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„Fiecare creație e o mărturisire 

de sine, așadar, o bucurie.”  

 

-Constantin Noica  
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ARHIPENCU RALUCA MARIA 

,,Te-am întrebat încotro te îndrepți și mi-ai răspuns că nicăieri, 
Că soarele îți zâmbește și în jurul tău dansează oameni fericiți 
Și că din îmbrățișarea verii nimeni nu pleacă..." 
-Emanuela Aida Ilisia 

//freedom exists// 
 
copou 
deschis 24/7 ca buticul de la colț  
mă așez pe bancă lângă câinele  
abandonat azi dimineața  
 
irish pub-ul 
în care ne întâlneam în fiecare seară  
s-a închis pe jumătate  
dar oamenii încă își mai aprind țigările acolo  
într-o atmosferă de twin peaks 
 
și mă sufoc cu amintirea noastră la masa de lângă tv 
 
 
  

parfum cu miros de mare 
 

în capul meu  
încă există bucățica aceea de plajă  

cu miros de iasomie și valurile care  
dărâma castele de nisip  

sub privirile dezamăgite ale copiilor 
 

acolo părul tău creț era plin cu nisip, el sclipea 
și lumini sclipeau pe cer și le stingeam cu apa sărata  

 
și era nisip și în sacul de dormit  

 
în capul meu 

încă există mirosul acelei dimineți  
în care ne târâm oasele obosite  

pe aleile întortocheate din Cișmigiu 
și mergeam la barul unde ai lucrat tu vara trecută  

 
în capul meu 

încă există zâmbetele noastre muzica noastră din local Disk F 
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red wine 
 
 

ora 2  
vreau să stau aici 
pe un chaise longue plin de nisip 
cu tine 
și să îți citesc pe umăr poeziile mele 
să îmi amintesc  
verile când jucam volei până se întuneca  
și nu mai vedeam mingea 
și ca să nu te uit 
le povesteam scoicilor și  
margaretelor din vază  
despre tine 
ora 3 și 
puțin din amintirea cu noi 
cântând pe plajă  
ora 4 și de ieri 
ochii tăi negri aparțin unei statui  
din clasa de desen 
ora 5 și  
pare că ne-am petrecut  
toată vara în  
laboratorul de chimie 

riders on the storm 
 
 
 

oameni aliniați 
pe ambele părți ale șinei de tren 

lungeau colțurile ideilor 
până acestea plesneau  

și trenul ajungea în gară  
oamenii bronzați  

care nu sunt vara la mare  
și nu știu cum e să joci adevăr sau provocare cu colegii din regie 

stau cu mâinile sub cap 
și mă uit cum se reflecta  
nisipul părăsit de valuri 

în sticlele verzi sparte de lângă cortul nostru  
și vasele de sânge îmi pulsează mai puternic 

când ochii tăi negri se uită atent 
la șuvița mea de păr rebelă  

scriem versuri pentru o melodie 
inspirați de jim morrison  

pe plajă la stuf 
și încercam să ne propulsăm formația 

lipind afișe colorate pe pereți 
lângă graffiti-urile distruse de ploaia torențială de ieri 

 

valul care de plajă se lovește 
 

părul alb  
amintește că mi-am făcut șuvițe  
ca să-ți placă ție 
și că e 23:15 
încă sunt captivă în museum of my memories 
iar acul pick-upului alege 
melodia ta preferată când 
stau cu lumina aprinsă 
și revăd ultimul cadru din gone with the wind  
ești tu acolo 
palid, slăbit de iubire 
și cu brațul de gâtul tău încep 
să mă joc cu buclele 
 
îți mulțumesc pentru flori, S  
și pentru ultima îmbrățișare care a lăsat 
cea mai lunga cută pe cămașa primită de la tine 
 
însă toate clădirile și străzile adună uitarea 
dar dau greș și deschid telefonul căutând 
mesajul 289 (nelivrat) 
îl citesc & mă uit la ceas 
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  "Even while we sleep, 

We will find You acting on your 

best behavior"- Mojo Jojo 

frustrările bobocului tipic 

 

concept prietenesc învățat în liceu: 

“temele pentru luni nu se fac de vineri 

cum nu te duci să-ți aprinzi din timp lumânare la MORȚI”. 

orele trec repede când nu mai ai încredere nici în tine, 

dar ești dispus să devii psihologul altora pentru o noapte. 

nu-s bun la aparențe, nici la prime impresii. 

anxietate - motivul pentru care personaje ca mine 

ajung să fie neînțelese publicului 

până în anul terminal din fiecare ciclu școlar. 

primesc constant  remarci că m-am schimbat, 

de fapt rămân același 

dacă ești atent. 

370 de zile 

 

2018, mucegai ce s-a extins pe încă 5 zile lucrătoare. 

  Revelionul făcut singur acasă, 

jucând “adevăr și provocare” pe WhatsApp 

n-a putut schimba multe. 

Artificiile văzute de la balcon, 

/chimicale colorate-n cer/ 

induc în fiecare an sentimentul falsei recunoștințe. 

Rezumat 1 ian. 2019: 

aer îmbâcsit cu parfum ieftin “Robby Bubble”, 

lozuri amestecate inestetic cu coji de semințe, 

ultimele resturi de mâncare festivă, 

An nou, letargia precedentului, 

sub un alt nume. 
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experiment eșuat al societății 

 

  Ofer o șeptime din mine oamenilor    

  care nu cred că din jobenul meu  

  ies monștri, nu iepuri.    

  Am început din 2003 să-nghit fiecare crepuscul,   

  scăpând lent de gustul fierii 

  completat de nodurile din gât.    

  Mulți nu înțeleg nevoia încărcării la baterie  

  în fiecare dimineață 

  ca să poți zâmbi la comentarii acide,   

  în timp ce excrescența de pe inimă  

  stă  

  să explodeze.    

stare catatonică de week-end 

 

Căldura corporală inițiază procesul de incinerare lentă, 

mirosul de piele din dormitor 

persistă în ciuda geamului larg deschis. 

Ninge, 

zăpada merge filtrată prin sită. 

Prin cioburile detașabile ale ecranului de sticlă 

unde se strâmbă “ vloggeri de succes” 

se văd frustrări adunate de 15 ani. 

Femeii bătrâne 

ce obișnuia să te viziteze doar  

în episoadele de paralizie, noaptea, 

i s-a făcut dor. 

Nu-i o problemă, cadavrul viu  

pare obișnuit. 

 

 

 

shh… 

 

ignoranța mușcă mai tare, când suflu-ți emană cancer, 

și vin să te omenească cu probleme existențiale scăpații din purgatoriu; 

ereditatea a descoperit noi boli la copiii de prin 2000, 

(ochi ce n-or să vadă moarte mai frumoasă decât pensionarea). 

sfat, vindecă-ți rănile de fată mare, în fața lui frate-tu; 

așa ajung de mici să-i perceapă pe tâmpiți și să fugă de ei. 

rămas bătrân, îmi număr 15 primăveri, 

încă speriat de vânt. 

piele nouă 

 

 prinț nemernic, chinuit de incontinență urinară,   

 are principii “plagiator cu pseudonim, își caută numele”;  

 rămas romantic și claustrofob,  

 crăcănatul melancolic îți ascunde păreri;  

 obișnuița te-a făcut să-l privești cu ochi buni.  

(el avea cojunctivită)  

 fiul unui popor de lași,  

 își rotunjește literele,  

să nu-l prindă mă-sa ascuțit în gândire pe caietul de tip 1.  

 (circumstanțe)  

 de la balcon, etaju’ 4,  

 s-a lepădat satan de pielea lui.  
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notă 

 

citind din memoriile unui veteran al societății românești moderne, secolul 21; 

tipul s-a luat prea în serios și a reușit să dispară temporar: 

chiar 21 ian., i-aș scrie amantei, deși e prea din scurt și nu trebuie să știe că-s un disperat: 

m-au sunat de dimineață, moartea mă caută prin sat (dorul specific de narcomană lăsată cu trei copii).  

13 feb., plâns în remușcări de aseară, pe care nu mi le asum, m-am semnat din greșeală pe lista condamnaților. 

15 feb., primesc un mesaj inspirațional pe sub ușă; 

..e mama: “aerisește-ți camera, NU te arunca pe geam, n-am bani să te îngrop.” 

24 martie-destul de recent- “penicilium notatum” (mucegai verde albăstrui); 

întoarcere la origini, îmi fac plantație de copil mare, ca să vorbesc cu bătrânii mei.  

(aici nu ascultă nimeni) 

impropriu spus, moarte naturală la 7 ani 

 

o alcoolică își încurajează fiul retardat să citească limba spargă din supa alfabet. 

(el e dislexic, ea însă nu știe) 

tatăl nu i-a pus niciodată în bilețele vorbe, nu o să-l taie de mic. 

lumânările lui au umbră; 

la școală găsește chibrituri în buzunare, încă n-are curaj. 

arde în piele peste piele, vena prinsă artificial sub scotch. 

vrea să-și simtă pulsul când piatra renală se dezvoltă treptat în subcarpați.  

cu pașii grei, fixează-te pe sol, 

să-ți bucuri familia cu care nu o să vorbești nici la masă, 

floare (stupidă) de mucegai. 

 

BPD 

 

-cerșetor de emoții ascuns în umbra mesajului șters- 

Nevoia de atenție 

se dezvoltă în boală. 

Individul cu intenții bune 

îngropat sub masca de copil mediocru 

cere păreri într-un mod aproape parazitar. 

Sabotare individuală = verificare timpurie de impresii; 

frica de a nu-i fi descoperite minciunile 

ramificate în foițe de piele 

îndeamnă la victimizare. 

