pe țesătura scumpă. 

Urcând colinele, ajunseră la un zid alb, mai scund decât cel ce împrejmuia cetatea, neatins de 

proiectilele catapultelor, nemânjit de sângele celor căzuți. Mici fisuri ale neglijenței se strecurau prin el, dar 

nimic mai mult. În fața lor, un gardian le deschise o ușă încastrată într-o poartă masivă de metal, ornamentată 

cu flori sângerii. Pășind înăuntrul zidului, o cotiră pe o străduță îngustă, ce urca prin spatele unor case 

îngrămădite. Aici nu mai era așa de multă lume, iar cei ce alergau pe străzi erau îmbrăcați strident și pășeau cu 

ceva mai mult calm. Din dalele alunecoase țâșneau fire de iarbă veștejite. Ajunseră la o locuință încăpătoare, 

parcă neatinsă de teama războiului. 

 - Ai câteva ore libere după o noapte albă. O să trimit pe cineva să te însoțească, după ce se adună 

consiliul, spuse Averil înmânându-i cheia. 

 Înainte de a închide ușa în urma ei, Yannisa aruncă o privire castelului ce străpungea cerul cu măreția sa, 

gândindu-se ce se va alege de el în ziua următoare. 

 Pereții groși de piatră albă, netedă, între care nu îți era frică de vărsarea de sânge, și atmosfera 

îmbietoare, caldă, erau dintr-o altă lume, pe care oamenii speriați din străzi nu și-o puteau imagina, deși tot ce 

îi despărțea de această realitate erau câțiva străjeri și o poartă impunătoare de fier. Pentru cei ce trăiau acolo, 

reprezenta totuși doar o iluzie a siguranței, ce putea fi distrusă la fel de ușor ca o  casă de chirpici. 

 Oaza de liniște fu distrusă de o crăpătură între porți, apărută la ordinele baronului. Prin deschizătura ce 

arăta puțin din lumea de afară, pentru a spulbera ignoranța curții, o dată cu fărâma de haos și cu țipetele 

patetice, intră Yannisa, înaintând ca o strigă, după îndrumările călăuzei trimise de Averil. 

 Tocurile ei biciuiau înfundat podeaua holului fastuos, îmbrobodit cu perdele scumpe și sfeșnice rupte 

din soare, așezate în fața vitraliilor ce povesteau tăcute istorii uitate, fantezii neroade ale războiului. Zgomotul 

răsuna prin liniștea mortuară a coridoarelor. Flăcările dansau oarecum dezmorțite la vederea noii speranțe, 

care își croia drumul apăsat, pe dalele palide și înghețate. Valurile slabe de lumină în bătaia unui curent 

fulgerător dădeau viață pereților grandioși, dar lipsiți de suflet. 

Poc. Poc. Poc. Totul se trezea din visare încă o dată, la spargerea tăcerii cu zgomotele milităresc sacadate și la 

pala de vânt creată de trena învolburată ce plesnea aerul, cu iritare, la fiecare pas. Picturile de pe ferestre 

păleau în umbre de teamă. 
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Din urmă, gâfâind obosită, încerca să fie de folos călăuza uitată. Sfaturile sale despre „comportamentul 

adecvat la curte” treceau prin aer, lipsite de urechi care să le audă. Ochii i se bulbucau în timp ce, prin 

monologul său îngrijorat despre maniere, mai spunea și pe unde trebuia să cotească. Yannisa asculta selectiv 

numai îndrumările care o ajutau să își continue drumul, în timp ce minionul în haine caraghioase se înroșea de 

oboseală și de îngrijorare. 

 În sfârșit, ajunseră în fața unei porți de culoarea pereților, cu flori aurite ce urcau împletindu-și 

rădăcinile. Cele două gărzi le deschiseră calea și se dădură la o parte. Tânăra intră fără ezitare, dar imaginea îi 

tăie răsuflarea. Plantele străine, sălbatice, sădite în podea în ambele părți ale camerei o întâmpinară aplecându-