Trăiește într-o bulă 

că vrea să-l admire cei ce trec pe lângă. 
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“pentru că materia e un cuvânt slab 

imprimat ” 

BRETEA 

CRISTIAN 

în căutarea urbanismului 

 

seara  

fumul de tutun acoperă cicatrici 

& vecinii atârnaţi de balustradă 

ca pionezele lipite de pat 

îţi aduc aminte 

de prima iarnă cu trenul 

când oamenii dansau cu radioul prins de 

tâmple pe melodii alternative 

 

mirosul papucilor îmbibaţi în clor 

& pâinea fierbinte 

sunt ultimele lucruri care îi ţin în repaus 

 

la etaj  

imaginea răsturnată a șinei de tren  

& amnezia  

bătaia din palme 

opresc respiraţia din crăpăturile peretului 

trupuri în spaţii memorate 

 

obiecte 

acoperă groapa din faţa blocului 

ca un pahar plin în guri seci 

& palmele tale 

pot pluti  

pe pântece 

de femeia cu pâine fierbinte 

 

acoperi cu o pânză albă 

zeci de becuri & explozia 
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efect urban 

 

*ora opt * 

când toată seara e înlocuită 

de ţipetele mamei în căutarea adolescenților pierduţi prin fumul de tutun  

 

*ora nouă * 

când orașul cu oameni indigo  

îţi aduce aminte de săptămânile fără zahăr 

 

*ora zece * 

când mirosul papucilor îmbibaţi în clor  

& pionezele lipite de pat sunt ultimele lucruri care te ţin la suprafață 

 

*ora unsprezece *  

când dansezi pe melodii alternative  

& vecinii îţi zic glume atârnaţi de  balustradă  

 

* ora doisprezece * 

te plimbi pe scaun  

în căutarea urbanismului amnezia mușcă din omoplaţi 

 

în ritm classic  

îţi lipești radioul de tâmple  

& rămâi ca un pieton peste orele îmbibate în 

trafic  

 

sunete aproape de naștere 

mestecă fiecare cicatrice 

& bliţul acoperă spasmele în etape succesive  

 

la etaj   

se simte mai bine 

cum antena deviază în senzații și noi suntem 

marţieni 

 

corpuri 

 

bătaia din palme se conectează la fire de 

electricitate 

& melodiile de la radio 

stau amestecate 

printre conducte 

 

pe trepte corpurile golesc crăpăturile 

peretelui 

ca la prima iarnă cu trenul 
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CHIUJDEA 

CIPRIAN 

Sunt o persoană profund superficială. 
-Andy Warhol 

plesnim linguriţa în ciorbă 

 

a treia oară consecutiv când schimbă yala 

săptămâna asta. 

rămân țintuit de vizor și din cadă  

sună alarmat televizoarele. 

scurm prin maldărul de canale să nu 

simt cum doare să ți se smulgă timpul 

fir cu fir 

hai să recapitulăm  

n-ai mâncat nimic de trei zile, 

post negru, necruțător, iar pata de vin 

de la împărtășania de duminica 

încă e pe  

cămașa tatei. 

interbrut 

 

un pescăruș stă pe pervazul  

mitropoliei 

“n-am voie să intru” șoptește mama încet. 

mă împinge de la spate ușor și treptat  

mulțimea de pachete de carne vidată 

se uită urât la băiețelul brunet cu 

lacrimi în barbă 

ca prima dată când mă închinasem în fața  

unei mulțimi. 

în plină liturghie îndrăznesc să declar război 

cu liderul babuțelor  

din pronaos 

ca un fals demiurg in mijlocul mulțimii 

prezența maternă veghează în liniște 

stând răstignită de tocul ușii în două canade. 

un prim strop atinge podeaua și 

pescărușii încep să zboare.  

cercuri deasupra mitropoliei. 
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când ne frecăm unghiile de asfalt 

 

ochii pierduți în gustul sărat 

iar aroma de scrumieră în  

care m-ai înecat când ne-am gustat 

pentru ultima dată sufletele nedumerite. 

nu ne-am mai vazut de o lună  

că soarele orbește și plătim să vedem 

cum ne cresc frații pe internet. 

să te privesc în ochi stateam pe vârfurile 

degetelor și 

simțeam cum încet unghiile pătrund carnea. 

să stau în fața ta 

să nu te orbească soarele. 

doar ca rădăcinile-mi putrezesc și 

semnele de pe piele devin palpabile 

doar cu ochii 

pentru că se întind pe oase și îți spulberă  

speranța. 

când mai mergem pe la țară? 

 

mă cert cu mine în oglindă și în neștire 

trântesc usa camerei 

în timp ce 

bunica plânge în bucătărie,  

plăcinta e mai fragedă când dospește usor 

în brațele ei vineții. 

n-am mai mâncat așa bun. 

cu degetele înnegrite de la decojitul nucilor 

verzi 

ridică o linguriță, tremurând. 

la foc mic trei stropi de clor de 10 ani 

dansează sub nasul ei să-i șteargă trecutul. 

pe comoda din dreapta o pastiluță eferves-

centă 

zumzaie în surdină de 3 nopți, 

și mațele îmi ghiorăie 

tot de atunci. 

și bună ziua la crepuscul 

 

glazura de detergenți  

umple gura cu orizont de munte și  

retina sticloasă lipită de geamul avionului 

aburit de vreme 

rețin amintirile ca prin ecranul crăpat al 

realităților. 

neobservat  

strecor mâna în buzunar și ajung 

pe malul ținutului de jos 

înmoi vârfurile degețelelor de la picioare  

în naftalină 

și dansez în neștire ușor 
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CIULEI  

FLAVIA 

Știi cum e? E deopotrivă straniu și 
totuși familiar. 

lumină în zadar 
 
Ești rătăcit. 
        Negura din frântura de orizont vizibil se va fi risipit de mult până ce orașul să-și fi început rutina. 
Deasupra blocurilor, cele câteva stele au scăpărat ceva timp, apoi s-au stins în lumina dimineții. Draperiile 
sunt trase acum, ecoul mașinilor vibrează surd, freamătul ia amploare, mai tare, și mai tare... 
        Urli. 
        Cei mai matinali nu contenesc să nu ia strada la pas. Fiecare toc izbește asfaltul cu ecou continuu, deși 
nimeni nu se apropie. 
Te ocolesc, firește. 
        Florăria modestă de peste stradă este deschisă acum. Buchetele împopoțonate din glastre, printre care 
mai poposește câte o coroană funerară, poartă o aromă puternică în tot lungul străzii.  Doar asta mă îndeamnă 
să îmi deschid ochii acum. 
În gardul de tablă din lateralul meu este oglindită o bucată din strada principală. Florăria. Un bloc. Alte două 
magazine. Colțul cimitirului. Peticul de pământ moale pe care stau. Nucul de care mă reazem. Și un om. 
Corpul repulsiv, alungit într-o poziție jalnică, acoperit de o mână de haine soioase și îmbătrânit cu mult peste 
cele două decenii ale sale de părul crescut se holbează lung la mine, cu o expresie paralizată între dezgust și 
resemnare. Îmi mușc obrajii pe dinăuntru până îmi dă sângele. 
Tu ești omul ăla... 
 Taci! 
Gustul de sânge îmi stinge celelalte simțuri. Îl simt în toată gura, atât de acut încât strâng din ochi. Se 
prelinge încet, dureros de delicat peste buze, se scurge în dâre umede și-și spânzură picurii de marginea 
bărbiei. Privesc la primele picături de pe asfalt, și-mi văd silueta. Când conștientizez, deja e prea târziu 
pentru a-l opri. Se scurge avid, îmi fură orice urmă de aer la care aș mai putea spera. Mă îneacă. Capul mi se 
îngreunează,  mă duc în jos și aerul îmi este înlocuit brusc de apă mâloasă în nări, în plămâni, în gură. Totul 
dinapoia ochilor mi se preschimbă în noroi și mă afund. Mă afund mult, din ce în ce mai mult, sub trotuarul 
aspru și însângerat, și mă zbat. Inutil însă.  
Mâlul ce mi-a inundat țeasta mă trage prea repede spre adâncuri reci, și mai reci. Aerul din plămâni se ridică 
în bulbuci și e înlocuit de mai mulă apă, și mai multă, și mai multă. Mă afund, cu corpul acum aproape inert, 
cu câteva raze răzlețite pe față, în negura mâlului. Și mă înghite. 
Apoi deschid ochii. Delirez, iar delirez. 
Inspir puternic și realizez că am nevoie de câteva clipe să-mi reamintesc cum se ia ca lumea o gură de aer. 
Nu e prima dată.  
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Delirul devine din ce în ce mai real, iar eu nu-s în stare decât să mă abandonez lui, să mă las izbit de fundul 
apei și să zac cu imaginea valurilor îngânate de raze în ochi. Și accept să mă înghită fundul apei, doar e mai 
simplu decât să înot până la aer.  
Plescăi să alung gustul rânced al sângelui. Dar persistă. Ce s-a întâmplat cu tine? Nu știu... Nu știu... Nu vrei 
să știi de fapt. Presupui că, dacă vei lăsa totul să plutească, dacă vei uita, problemele tale vor dispărea întru 
totul? Tâmpitule, nu o să dispară niciodată așa. Și ce puteam să fac? Să mă încred în îngeri păzitori, în 
schimbare, în empatie, în ce? Nu mai am în ce să cred. Nu mai ai în ce să crezi... Continuă să înșiri mărgele în 
loc să-ți țeși un viitor, n-o să iasă nimic bun. Îmi e milă. 
 
Catadicsesc să apuc o piatră și să scrijelesc cu ea o linie strâmbă în scoarța copacului, lângă altele asemeneai. 
44 de răsărituri în zadar. Îmi ridic ochii spre tabla lucioasă, iar privirea mi se blochează pe imaginea oglindită 
a florăriei. O rochie colorată se perindă diafan printre glastre, camuflându-se în buchete florale.  
E florăreasa mea. Așază meticulos florile, le dichisește și le stropește cu puțină apă, apoi împletește manual 
coroanele funerare, potrivind detaliile cât mai aproape de perfecțiune. Și asta face toată ziua, dănuind și 
fredonând. Nu se oprește când soarele ajunge să se reflecte orbitor în tablă și imaginea ei să îmi fie furată. 
Peste stradă, o aud cum cântă până se înserează de-a binelea. Îmi închid ochii s-o ascult și inspir mirosul 
florilor ei. De când spijin nucul ăsta, nu am fost o dată în stare să-mi întorc capul și să-i privesc florăria direct, 
nici pe ea. Mi-e frică. Dacă o sperii? Dacă nu-mi mai fredonează?  
Înainte să adorm, mă gândesc oare cum ar asorta culorile în coroana mea funerară.  
  
 
 O mare de cruci se profilează de la colț înspre deal și mult după încovoierea acestuia, înghițind tot cuprinsul, 
linia orizontului fiind definită de conturul siluetelor de piatră. Acolo, departe, unde totul se prefigurează în 
cruci, granița s-a frânt, iar cerul și pământul s-au îmbinat. Acolo unde, mai aprope de Soare și mai departe de 
lume, culorile se pierd, timpul nu mai trece, iar închipuirile nu-s capabile să cuprindă tot adevărul.  
Probabil ei cunosc adevărul. 
Mă pironesc în poarta cimitirului. O briză ușoară îmi sfredelește nările, aducând cu sine parfum de tămâie și 
ceară arsă. Pas după pas, mormânt după mormânt, simt că aleea se alungește continuu, iar cotitura se 
depărtează. Albul pietrelor fură o licărire din razele aurite, atrăgând atenția spre portretul șters ce zâmbește 
rece de pe cruce. Probabil acel zâmbet s-a risipit cu încheierea fotografierii. 
 După contrastul coroanelor, la câteva morminte depărtare era o prospătură. Apoi o văd pe ea, cu o expresie 
pietrificată, la marginea unui grup de oameni ce jeleau la unison. Praznicul se încheie, ea se retrage cu pași 
domoli și pleacă, aidoma majorității. O femeie rămâne la mormânt, bocind gutural.  
Mă întorc spre aleea pustie, tremurând de frenezia reîntoarcerii ei. Și fug. Fug mult după ea, sfredelind 
pământul și pietrele sub picioare. Dar nu o ajung din urmă. Se depărtează mai mult cu fiecare pas. Și mai mult. 
Și mai mult. Cad ostenit cu genunchii în pietriș, și căldura sângelui deja îmi gâdilă pielea. 
 Însă nu durerea mă copleșește, ci frustrarea. Nu știu unde e. Nu o s-o mai găsesc. Nu voi mai ajunge s-o 
revăd. Nu voi mai simți mireasma florilor ei și nici nu o voi mai asculta fredonând. Nu voi mai scăpa de aici. 
Și urlu. Urlu până când plămânii capitulează îndurerați. Apoi tac. Și, în tăcerea mea, răsună bocetul stins al 
femeii de la mormânt. Nu îmi conștientizez intenția până în momentul în care apuc un ciob ascuțit de pe jos și 
îl țintuiesc dinaintea gâtului ei. 
Florăreasa trebuie să revină și pentru funerariile tale, îi șoptesc. Și vei avea o coroană frumoasă, te asigur. 

 
 
Deschid ochii larg. Inspir și expir sacadat, tremurând în spasme, cu dinții încleștați. Un coșmar, a fost doar un 
coșmar. Sunt pironit în continuare de nucul scrijelit, pe același petic de pământ, lângă aceeași tablă care 
oglindește strada. Și simt din nou același gust de sânge. Devii din ce în ce mai rău. Am nevoie de somn. Dar 
somnul nu mai e de ceva timp o opțiune. Nici mâncatul. Nici băutul. Nu îți vei găsi izbăvirea așa.  
Îmi ia ceva până să percep că am în poală o pâine și lângă mine este o carafă plină ochi cu apă. Clefăi prea 
puțin bucățile de pâine până să le înghit și beau simultan carafa, încercând să îmi amintesc când am avut parte 
ultima dată de așa ceva. Trebuie cineva să îți poarte constant grija. Altfel, ai fi murit până acum. Ar fi mai 
ușor. Și ce te oprește?  
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Tot cuprinsul este scăldat în poleirea unui apus târziu. Conturul crucilor spre orizont s-a înnegurat în fața 
soarelui, asemenea dealurilor și pâlcurilor de copaci umbrite care îi contemplă plecarea. 
 Și toate păsările au devenit brusc ciori dinaintea lui.  
Continui să mă holbez îndelung la soare, doar pentru simplul fapt că pot face asta acum. Doar pentru faptul că, 
acum, la finalul zilei, nu mai e înecat în străluciri orbitoare, intense. E vulnerabil. Dacă viața fiecăruia dintre 
noi s-ar reduce la o zi, și eu aș fi un apus târziu de soare. 
Orele se scurg chinuitor de încet, la fel ca în fiecare noapte. De undeva, departe, răsună continuu ecoul 
broaștelor, spart brusc, din când în când, de strigătele ascuțite ale unei cucuvele. 44 de  apusuri de soare în 
zadar.  
 

* 
 
E frig. Un frig care abolește acum orice altă senzație pe care aș mai fi capabil să o percep.  
Și e un om aici. Violetul străveziu al degetelor contrastează cu satinul scump de pe piept. Pleoapele albăstrite 
acoperă prea puțin ochii afundați în orbite. Buzele purpurii și uscate sunt zdrobite într-o grimasă de dezgust. 
Pe chipul supt este întipărită o durere lăuntrică inumană, o durere care se accentua mai mult și mai mult cu cât 
mă apropiam. Îl desfigura. Ridurile crescânde aduc din ce în ce mai mult cu crestăturile în scoarța uscată a 
nucului. Albealța dinapoia ochiilor întredeschiși se înnegrește puțin câte puțin. 
Vinețiul chipului e din ce în ce mai pregnant. Pielea i se lipește supusă de oase, mai mult, și mai mult. Obrajii, 
asemenea orbitelor, se adâncesc în hăuri umbrite de oase. Buzele stafidite se strâng domol peste gura larg 
deschisă. 
Craniul se intrezărește printre crestăturile frunții, binedefinit acum de pielea lividă devenită una cu osul. 
Câteva dâre de sânge i se preling încet din crestături pe tot chipul, spre grumazul paralizat. Buzele și pleoapele 
i se strâng deodată, dezvăluind cenușiul complementar al dinților și ai globilor oculari încremeniți printre oase.  
Tu ești acel om. 
Nu! 
 
Mă trezesc în spasme și gâfâieli. Ce-s cu visele astea? Devin din ce în ce mai rele. Un smintit, asta vei ajunge.  
Scrijelesc din nou scoarța uscată a nucului. 45 de răsărituri în zadar. Mireasma dulce și persistentă a florăriei 
abia deschise îmi încearcă un zâmbet. Un murmur melodios îmi alintă slab urechile, îngânat de foșnetul 
celofanurilor de pe lângă flori. Dezgust. Poate frică. Îmi perind ochii pe tabla argintată pentru puțin, până 
silueta zveltă și dănțuitoare îmi oprește privirea. Sau poate doar scârbă.  
Stângace, totuși diafană, aeriană, cu picioarele albe rotindu-i-se absente pe sub faldurile rochiei, cu accentele-i 
feminine amestecate cu scurte cuvinte urâte aruncate cu câteva octave mai sus, florăreasa asta reprezintă sincer 
tot ce văd în universul meu înghesuit mai frumos. Este vibrantă, cu o efervescență asemânătoare buchetelor din 
glastre. Ură. Sau poate doar respingere. Lalele, trandafiri, garoafe, crizanteme, crini și ea – debordând de 
fericire împreună.  
Îi contemplez de ceva vreme ființa prin oglinda tablei așa cum privește un copil cel mai ferchezuit pește din 
acvariu, dar tot nu îndrăznesc să o privesc direct. Dacă aș îndrăzni, m-ar respinge, poate chiar ar fugi. Îmi e 
prea rușine de mine. 
 Sau poate toți cei care  trec prin mica ta bucată de asfalt nici nu schițează vreuna din reacțiile astea. Nu îi 
interesezi. Nu contezi. Mi-aș dori să contez, doar puțin, doar pentru o persoană. Ar trebui să îți dorești să-ți 
revii. Am uitat la ce trebuie să revin.   
Soarele, într-un apus timpuriu, își prăvălește iar suita de raze peste cimitir, într-un ritual oarecum evlavios, mai 
aproape, și mai aproape. În dreptul meu, tabla oglindește imaginea compătimitoare a unui muribund. Pare 
cunoscut; îl privesc. Nu terecunoști? Tu ești. Deși îmi întoarce privirea imediat, mă întâmpină cu o grimasă de 
repulsie și îndurerare aproape inumană.  
Îmi este milă de tine, muribundule, îi șoptesc imaginii din gardul de tablă. 
Tu ești.  
Nu! 