și frunzele. Ferigile cocoțate în ghivece suspendate de stâlpii camerei se arcuiră pentru a-i arăta calea către un 

pod, deasupra unui lac săpat în dale, ce adăpostea pești viu colorați. Fără a se uita ostentativ la florile aranjate 

simetric, fata înaintă cu grijă pe arcada de peste apa ale cărei unde creau jocuri de lumină pe tavan. Se opri cu 

ochii sclipind și făcu o plecăciune în fața baronului,îmbrăcat într-o robă albă, cu mantie roșie deasupra, fără a 

se arăta însă impresionată de figura impozantă din fața ei. Deși nu primi niciun răspuns, se apropie de masa la 

care stăteau generalul și două figuri feminine, adăpostite de glugile veșmintelor. Se așeză lângă Averil, căreia 

îi aruncă o privire lipsită de emoții, în timp ce își uni brațele la spate, apoi se întoarse la suveranul cocoțat pe 

un podium, în fața ferestrelor cât pereții de înalte, ce descopereau prăpastia pe care se sprijinea cetatea și 

marea plesnind țărmul abrupt, presărat cu spini de stâncă. Își întoarse privirea rece către cele patru figuri noi, 

lăsând discuția să înceapă. 

 - Mă bucur că ne putem vedea, deși mi-ar fi plăcut să fie în circumstanțe mai bune, spuse femeia într-o 

robă de un roșu închis, cu un omofor vernil. 

 Vocea ei ospitalieră, cu un accent răgușit, răsună ciudat în încăperea tăcută. 

 - Așa e, interveni Averil. Care este situația? 

 Baronul luă cuvântul, neputând să își ascundă regretul: 

 - Acum șaptesprezece zile, am încercat să ne recuperăm teritoriul pierdut în fața imperiului cu o 

generație în urmă. 

 - O greșeală stupidă și o încălcare a înțelegerii cu inamicul, de a evita cu orice preț provocarea unor noi 

dispute, îl întrerupse generalul, împreunându-și brațele la piept, disprețuitor. 

 - Vino-ți în fire, Kiros! se arcui femeia în negru, cu o mână în șold, rostind cuvintele calm, pe un ton 

superior, dar dulce. Riscurile nu sunt nimic pe lângă ceea ce putem câștiga. 

 Yannisa clipi grav. Deși instinctul îi spunea să nu intervină, era prea iritată de ceea ce se întâmpla pentru 

a înghiți în sec și prea obosită pentru a suporta ceea ce auzea. 

 - Vreți să spuneți că ați pus în pericol tot orașul pentru o bucată de noroi, în cel mai nepotrivit moment? 

Ar trebui să fiți recunoscători că restul regatului a fost de acord să vă aprovizioneze... 

 Averil se încruntă ostentativ la tânără, fără a fi băgată în seamă. 

 - Exact asta spuneam și eu! 

 Toate privirile se întoarseră, una mai surprinsă decât cealaltă, către general. 

 - Dar, recunoscând, asta nu ar mai justifica dorința noastră pentru lupta asta sinucigașă. 

 - Deci vă aruncați viețile în fața inamicului? 

 - Din nou. Și de data asta am fi putut să ne decimăm oamenii pentru cauze nobile, răspunse generalul 

sarcastic față de ceilalți, care își aplecară capetele. Ar fi trebuit să rămânem recunosători că ne-au considerat 

mai importanți vii decât morți. 

 - Trebuie să înțelegi disperarea noastră că am pierdut teritoriul. Redobândirea sa ar fi de mare ajutor, atât 

nouă, cât și aliaților noștri. Cu bogățiile acelui teren strategic am putea să ne plătim datoriile și să asistăm în 

luptă. 

 Yannisa zâmbi, se încruntă dintr-un colț al gurii, cu satisfacție, observând că nu era singura care spunea 

lucrurilor pe nume. Înainte de a mai putea spune ceva, Averil îi tăie ocazia de a vorbi: 

 - Trebuie să recunosc ca v-ați menținut onorabil în tot acest timp, cu resursele noastre. 

 - Ajutorul vostru ne-a fost de mare ajutor, însă nu ne e îndeajuns, continuă baronul. 

 - Îmi pare rău, dar ce ne cereți este peste puterile noastre. 

 - Mă temeam de asta... Pagubele pe care le-am cauzat nu au fost de neglijat și i-am fi putut învinge. Din 

păcate, întăririle lor au ajuns mai repede decât anticipaserăm noi, distrugându-ne strategia. Ca să câștigăm… 
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- Nu încape vorbă de niciun câștig! Am folosit toți oamenii care puteau ține în mână o armă și suntem pe 

punctul de a pierde. Trebuie să ne retragem cetățenii. Altfel, pierdem totul, îl întrerupse generalul. 