 

16 

Te zbați undeva între trecut și prezent. Ropote de lacrimi ți-ar dejghioca ochii de durere acum dacă ți-ai 
permite măcar o secundă să-ți amintești. Dar ai încercat să îți negi trecutul cu atâta vehemență, încât ai uitat 
de tine, nu? Ești blocat de multă vreme într-un trecut pe care nu l-ai putut controla, nu? Astea nu-s scuze. Te-
ai pierdut. Inspiri. Expiri. Inspiri iar. Pentru ce? Stai. Privești. Taci. Dormi. Mănânci. Poate plângi. Nu mai 
ai lacrimi să plângi. Inspiri. Expiri. Atât.  
 

* 
 
Zăbovește la periferia bolții cerești. Se înalță prin întinderea de smoală, aruncându-și marea de lumini spre tot 
cuprinsul boltei, înghițind mai mult, și mai mult. Chipu-i de ceară și-a pironit deja rânjetul funebru, răzlețit 
dintr-o margine într-alta. Mă privește. Craterele-i cu străluciri moarte sfredelesc negura nopții, o devorează 
încet și sigur, umflându-se din ce în ce mai mult. Noaptea este secătuită de întuneric puțin câte puțin.  
Și crește luna, crește într-atât de mult încât nu mai sunt capabil să o cuprind cu privirea. Și se apropie. Despică 
cerul, risipește norii, sfredelește plopii. Jumătate din nucul meu se îndoaie umil sub luna umflată deasupra 
mea. Două cratere mi se răzlețesc dinaintea ochilor, de la asfalt până mult deasupra capului și, involuntar, 
mâna mi se repede spre bucata enormă de alb din fața mea, încercând cu disperare să atingă ceva pe cât de 
ireal, pe atât de aproape. Târziu însă. A explodat deja în praf și fum. 
Câteva umbre șerpuiesc pe lângă mine un timp până să realizez că sunt doar vedenii, dar chiar și așa, continui 
să privesc luna cu ochi uscați și cu mintea goală. Îmi zâmbește încă, cu aceeași expresie între milă și veselie. 
Și rămâne așa. Așa mi-ar zâmbi și ea? 
 Îmi aleargă prin minte volanele înflorate de sub care, uneori, se mai ițeau piciarele ei albe precum luna. 
Florăreasa mă ține aici. Poate ea o să mă ajute să-mi găsesc izbăvirea. 
 
Nu realizezi, nu-i așa? Delirul se hrănește avid din orice urmă a firii tale. Se agită în spasme, se degradează 
abrupt în transfigurări diforme pe care le numești, într-o doară, vedenii. Mușcă din tine, se contorsionează în 
dureri, se scurge în vâltori și se reîntregește împietrificată în negura dedesubturilor. Zgârie adânc în tine, din 
nou și din nou și din nou, te privilegiază cu deziluzii plăcute, pentru ca, mai apoi, să te zdrobească de asfalt și 
să răvășească întreg hazardul peste tine.  
Degeaba te abandonezi învins într-un cotlon de beznă al minții tale, tot  te trezești  proțăpit la același 
spectacol repetitiv și patetic în care tot tu ești protagonist. Și privești. Privești cu repulsie la personajul pe 
care credeai că îl cunoști într-atât de bine încât ajungeai să te minți pe tine însuți. Nu mai ești capabil să 
percepi care ești tu cel adevărat și care este interpretarea repulsivă a unei ființe în degradare. Macină, 
fărâmă cu fărâmă, din nou și din nou. Și nu ai scăpare. 
 
46 de răsărituri în zadar. 
Momentul în care îmi deschid ochii este și momentul în care silueta dănțuitoare a florăresei oglindită în gardul 
de tablă îmi fură privirea. O urmăresc atent, perindându-mi ochii la unison cu unduirea corpului ei.  
Azi îndrăznesc să mă uit cu coada ochiului din când în când și peste stradă, la florărie doar pentru a o simți 
mai aproape, mai real. Dar îmi este teamă să nu mă respingă, ca ființa mea să n-o sperii, nici câtuși de puțin. Zi 
după zi, ea este acolo. Zi după zi, deschid ochii cu o bucurie poate ironică pentru a o vedea acolo. 
 
47 de răsărituri în zadar. 
Două pâini și o carafă cu apă ce miroase a flori. Chiar catadicsește să mă țină în viață. Și moartea trebuie 
câștigată cumva. 
Sorb din priviri imaginea florăresei în gardul de tablă. Fredonează, se joacă cu florile și volanele rochiilor ei se 
joacă cu ea. Și continuă să mă fascineze fericirea și efervescența ei, bucuria ei aproape contagioasă. Mă 
privilegiază prin asta, deși nu știe.  
Noaptea sunt absent. Pe același petic de pământ, sub același nuc, dar nu aici. Continui s-o privesc în gânduri, 
și scenariile mi se scurg unu-ntr-altul, în fiecare noapte. Și nu mă satur. 
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Nu-ți vei aminti de foamea arzândă, de crampe, de înțepenire, de durere. Nu vei mai știi cum doare să te 
pierzi, chiar dacă niciodată nu te-ai mai putut regăsi cu adevărat.  
Nu vei fi capabil să-i vorbești, deși ți-ai dori. Orice cuvânt ți se va părea pur și simplu nedemn pentru a 
vocifera ceea ce simți, iar tot cuprinsul va dănțui în armonie precum dănțuia ea printre lalele, trandafiri, 
garoafe, crizanteme, crini și genele tale. Și va fi frumoasă. Aceeași ochi migdalați de culoarea nucului tău, 
aceleași buze pline și trepidante, același contur fin și piele străvezie peste care vei trasa de atâtea ori dâre 
arzânde cu același dor nestăvilit. Te rog, memorează imaginea asta. 
Și vei repeta acele două cuvinte din nou și din nou, cuvinte pe care prima oară ei i le-ai spus. Se vor înghesui 
în aer cuvinte prea mari pentru lumea asta mică, se vor izbi de cer la răsărit și la apus și vor cădea pe pământ 
pentru a fi rostite din nou, fără să-și piardă calea. 
Îți va spune povești despre dragostea cea dintâi dintre Cer și Pământ, dragostea lor nemuritoare, doar pentru 
a te ajuta să adormi, și-ți va șopti acele două cuvinte iar și iar. Și vei simți aievea. Totul sau nimic, nu-i așa? 
Te va iubi mai mult decât ai cutezat să te iubești tu vreodată. Îți promit. 
Atingerile tale se vor împletici în grija de a nu-i pângări frumusețea, în timp ce degetele ei se vor pierde, 
absente, în scobitura rece a gâtului tău și ochii ei se vor rătăci în ai tăi. Și te vei abandona privirii ei, te vei 
încredința întru totul finalului fericit, fiind convins că nimic nu te-ar mai putea ataca acum. Nici chiar 
trecutul sângerând ce, ocazional, îți zguduie țeasta. Iar, când tempoul dictat de inimile voaste îți va asurzi 
mintea, vei scăpa o răsuflare și chiar vei uita cum să respiri din nou. Poate pentru totdeuna.  
 Și va fi cel mai frumos clișeu pe care nici n-ai cutezat să ți-l imaginezi vreodată.  
 

* 
 
 
E aceeași florărie reflectată în același gard de tablă, printre aceleași plasticuri pompoase și coroane funerare, 
două zile mai târziu. Carafa de apă și două franzele sunt proțăpite lângă mine. Cineva este aici. Ea este! A 
venit! 
Mă uit, acum chiar mă uit direct la ea... Nu este ea. 
Încercănată, florăreasa își târăște corpul vlăguit printre glastre în silă, în hainele în tonuri negre și cu o durere 
aproape materială pe față. Ochii ei ce țintuiesc în gol se îneacă în lacrimi, iar mâinile îi tremură de fiecare dată 
când încearcă să se îndeletnicească cu ceva. Își trece obsesiv printre degete o panglică neagră de doliu. Îmi iau 
privirea de la ea. 
Nu e drept, știu. 
Din când în când, ecoul bocetelor ei înfundate îmi zdruncină corpul. Aș plânge și eu, dar n-am îndeajuns de 
multă apă în corp s-o irosesc pe lacrimi. Și mă holbez involuntar la gardul de tablă, din nou și din nou, sperând 
că o voi vedea pe ea, dar resping aceeași imagine a unei tipe înecate în mâhnire. Și, cu cât încerc să neg mai 
mult, cu atât devine mai reală pierderea ei.  
Nu e drept când până și ultima fărâmă de fericire ți se risipește dinaintea ochilor, iar tu nu mai poți să faci 
nimic.  
Nu știu de când mă holbez obsesiv la florăria de peste drum, încercând s-o găsesc pe florăreasa mea sub chipul 
ăla plâns și supt de viață; măcar un zâmbet să mai am de la ea, măcar o strălucire. Nu-mi mai dă nimic. S-o 
strig? Poate se întoarce... Dar nu știu cum o cheamă. Oftez din ce în ce mai des și simt din ce în ce mai tare 
cum mă înec în tristețea ei, cum mă doare toată mâhnirea ei într-atât încât să-mi provoace repulsie. De ce îmi 
face asta? De ce?  
De ce ai permis ca fericirea ta să depindă de ea?  
Ochii-mi fixează în gol. Totul în jur este risipit, sunt înconjurat numai de nimicul în care nu-mi găsesc niciun 
ascunziș. Aud doar cum bătăile inimii îmi izbesc în țeastă. Sunt îngrozit de pierderea acelui ceva din ea pe care 
îl adoram, cu care mă alinam.  
Pentru că nu aveai altceva de care să te agăți?  
Visul din noaptea trecută îmi fulgeră prin minte și mă oblig să cred că mi s-a adeverit asta. Nu accept 
adevărul. Îl refuz până la măduvă, deși tac și ascult. Nu sunt în stare să neg. Pentru că nu aveai altceva de 
care să te agăți?  
Visul din noaptea trecută îmi fulgeră prin minte și mă oblig să cred că mi s-a adeverit asta. Nu accept 
adevărul. Îl refuz până la măduvă, deși tac și ascult. Nu sunt în stare să neg.  
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Ești egoist. Te-ai agățat de ea într-atât de tare doar pentru a-ți satisface nevoia ta egoistă de puțină bucurie. 
Deși este chiar acolo, în florărie, printre aceleași coroane funerare și glastre cu flori, ai pierdut acel ceva din 
ea cu care te hrăneai. Ai pierdut acel ceva ce nici nu meritai să-ți aparțină. De ce nu te mai poți uita la ea cu 
aceeași dragoste?De ce nu o mai sorbi din priviri acum?  
Nu îți vei mai deschide cu nerăbdare ochii în diminețile târzii ale fiecărei zile pentru a o vedea pe ea. Nu îți 
vei mai putea perinda ochii la unison cu volănașele rochiilor ei, cu suspans, pentru a-i vedea, uneori, 
picioarele albe. Nu îi vei mai  putea îngâna șoptit cântecele fredonate din nou și din nou. Nu vei mai adormi 
angrenat în scenarii inocente cu ea. Nu cu cea de acum. Știu, nu e drept. 
Soarele e aproape apus, ea a plecat devreme. Strâng din ochi și aștept, dar în zadar. Timpul nu mai trece. Locul 
nu se schimbă. Ultima imagine cu florăreasa mea este atârnând, cu picioarele-i albe inerte, dezgolite de 
volane, într-un ștreang, într-un vis. 
Și tot ce simt acum este gust de sânge. 
 
 

* 
     
O bucată de hârtie: 
”-   Nu era milă, nici compătimire, sentimentul ciudat ce creștea în mine în fiecare dimineață în care-ți lăsam 
apă și pâine cu mult înainte să te trezești, doar pentru a fi sigură c-o s-o faci. Este puțin, dar e tot ce-mi puteam 
permite.  
Mama a murit acum o săptămână, iar eu nu reușesc să fac destui bani din florile astea, așa că o să închid 
florăria. Și nu o să mai pot să am grijă de tine așa cum am făcut-o până acum. 
Am făcut-o pentru că te cunoșteam. Acum ceva timp, când căram coroanele la cimitir, te-am izbit întâmplător 
(erai abătut și megeai repede, îți amintești?), iar câțiva spini ți-au rămas pe față și pe buze. Și, supărat, mi-ai 
reproșat atunci că simți numai gust scârbos de sânge din cauza mea, chiar și după ce ți-am adus să bei o carafă 
plină cu apă. Ce amintire nesemnificativă, nu?  
De la întâmplarea aceea, am fost mereu aici, în florărie. Apoi ai apărut peste drum. Zi după zi, în aceeași 
florărie de peste drum, încercând să-ți atrag, măcar pentru puțin, privirea. Zi după zi, doar aceleași priviri 
stinse la gardul de tablă.  De te-ai fi întors cu un zâmbet la mine măcar o dată...” 
 
 
      

* 
 
 
Râd. Un scheunat clocotitor îmi sufocă plămânii și nu știu cum să-i fac față. Picioarele mi se târșâie înainte pe 
cont propriu și imagini îmi traversează dinaintea ochilor, dar nu realizez nimic. Am plecat de sub nucul meu, 
atât știu. O nevoie arzândă de plânset îmi străpunge plămânii și îmi cască gura larg, și mai larg... degeaba. Și 
m-aș arunca în bocete nervoase și aș permite ca lacrimile să-mi sfedelească obrajii, să-mi golească plămânii de 
aer și să-mi oprească mintea, pentru ca, mai apoi, să mă lase liber și gol. Dar liber. Și nu pot. 
A plecat? 
NU!  
Îmi mușc obrajii cu nervi. Rânjetul jilav mi se întinde de la o ureche la alta și răcnesc în hohote de râs. Simt 
cum imaginile mi se amestecă și cum fiecare inspirație are aromă de sânge. Scuip iar și iar, și mă răvășesc 
printre atât de multe că nu mai simt nimic. Mă prăvălesc de un copac, mă împing și mă târăsc iar înainte.  
Neputință nemernică! Am nevoie să plâng! Și nu pot. Nu pot. 
A plecat. 
NU! 
De dimineață era doar un lacăt ruginit la florărie de care se unduia spânzurată o bucată de panglică neagră; un 
doliu. Unde ești? Imaginea mi-a paralizat dinainte ochilor. Unde ești? Am văzut-o, am văzut-o ieri chiar. Era 
acolo, tristă, îndurerată, dar era acolo. Și mai bocea, mai suspina, dar era acolo. Și învârtea pe degete o 
panglică neagră... 
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Unde ești?! urlu.  
Ea nu-ți va răspunde. E târziu acum.  
Taci! Taci! Ea m-a ținut pe palme acolo. Eu nu am unde să mă duc, nu am, nu am... 
Îmi arunc capul dintr-o parte într-alta până îmi vine să vomit.  
Dă-i înainte, pleacă, fugi unde vezi cu ochii. Nu mai ai la cine să te întorci. 
Neg și accept și neg iar, cerșesc și negociez cu mine însumi, de parcă asta ar dezgropa adevărul în vreun fel. 
Nu mă aud decât pe mine într-un ecou. Nu-mi văd decât picioarele în bocancii cârpiți. Nu simt altceva decât 
regret, deși, sincer, nu știu întrutotul pentru ce. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea, cu mine, nu știu, nu știu... 
Și picioarele mi se târșâie înainte pe cont propriu. 
 
        * 
 
Vreau să plec din orașul ăsta! Da, da, asta vreau.  
Un steag flutură din ce în ce mai sălbatic. Niște porumbei se îngână reciproc. Crăpăturile din pavajul falezei se 
întretaie precum niște vene despicate.  
N-am niciun motiv să stau. Hm, pentru ce? Pentru cine? Ea nu mai este, casă nu mai am... 
Dunărea a scăzut mult. Cerul își oglindește bolta colorată în apă. Soarele bate înspre apus. 
Când m-a izbit ea, tata mă izgonise din casă. Nu știu unde să mă întorc. 
Își întorc capetele după vocea mea, știu asta, deși nu le întorc privirea. Sunt paralizat. 
Un om al străzii, singur și smintit. Ce rost mai am? 
Țeasta și ochii îmi pulsează dureros, cu tot cu inima. Mă aflu în cădere liberă și aștept cu frenezie să mă 
zdrobesc de pământ, să mă risipesc în bucăți și să se termine totul.  
E o prăpastie tare adâncă aici, hău despicat până-n negură. Și de partea cealaltă e doar un zid de piatră, mai 
înalt, mai ascuțit. Nu-l pot depăși. Am încercat mult timp, în zadar. Drumul din spatele meu e-un grohotiș ce 
se tot prăvălește la vale. Mi-a șters pașii. Nu știu cum să mă întorc, nici unde, nici cum.  
Și e sufocantă căderea. Și mila, și cerșeala, și eșecul, și trecutul mi se îmbârligă deodată și mi se strâng 
împrejurul tâmplelor doar pentru a mă lăsa atârnând îmbibat în regret. Regret nu pentru că am ales să mă 
abandonez căderii, ci pentru că nu am avut curajul să mă întorc. M-am aruncat în prăpastie.  

 
* 

 
Ești ca un ecou care nu răzbește să se risipească. Crezi că te mai auzi?  
Scenariile ți se scurg unul-ntr-altul în încercarea de a cârpi vreun sine, și lucrezi cu tot ce ai mai bun din 
universul tău strâmt. Prea multe scenarii, prea puțin adevăr. 
Acceptă adevărurile. 
Ești singur. 
Sunt singur. 
O să mori de foame dacă nu faci ceva. 
O să mor de foame dacă nu fac ceva. 
E prea târziu să te întorci. 
E prea târziu să mă întorc. 
Trebuie să fii sincer cu tine 
Trebuie să fiu sincer cu mine. 
Trebuie să accepți trecutul. 

* 
 
Apa de pe fundul prăpastiei e de culoarea asfaltului ud. Vâltorile îmi târăsc corpul la vale și încerc să mă zbat, 
dar sunt paralizat. O lamă de cuțit alunecă pe lângă braț, plasticuri mi se strâng pe spate, niște ace îmi îngheață 
pe gât și altele în palme. Sunt peste tot prin apă, ascuțișuri duse de valuri odată cu mine. Și oricât aș încerca să
-mi ridic corpul, mi se înfig în piele ca niște lipitori metalice. Mă izbesc mai multe, și mai multe, și sângeriul 
se amestecă cu mâzga apei. Mă las dus la fund. 
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Ești aici! Ești chiar aici, cu buclele tale castanii unduite încolo și-ncoace, cu ochii goi, cu pielea străvezie, dar 
ești încă aici, florăreasa pe care-o sorbeam din priviri cât era ziua de lungă acolo, la colțul cimitirului. Acel 
chip pe care radia fericirea, fericirea care te făcea atât de frumoasă! Acei ochi blânzi și curioși și ageri, și toate 
acele momente în care priveam nerăbdător la volanele dănțuitoare de sub care se iveau, când și când, 
picioarele-ți albe. Ce s-a întâmplat cu tine? Credeam că te-am pierdut! Nici nu-ți știu numele... Dar aveam 
atâta nevoie de tine, să știu că ești acolo, să știu că nu sunt singur. Stai aici... nu te lăsa dusă la fund, stai cu 
mine! Te rog, rămâi aici, nu vreau să mai fiu singur. Te rog... 
 