- Tot ce trebuie să facem e să îi dezorientăm, șopti cancelara cu voce uscată. 

 - Și, în timp ce ei sunt buimăciți, le întârziați atacul, dând răgaz oamenilor să se retragă, spuse Averil, 

fără a arăta înțelegere față de ideile generalului. 

 - Întrunirea s-a încheiat, anunță baronul mâhnit. Îi vom ataca la lăsarea serii. Kiros, pregătește-ți 

oamenii. Balistele să fie toate amplasate și pregătite pentru apărarea zidurilor, spuse baronul către femeia în 

negru, care îl aprobă dând din cap. 

 Toți ieșiră umăr la umăr. Deodată, Yannisa își simți mâna trasă discret în spate. Când se întoarse, 

generalul îi făcu semn să îl urmeze. Asigurându-se că nimeni nu o observa, alergă după el pe unul dintre 

coridoare. 

 - Mă bucur să văd că ai curajul de a le arăta că greșesc, copilă, șopti el când fu ajuns din urmă. E o 

calitate rar întâlnită. 

 - Mulțumesc, domnule general. 

 - Nu trebuie. Voi două sunteți scăparea noastră, de când singurul om al nostru care mai știa drumul prin 

tuneluri a murit în bătălie, pentru că împărtășea aceleași idei ca și baronul. 

 - Îmi pare rău să aud asta. 

 - Și nouă... Oamenii mei au văzut prea multă vărsare de sânge deja. Fir-ar să fie! Ne-am pus în pericol 

cetățenii care habar nu au să lupte, dându-le arme, în speranța că vom câștiga. Merităm orice va arunca 

inamicul spre noi. 

 Se opriră la un balcon de unde puteau vedea terenul bătăliei. Kiros se sprijinii cu coatele pe balustradă și 

arătă, dând din cap, către pământul bătătorit și ruinat. 

 - Noi l-am adus la starea asta deplorabilă, cu intențiile noastre de a-i face recoltele mai bogate. Am dat 

greș, așa că am încercat să recuperăm ceea ce a fost cândva al nostru. 

 Își ridică privirea către hectarele de dealuri din fața lor, ce se ridicau mai sus decât colina împrejmuită de 

ziduri fortificată. Pe dealuri, de abia observându-se în depărtare, străjuiau turnurile de apărare care cândva 

fuseseră ale lor. Pădurea stătea străjer al graniței, având grijă ca nimeni să nu aibă parte de o înaintare ușoară 

prin desiș. 

 - Măcar nu au putut trece catapultele prin pădure, sparse el liniștea, privind tabăra instalată. 

 - De ce nu sunteți alături de baron și de consiliul său? 

 - Nu am fost de acord cu ideea încă de la început, pufăi generalul, plin de remușcări. Ne-am adus singuri 

în situația asta, iar inamicul a dovedit că merită pământul. Noi am încercat în repetate rânduri să punem 

stăpânire pe el și am plătit scump. Nu îmi pasă de un petic de buruieni. Vreau doar ca oamenii mei să fie în 

siguranță. 

 - O să fac tot posibilul să îi ajut. 

 - Sper că ești la fel de bună precum se aude... 

 Yannisa încremeni, în timp ce generalul se depărta de ea. Uitată în propria disperare, șopti precaută: 

 - Dăm foc pădurii, ori pierdem zidul principal și, o dată cu el, orice șansă de scăpare. 

 Generalul aprobă și plecă fără a mai spune ceva. Yannisa făcu la fel, pregătindu-se pentru orice ocări îi 

pregătise Averil. 

 Clopotele boceau asurzitor prin oraș, iar soldații mișunau, fiecare către postul său, alături de civili în 

armuri. Balistele stăteau pregătite pe metereze, iar femeile și copiii, alături de câțiva dintre bărbați, reușiseră a 

fi strânși sub autoritatea lui Averil, pregătiți cu toții pentru a fi trecuți prin tuneluri, cu orice preț. Restul au 

preferat să își păzească bunurile sau să își apere locul de baștină, încrezători în discursuri îmbătătoare. Armata 

inamică se vedea pe dealuri, mărșăluind către pădure. Yannisa scrâșni din dinți. 