* 
 
Mă trezesc cu o smucire, și simt cum ecoul vorbelor mele îmi țiuie în urechi. De undeva, dintr-un colț de cer, 
se crapă de ziuă. Este primul lucru pe care îl văd, apoi realitatea mă izbește în pumni și palme.  
Îmi găsesc corpul lungit pe un petic de nămol uscat și pietre, cu spatele la zidul falezei, chiar în buza Dunării. 
Mici valuri unduiesc apă slinoasă pe buzele mele. Îmi simt întreg corpul strivit de durere când încerc să mă 
ridic o dată, și-nc-o dată. Am încercat să mă arunc de pe faleză? Trei sferturi din corp este leorcă, iar dinții îmi 
clănțăne, și nu mă împotrivesc. 
Ce zi este azi? Câte zile au trecut de când am început să număr?  
Haide, la 3, mai încerc o dată. 1...2...3. Argh!  Bun, măcar în fund să stau. Gata, respiră.  
Era o mănăstire la marginea unui cimitir, înălțătoare și lucioasă de se oglindea cerul pe ea. Și o florărie acolo, 
la colțul cimitirului. 
În ce lună suntem? Când am mâncat ceva ultima oară? 
Acolo muncea ea, și își adora munca așa cum își adora părinții, frații, animalele din țarcul de la mănăstire. Și 
era fericită. Atât de fericită. 
Nu știu cum să mai respir normal. Nu reușesc.  
Cele două decenii abia împlinite îi scăpărau în ochii albaștri, blânzi; ochi ce nu s-au uitat niciodată peste drum, 
la soiosul om al străzii ce se trezea de pe o zi pe alta doar pentru a o admira.  
Am mâncat pâine și colivă de la parastas, am băut apă și puțin vin. Acum cât timp a fost asta?  
Ea era un amestec de galben zemos, verde crud și violet cald, și alte câteva culori, doar ale ei. Într-atât de 
radiante, încât îmi copleșeau nuanțele de negru.  
Stau ud în malul mâzgos al apei și privesc cum răsare soarele. De ce-mi simt oasele frânte de durere? 
Cu o zi înainte, am văzut-o într-un vis. Următoarea zi, aievea nu mai era aceeași. Mohorâtă, îmbătrânită, suptă 
de viață. Pe cât de mult o înfrumuseța veselia, pe atât o urâțea tristețea. Și ce urâți sunt oamenii triști! 
Am plecat din fața florăriei, de sub nucul meu. De ce nu-mi mai aduc aminte chipul ei?  
Era un doliu atârnat acolo, sfredelind aerul sălbatic. Și am fugit. 
Am vrut să mor. 
 
Un țipăt scurt, apoi forfotă și zgomote dramatice se aud de undeva. Nu mai reușesc să-mi deschid ochii. 
Corpul îmi e atât de greu, încât simt că aș putea trece prin mâl. Nu-mi pot da seama cum de-au reușit să mă 
ridice înapoi pe faleză, dar au făcut-o.  
Apoi în targă. 
 Apoi în mașină. 
 Atât. 

* 
 
E o cruce sub un nuc, chiar lângă gardul cimitirului. E înfiptă puțin strâmb, dar metalu-i nou lucește frumos în 
bătaia razelor, precum gardul de tablă de lângă. Aproape de cimitir, dar totuși atât de departe de semeni. Ar 
putea fi poetic, mormântul unui înstrăinat de tot și de toate. Chiar sub peticul de pământ boltit ce era 
nerăbdător să-i înghită carnea. Chiar la rădăcinile nucului ce îmbrățișează trist acum o amestecătură de oase. 
Chiar în lungul umbrei unei cruci noi, fără  vreun nume, pe care este duios proptită o coroană funerară. 
Împletită în buchete delicate, într-un curcubeu răsfrânt parcă din ea, așa cum o știam de la început, o coroană 
mai frumoasă decât aș fi putut cuteza să-mi închipui vreodată...  
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Privesc mormântul chiar de pe trotuarul opus, din fața florăriei. Sunt mai aproape de acest loc decât am fost 
vreodată, dar așa de departe de mine. Mâna îmi este încleștată pe biletul cu mireasmă de flori pe care îl 
găsisem în acea zi sub carafa cu apă. Este singurul lucru cert pe care îl mai am.  
Am înnebunit de tot. Ochii mă mint și nu mai am puterea de a separa coșmarurile și vedeniile de ceea ce este 
real, poate nici voința. Ce rost mai are?  Nu mă pot apropia, nu mă pot abandona, deși îmi doresc. Îmi doresc 
izbăvire. 
 

* 
 
O poveste: 
 ”Mult înainte ca Pământul să fie întinat de orice picior omensc, iar Cerul să se unească cu orizontul, 
întreaga natură era cufundată în noapte veșnică. Tot cupinsul era rece, aspru, neatins de lumină. 
Contemplând cu amărăciune, Creatorul le-a oferit o stea a cărei lumină a-nflorit Pământul și a-nseninat 
Cerul. Copacii în smaralde, solurile afânate,  florile în contraste și crestele alintate de adieri prin iarba deasă 
își primeau acum și primele animale. Culorile se prelingeau una-ntr-alta, iar natura radia de vitalitate și 
efervescență. 
Nu exista timp pe-atunci, timpul a fost creat de oameni. Astfel că nu putem știi dacă s-a-ntâmplat totul într-o 
clipire, sau a durat ani de-a rândul, dar Cerul a fost fermecat iremediabil de frumusețea Pământului. 
Dragostea lui nu înceta să crească, ploua cu stele și cu raze, înălța tornade apoi dezmierda pământurile cu 
brize ușoare, încrusta fulgere și curcubee deopotrivă, doar pentru a-și demonstra iubirea, și, totodată, încerca 
să se apropie mai mult de dragostea sa. Însă Pământul îndrăgostit ceda ușor, ușor sub greutatea boltei 
cerești, sacrificându-și natura și despicându-și solurile. Neștiind că o rănește, Cerul nu-și conteni 
ascensiunea către Pământ, iar aceasta, în agoniei, nu a încercat nicicând să-l oprească pentru iubirea dintre 
ei. 
Martor la dragostea distructivă, Creatorul a flancat 
cu un zid masiv de nori Pământul, astfel încât să uite 
unul de imaginea celuilalt și iubirea să se mistuie. 
Privat de imaginea iubitei sale, Cerul a vărsat lacrimi 
amare mult timp, potopind tot cuprinsul terestru. 
Pământul, pentru a-i păstra amintirea vie, i-a adunat 
lacrimile în ochiuri de pământ mai mici sau mai mari 
ce scaldă și acum uscatul.  
Norii s-au risipit în mult prea mult timp ca vreunul 
dintre cei doi să-și mai poată aduce aminte de 
celălalt, însă, din când în când, norii culeg o parte din 
puzderia de lacrimi adunate și o potopesc din nou pe 
uscat, în amintirea iubirii lor eterne. Apoi se lasă 
purtați spre orizont, din nou și din nou, acolo unde se 
crede că, la un moment dat, Cerul s-a întâlnit cu 
Pământul.” 
Sper să adormi acum, dragul meu. Te iubesc. 
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DORE 

ANDREEA 

“Alegerile noastre, Harry, sunt cele 
care arată cu adevărat cine suntem, 

mult mai mult decât abilitățile 
noastre.” – Harry Potter 

 

 

 

 

orașul încețoșat 

 

cu o cană în mână 

în care mai e o gură 

de ceai expirat 

ambalaj de la eugenia de ieri 

pete de ciocolată neagră 

o formă desfigurtă te bântuie  

în casa groazei de la capătul străzii 

biletul de întoarcere 

s-a șters 

baloanele de săpun  

învăluie cărămida ponosită 

umbre sfâșiate în mai multe zile   

 

eșec 

 

sub plapuma grea 

pe o pernă 

firul încărcătorului îndoit 

11:56 nivelul 697 gardenscapes 

necesarul de vieți - - - full 

o șansă gratuită la roata norocului 

misiuni de îndeplinit 

zero steluțe  

mutări epuizate 

bombe detonate 

cearcăne luminate la minim 

părul strâns într-un coc 

până când nu mai simt firele zburlite 
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îmi aduc aminte 

 

am dormit atât de mult 

încât 

atunci când m-am trezit 

arta de pe birou dispăruse 

în loc de tablou e un cui 

cana preferată acum e cioburi 

-varul căzut 

-ușa scârțâindă 

-încărcătorul rupt 

geamul spart 

simțeam miros de prăjitură 

de mucegai 

televizorul încă era blocat 

pe desene animate 

știri de ultimă oră 

 

camera proaspăt renovată 

unde încă se mai simte miros de ioni de argint  

stau pe telefon  

din patul cu saltele suprapuse 

râd pe dinăuntru la meme-uri de pe facebook 

despre noul scandal politic din țară 

între timp 

în cealaltă cameră 

luminozitatea telefonului la minim 

un jandarm in pijamalele lui cu spiderman 

citind mesajele mele 

îl aud cum rade la fel de tare ca și mine 

insomnie 

 

puteam sa rămân treaz doar ca să vă aud 

respirația 

dar nu voiam să ratez cel mai dulce vis 

părul strâns într-un coc 

Cearcănele - luminate la minim -  

până când nu mai simt firele zburlite 

gluga hanoracului cu blăniță 

cade încet peste spate 

geamul s-a deschis 

// trăgându-mă în gheață // 

iar poemul meu e poemul unui copil  

cu ghiodanul în spate 

pe care abia îl poate căra 
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DURBACEA 

VIVIANA 
)

 

 2018 toamna 

 

lasă copilul să plângă înecat în spumă 

cu pereții antifonați plămâni care țipă 

laptele pe foc urcă 

vâscos 

se scurge pe urechi 

când pe ochiul de lângă 

stau șnițele cu coadă în vârful capului 

și carnete de membri 

 

la toamnă o să-i bată vântul prin coaste  

și drumul până la grădi vine în prelungirea cerului 

norișori pufoși din marius 

norișori pufoși din bebe fără nume 

la baza gâtului curcubeu 

 

și polițistul s-a grăbit  

dar nu destul  

să fie prelungirea cerului 

"Meseria mea: constructor de ruine. Vocaţia mea: 
arhitect al ruinelor. Viciul meu: voyeur al 
ruinelor."  

Mircea Cărtărescu 

nibelungenlied 
 
 
 

câinele se îngrașă îl sugrumă lesa 
câinele slăbește se eliberează 

eu separ oamenii din jur pe bază de eșecuri personale 
& corelez neștiința cu lipsa de cuvinte 

dar avem idei și ne lăsăm salvați 
ușor cum ne lăsăm să plutim într-o apă care fierbe 

unde nu există nici suferință nici eșec nici separare 
și unde ne învârtim orbi nibelungii 

pe furiș noi nu-l trezim pe păzitorul care latră 
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prima dată (când) am plâns 

 

bătrân cu suflet flasc 

și oase roase de câini 

am vrut să vând cenușă 

am vrut să cânt la înmormântare 

în prima zi  

e prima dată 

când laptele a fost prea mult 

 

instinct să pui deoparte 

și arme și râsete și bani 

cuiva afară îi e frig  

o boală autoimun-controlată 

o fire confuz-obsesivă 

la drumul lung sunt buni și nike și adidas 

unde fâșia de creier nesfărâmată prinde viață 

& își face păreri 

în cercuri concentrice  

spălatul la chiuvetă 

când mai avea o mână de bun-simț 

puss n boots 
 
 
 

plutim în efervescența vitaminei c  
până se lasă spuma şi te scufunzi  

în puloverul portocaliu  
ca-n blana pisicii care ne priveşte de sus  

de pe toartă  
 

te fac mic  
micuț smoc de păr regurgitat  

să poți trăi în scobitura concavă a cănii  
genuflexiunile pinguinilor imperiali  

gestul de ocrotire a puiului te aduce acasă  
până la asfințit  

când femela caută hrană & imunitate  
 

medicamente lingvistice & sublinguale  
dizolvate în clor  

ca pe batiste albe  
cu care presam rănile supurate  

din copilărie  
 

te joci până când guma acrită se lipeşte de buze  
incisivii răzuie cu primul strat uscat de vânt  

ca pe vremuri hainele la râu 
o roteşti între primele falange  
până modelezi un craniu nou  

pe care îl lipești sub bancă  
 
 

patria de sine nu miroase a... 

se prea poate că nu sunt deloc ce mă mințeam că sunt 

aberațiile astea totuși m-au ținut în viață 

implicată activă cu mâna pe sus 

am crezut că stăpânul ne încurajează și e specialist hr 

în final a fost ca la vrăjitoare în loc de ghicit a dat cu rigla 

nici nu m-am ferit 

doar m-am gândit la un lanț mereu rece care nu se mai rupe 

și m-am încleștat de el 

aproape la fel de răcoare ca la tine în grijă 

ascultă ce spun la radio  

românii nu se întorc 
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ENACHE 

ANDREI 

"Imaginația este mult mai importantă față de 
cunoaștere." - Albert Einstein 

 

ironia pistolului de jucărie  
 

desfac nodul de la cravtă  
mâinile sprijină capul  

paharul de whisky  
mă face să alerg în cerc  

nu ajung la coada şi din nou  
acrobaţii în aer  

 
sigilez urechile  

şi îţi găsesc un nume printre hainele cu  
miros de trandafir  
în ritm de seară  

palma mea , rece , acoperă palma ta fierbinte  
un cântec fără sfârşit în mica încăpere medievală  

& obrazul tău vesel printre altele nefericite  
 

căsuţa de lego în care trăiam fericiţi  
a luat foc  

pe jumătate ars , albumul cu fotografii  
se răstrânge definitiv  

în slow motion  
 

te-am ascuns ca pe un artefact în piramida de cărţi  
pe birou  

teritoriu unde se adună atingerile şi vocile  
capul plecat pe piept şi braţele depărtate  

îmi croşetezi imaginea ta pe retină  
 

surdo-muţi într-un concert 

gloria patriei în azil  
 

sunete în urma ca o ruină  
văduve în propriul război şi  
obuze in călcâiul lui Ahile  

absenţa ultimului pas  
spre sanctuare  

şi ceasul lângă ureche  
teritorii paralizate  

însemn la piept  
sau la cap  

vibraţii false  
anesteziate de mângâiere  

nume şoptite în timpane prăfuite  
sub lumina artificială  

copii joacă ştafeta armelor  
prizonieri în celule  

mărşăluiţi de soldaţi înlănţuiţi de tancuri  
avioane sfâşie aerul  

se prăbuşesc  
protezele fac acum diferenţa  
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virtual new year 
 

prin ecran trece o rază de albastru și galben  
o altă auroră boreală de nație norvegiană  

pe cerul pixelat  
constelații care presimt pericolul  

într-o lume digitală  
un new year siamez cu cel de data trecută  

iluzii ce mă amăgesc  
precum o coadă infernală de la fast-food  

FAST  
le urez un an nou fericit  

&spamez chatul cu artificii luate din item shop  
un pahar de robby bubble compatibil  

cu noul windows  
cât entuziasm  

avatarul pigmentat din cauza rezoluției  
se mișcă în frame-uri  

lacrimi de rainbow  
prizonier în propriul computer  

&procesoarele care fac acum diferența  
absența ultimului click  

spre shut down  

***  
 

în camera cu lumina oarbă  
tălpile ating caloriferul  

căldura nesperată a unei zile de iarnă  
încolăcit cu nasul în propria piele  

număr lipsit de entuziasm picăturile din tavan  
şterg podeaua umedă  

cu hainele care mi-au rămas mici  
îmbibate cu mirosul mamei  

surdo-muţi într-un joc  
lovesc tencuiala  

nicio şansă să-şi păstreze rezistenţa  
pe întuneric ultima lumânare  

ritualul de 40 de zile  
pirueta monedelor de argint  

lustruind imaginea măştilor cotidiene  
comedii  

se restrâng definitiv în slow motion  
albumul cu fotografii pe jumătate ars  
fentează scânteile & ajunge pe retină  

mai aproape  
cicatrici comuniste pe măsuţa din sufragerie  

perfuzii pentru prezent  
inspir şi expir odata cu ceasul vechi al bunicii  

un vânt sec peste oase  

   în ecou 
  

soneria de pe holurile liceului  
întârzie să apară  

singur printre coridoarele înguste  
transpirația alunecă printre riduri  

4x4 offroad  
urme de pix pe podul palmei  

conturează bătăturile  
leul de pâine prizonier în propriul război  

ireversibil  
mă pierd printre vorbele de unică folosință  

bărbia care îmi sapă în creștetul capului  
reîncarnată într-o fotografie  

&tactici cu soldățeii de jucărie  
mișcări impecabile  
pe frecvențe diferite  

comunismul infiltrat în curcubeul alb negru  
copii care joacă ştafeta armelor  

incompleți precum un crăciun fără cadouri  
sub brad doar praful moale care ține loc de saltea  

lasă amprenta pe sticla de la ochelari  
o viață circulară trasată cu un compas  

într-o lume fără aderență 
cicatrici comuniste pe măsuţa din sufragerie  

perfuzii pentru prezent  
inspir şi expir odata cu ceasul vechi al bunicii  

un vânt sec peste oase 
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 Să mă prezint. Sunt un haos. Sunt o lume în 
alte lumi, îndoită printre sori și luni. Uneori se 
pare că toată lumea știe  cine sunt, mai puțin eu. 
Pot să împușc o sută de numere și să le privesc 
sângerând zecimale. Pot să rup cifrele de pe un 
ceas și să privesc acul ticăindu-și ultimul tac  
înainte să adorm. Pot sufoca secundele, doar 
ținându-mim respirația. Ochii mei sunt doi hoți 
profesioniști, furând totul și ascunzând prada în 
mintea mea. 
Mi se spune des că nu aș mai arăta așa de  
epuizată dacă nu aș mai sta toată noaptea să 

citesc. Oricum, cărțile sunt mai sigure decât oamenii. Sunt  în lumea cărților mai mult decât 
oriunde altundeva. Lumea mea este o rețea  formată din cuvinte, legând membru de 
membru, os de tendon, gânduri și imagini, toate laolaltă. Sunt o ființă compusă din litere, 
un personaj creat din propoziții, o născocire a imaginației  formată prin ficțiune. Creierul 
meu este cea mai de neînțeles mașinărie, mereu bâzâind, mormăind, înălțându-se, huruind, 
scufundându-se și apoi îngropându-se în noroi. 
Nu sunt mulți care ar putea spune asta despre mine, dar unul dintre lucrurile care îmi plac la 
viață este că poți fi diferit pentru fiecare persoană pe care o întâlnești. Mă întreb adeseori 
dacă mă comport așa cum o fac pentru că așa e natura mea sau pentru că îmi e frică să am 
de a face cu oamenii din jurul meu. Exisă o persoană pe care oamenii o văd la exterior și 
mai există o altă persoană în interior și, la un nivel și mai profund, stă ascunsă o a treia 
persoană, o creatură golașă și tăcută, neobișnuită cu lumina. Uneori mă simt ca o sticlă 
azvârlită în mare, purtată la nesfârșit de valuri, fără a ajunge vreodată la țărm. 
Devin o  versiune mai bună a mea de fiecare dată când am destul timp să scriu un text 
perfect. 
Sunt o enciclopedie cu foarte multe pagini albe. Nu sunt nici pe de parte completă. Nu știu 
unde sunt toate piesele care mă alcătuiesc, nu știu cum să le îmbin între ele, cum să le fac să 
se lipească. Îmi doresc să arăt ca arta, iar arta nu trebuie să arate drăguț, ci trebuie să te facă 
să simți ceva. 
Sunt toate culorile în una singură, în plină strălucire. 