 - Pregătiți-vă să țintiți înspre pădure! țipă ea de pe metereze responsabililor de baliste. 

 Privirea i se îndreptă către generalul care pleca alături de compania sa și de baron. De parcă o simțise, el 

se întoarse și, întâlnindu-i privirea, o salută cu respectul pe care ea considera că nu îl merită. Îi răspunse cu 

același salut, lăsându-l să își îndrume oamenii. Scrutând marea de capete, văzu câteva fețe cunoscute. Nu mai 

putea da înapoi... 

 Cele două armate de la sol se despărțiră, fiecare cu liderul ei. Yannisa privi în jos, încruntându-se 

temătoare.  
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Când își îndreptă capul, cu o figură plină de bravură, își luă arbaleta de la spate și plecă 

hotărâtă să-i onoreze pe cei căzuți, printre care aveau să se afle și oameni pe care ea îi 

cunoștea, de la care nu își va mai putea lua adio. 

 „Strategia e simplă: îi menținem cât de mult putem în spate, dăm foc 

pădurii și plecăm”, își aminti ea vorbele baronului. Păstrându-le undeva în 

minte, luă săgețile inflamabile și alunecă pe o scară, lăsând balistele la 

voia femeii în negru. Își luă un cal și plecă. 

 Galopă înaintea tuturor, croindu-și drum prin centrul câmpului și apoi 

printre trunchiurile copacilor, evitând săgețile și tăind orice îi ieșea în 

cale.Se străduia să nu se gândească la faptul că trupurile pe care le lăsa 

reci, în bălți de sânge, erau oameni, ca și cei pe care îi ajuta, ca și ea. 

Trebuia să se amăgească spunându-și că nu erau nimic mai mult decât niște 

entități malefice, care încercau să o ucidă. Dar, oricât ar fi gândit asta, 

nu putea să capete dorința de a-i nimici. 

 Soldați din ambele tabere cădeau secerați, unul câte unul. 

Degeaba încerca ea să vadă în favoarea cui se înclina balanța. Era 

imposibil... Trupuri în armuri de ambele culori cădeau, pictând 

pământul în roșu. Ca mărgelele dintr-un șirag, loveau unul câte 

unul țărâna ce îi primea. Țipete neajutorate răsunau de la 

soldați străpunși de săgeți aprinse, ori mutilați încet de armele 

dușmanilor lor. Noroiul sărea sub pașii tuturor, murdărind 

armuri zgâriate și ruginite. 

 Yannisa sări în ajutorul câtorva, mulțumindu-i-se cu urări 

barbare, dar pline de speranța victoriei. Era aclamată în timp ce se 

depărta cu lama sabiei pătate de sângele multora. Dar încă nu 

destui... Calul ei gâfâia și împroșca noroi când copitele i se 

afundau în apa ce-i îngheța sângele. Încerca să se odihnească, dar 

de fiecare dată primea altă pereche de pinteni,din ce în ce mai dureroși. Fata nu băga în seamă ochii triști ai 

animalului. Avea o misiune și trebuia să o împlinească. 

 Cu greu ieși din pădure, ajungând departe de ciocnirea armatelor. Îi dădu răgaz calului să își tragă 

respirația, bucuroasă că totul decurgea după plan. 

 Toate speranțele îi fură spulberate când descoperi întăririle ascunse, pregătite de atac. „Nu e atât de 

grav”, se amăgi, dar apoi auzi țipete deasupra ei. Nevenindu-i să creadă, se uită în sus. Soarele dispăruse, 

mâhnit de măcel, și umbre ciudate dansau pe cer. Bombăni ceva pentru ea, apoi goni cât de tare putea către 

baron. Sângele îi alerga prin vene și îi era cald, deși aerul era înghețat. 

 Ajunsă lângă el, îl luă de-o parte și țipă: 

 - Trebuie să ne întoarcem! E singura cale… 

 - Nu! Aproape am câștigat. Vă înșelați. Dacă dăm înapoi, pierdem totul. 

 - Ești chiar atât de orb? încercă ea să se facă auzită, printre zornăiturile de metal, când fu surprinsă de un 

alt chiuit ascuțit, urmat de un vuiet și o bubuitură din care se născură flăcări.  

 Văpăile începură a mânca lemnul și tot ce le stătea în cale. Nu mai era timp să îl convingă pe baron că 

greșește, iar Kiros... Nu putea ajunge la timp la el! Asta nu era bătălia ei... Dădu pinteni calului și plecă, fără a 

se mai uita în urmă. Lemnul trosnea în spatele ei și vaietele oamenilor răsunau jalnic. Țipetele ca bocetele 

strigilor o ajungeau din urmă... Inima părea că îi va sări din piept. Când se apropie de zid, săltă pe o scară din 

frânghie, lăsând calul în urmă, de parcă nu era decât o bucată de metal neînsemnată. 

 Când ajunse sus, alergă către o balistă. Împingându-l într-o parte pe soldatul ce o manevra, începu a-i 

roti manivela, pentru a-i redresa ținta spre o umbră pe care abia o distingea. 

 - Încarc-o! țipă la soldatul care se uita la ea, uimit și neputincios. 

 Ordinele îi fură îndeplinite cu stângăcie, dar nu și cu o întârziere vitală. Vederea și fumul ce se ridica la 

cer îi jucau feste, dar ea reuși să își stabilească ținta, în ciuda haosului. Gâfâia în timp ce aștepta cu mâna pe 

manivelă. 



 

72  

Gheare enorme ieșiră din întuneric, la lumina lunii. Cu o chiuitură de pasăre de pradă, un grifon plonjă 

cu aripile arcuite și unghiile pregătite pentru a sfâșia. Când să înșface prada pe care o urmărise pe tot  câmpul 

de luptă, lovitura cărbunilor aruncați înspre el îl doborî și fu mistuit de flăcări. 

 Yannisa se calmă pentru un moment, apoi se îndreptă către cancelar, încercând să o convingă de eșec. 

Dar și aceasta era încrezătoare în oamenii ei... Scuturându-și capul, Yannisa mai aruncă o privire proiectilelor 

ce erau pe terminate și o porni către intrarea tunelului, acompaniată de răgetele grifonilor ce băteau din aripi. 

Kiros își ridică privirea către cerul ale cărui stele nu se puteau vedea de fumul gros. Distinse o siluetă de leu 

alunecând prin văzduh, iar fața îmbătrânită de lupte îi tremură. Ochii îi luceau sticloși prin beznă, lipsiți de 

speranță. 

- Retragerea! țipă generalul oamenilor care încercau să îi sară în ajutor din toate părțile, alungându-i cu mișcări 

disperate ale brațelor. 

 - Dar domnule, sunteți cel mai important din... 

 - Nu, căpitane! Cel mai important e să îmi onorezi ultima dorință. Du-mi oamenii în siguranță! 

 Bărbatul dădu din cap și se depărtă urmat de un întreg regiment. 

 Kiros își înălță sabia și, cu o ultimă zvâcnire, dădu pinteni calului, pornind la luptă pentru a-și proteja 

oamenii ce încercau să scape. El nu însemna nimic, pus în balanță cu sutele de suflete pe care încerca să le 

salveze. Tăie în stânga și în dreapta inamicii, plin de mânie. Și, deodată, pieptul i se răci... Își aplecă privirea 

obosit, văzând cum sângele îi curge pe iarbă. Închizându-și ochii și acceptându-și soarta, se prăbuși la pământ 

alături de soldații care îi fuseseră ca niște fii. 

 - Domnule, pierderile noastre sunt prea mari pentru a putea continua lupta! Trebuie să ne retragem! 

strigă un soldat. 

 O săgeată îi închise gura pe vecie. Trupul îi fu călcat în picioare de restul camarazilor săi, ce fugeau 

cuprinși de flăcări. 

 Baronul arunca ordine în toate direcțiile, însă nimeni nu îl asculta. Era părăsit de toți cei care îi 

juraseră loialitate. Atunci, își îndreptă 

calul, își luă o postură demnă, 

nemișcat ca statuia unui erou, și 

închise ochii, cu platoșa 

impunătoare scoasă în față. 

Arăta ca un comandant 

ideal, în timp ce lumea pe 

care se străduise să o 

construiască era destrămată... 

Stătu acolo nemișcat, impozant și 
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