ENE  

ANA-MARIA 
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aripi 
 
copii în leagăne 
bătrâni în spitale 
zile în care nimic nu e imposibil 
nici măcar să te întorci viu acasă 
conversații lungi și priviri în gol 
lipite cu adeziv ieftin de creier 
tragi 
se sfâșie carnea 
sângerezi 
nefericirea s-a născut din pântecele unei mame 
și dintr-o rugăciune către îngerii și zeii 
care se jucau de-a nemurirea 
dacă nu-ți mai decorezi camera de Crăciun 
și nu mai plângi când pisica îți este călcată de o mașină 
leagă-ți-un aripile de ceară cu lanțuri 
și zboară 

o greșeală crater 
  
a fost mingi de foc int-un crater de sticlă 
să-mi rupt un fir de păr pe undele vocii tale 
presărat cu praf o coajă de nucă 
să-l împachetez frumos mi-ai prins mintea-n plasă 
și să ți-l las ca un pește într-un năvod 
pe preșul casei  care știe ce-l așteaptă 
nu ai deschis concentrarea e un cuvânt demult uitat 
doar ți-ai înfipt colții veninoși              acum ești doar tu, o coajă de nucă  
în gâtul meu și cu ochi goi                 și întrebări nerostite 
ai privit         liniștea e mai fierbinte decât lava 
cum flori au răsărit                                                                          și în care coaja de nucă arde  
din deschizătura                                                                                                         și noi cu ea. 
din pieptul meu 
udate de lumina lunii 
sub care obișnuiam să stăm 

 

creația 
 

fuziunea atomilor mei cu o explozie de griuri colorate 
cad mă lovesc 

sângele și lacrimile devin acuarele pe hârtie 
frunzele cad precum cărțile de pe raft 

am vrut să urlu dar mi-au lipit gura cu scotch 
mi-au smuls firele de păr din piele  

de parcă erau buruienile de pe mormântul bunicii 
mi-au pictat fața ca a unui clovn  

și m-au pus sa ies pe scenă 
să joc teatru 

mi-am spânzurat ego-ul de un copac 
și am început să îți scriu la poalele lui 

o floare moartă 
într-o vază 

pe care o uzi zilnic 
așteptând să înflorească 

-asta e Creația 
 

 

reflexie 
 
mă uit în oglindă la relieful pielii mele 
depresiuni și podișuri și câmpii și lacuri 
mă agăț ca un scai de un blug nou de la Telena 
tăișul cuțitului pe care mi l-ai înfipt în spate 
începe să-mi iasă prin piept 
demonii  își fac unul câte unul botezul în craniul meu 
mă cațăr ca o pisică șchioapă pe un gard 
în căutarea realității 
mă uit iar în oglindă 
și decid 
că tot ce îmi lipsește 
mă face frumoasă 
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"Nimeni n-a fost convins în măsura în 
care am fost eu de inutilitatea a toate, 
nimeni nu va fi luat în tragic un număr 

atât de mare de lucruri inutile."  
-Emil Cioran  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuba Diving 
 

Scuba diving pe fundul sticlei de gin  
camera scufundată-n fum  

un ceas pe undeva 
 ticăind pe fond nervos 

 măsoară gândul nefiltrat si arzător 
 ca acidul sulfuric turnat pe piele. 

  
Dai scroll la tot ce-nseamnă viață 

 și te prefaci că gratiile sunt din 
sticksuri,  

poate-poate  
o sa uiți cum e să fii fiert în propriul 

gând amar  
și o s-apuci să-ți retușezi machiajul  

înainte de finalul piesei ăsteia proaste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

back in future 
 

Dărămați de aceleași mesaje subliminale  
de pe blocurile construite-n '77 

 văruite la-nceput aprilie 
mileul de pe tv umbrește perspectiva,  

prognoza pe urmatoarele zile:  
e vremea să-ți bagi mințile-n cap 

 să gândești la rece  
și să te lași reținut de prima rafală. 

Vrăjitorul de pe lângă Oz 
 
Cuvinte reci care ardeau  
lăsau semne sub pielea ruginită  
își făceau loc printre coastele omului de tinichea  
care tocmai ce găsise o inimă redusă la Mega.  
 
Rezidentul care l-a căutat prin artere 
 a găsit doar replicile nefiltrate ale trecătorului la cămașă 
 aștepta culoarea roșu la semafor 
 să-și calce peste principiile colocviale 
 cu teneșii murdari de prejudecăți. 
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Venus în pești 
 
nouă zecimi din timp  
topiți în întuneric  
cu ochi în tavan și căștile-n urechi puse bine,  
să nu cadă  
and alergăm spre aceleași zile de 
vineri  
cu gândurile îngrădite de marțea 
trecută  
 
și plouă peste noi cu piatră 
 și stăm in vântul care arde 
 pe muzica Ninei Simone 
 care încă ne mai sfâșie 
 milimetru cu milimetru 
 silabă cu silabă  

 

4 barat 
 

Cu scalpul perforat și gingii invalide 
și minte scotocită de fire de  

telegraf și fire de 'vino-ți în fire'  
cu mâinile în buzunarele bucății de cârpă 

 pe care tu o numești hanorac  
și urlete în Codul Morse ca să nu te-audă 

 când îți scrii existența pe petecul de asfalt 
 și-ți picură de pe buze cincimea de gând amar  

în care ai fiert de la moartea păsării flamingo de pluș. 
 

 Cuvintele iau pulsul fiareireîncarnate-n vrabie 
 și mângaie tăcerea 

 scuipă resturile de simț pe bara de autobuz 
 și-ți afundă degetele-n tâmple până la următoarea stație  

La vie en rose 
 

Se făcea ca eram amândoi în singurătatea 
deltei 

n-aveam cort; ne-aveam pe noi  
și nu mai era gălăgie â 

ne înnodam în cuvintele Sylviei Plath  
cu grija ursoaicei de pe Discovery 
 să nu ne doară la capătul frânghiei  

și nu mai era gălăgie.  
 

Doi braconieri de amăgiri  
cu sunetul cuvintelor în tâmple,  

până am realizat că  
liniștea nu e de noi. 
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Scriu și nu pentru că scrisul îngroapă; ci pentru că 
dezgroapă. Scriu pentru că am multe lucruri de zis, pe 
care nu am avut curajul să le spun cu voce tare în timp ce 
îndreptam cutele de pe avionul de hârtie făcut din gura 
ta. 

Personajele pe care le creez sunte câte o umbră din 
timpul nopții. Sunt făcute din amintiri, sentimente, 
emoșii, din nori și frunze, din orice îți trece prin cap.  

Există o conexiune între mine și ele.  
mor ele, moare și o parte din mine.  

trăiesc și se bucură de viață, moare încă o parte din mine. 

FILIP 

  CRISTINA 

Pisica lui  Schrödinger 
Prezentarea cărții 

Katherine Park este o tânără studentă la Facultatea Pritzker din Chicago, SUA.  
Cu un trecut dureros, în care a fost martoră la majoritatea certurilor dintre părinții ei și în final la uciderea 

mamei sale de către tată, Katherine este nevoită să uite de ucigaș și de dorința arzătoare de a-l vedea la 
picioarele ei, rugând-o să-i cruțe viața.  

Pentru a-și alina durerea are grijă de bunica ei, bolnavă psihic din cauza acestei tragedii. 
Așa era viața ei în care încerca să-și câștige existența lucrând la restaurantul unchiului ei, în care învăța din 

greu pentru a-și îndeplini visul de medic chirurg cardiolog, în care mergea în fiecare după-amiază la sala de box 
a prietenului ei, Brandon. 

Însă viața i se schimbă radical, odată ce îl întâlnește pe el, un om ”dat naibii” cum obișnuiau să-i spună 
dușmanii. Orbită de mentalitatea, sarcasmul și inteligența lui, tânăra îl urmează. Astfel, ajunge să fie agent al 
Organizației F.C.U. (FBI & CIA Union) și-l însoțește în cele mai periculoase misiuni cu privire la salvarea 
lumii din calea atacurilor teroriste, organizate de F.O.P. (,,Finis origine pendent” = ,,Sfârșitul depinde de 
început”). 

O carte plină de mister, un glonț de acțiune și o petală de romantism din care prezentăm doar un capitol.  
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Capitolul 2 
 
Eram în fața blocului, înconjurat de mașini de poliție, ambulanțe și oameni curioși. Am trecut printre ei și m-
am îndreptat spre intrarea în bloc. Aveam impresia că am pătruns într-un loc străin, că de când am descoperit 
secretul parkour-ului, intram doar pe fereastra din camera mea.  
   Inima îmi bătea repede, iar corpul îmi tremura din cauza șocului. Urcam treptele două câte două, 
evitând vecinii curioși care-mi adresau întrebări și concentrându-mă să-mi păstrez echilibrul, mai ales cel 
emoțional.                                
    Am încremenit când am ajuns la ușa apartamentului, care era păzită de un polițist. Lacrimile erau mult 
prea grele pentru a fi ținute în colțurile ochilor. Mi-am luat inima-n dinți și-am intrat în apartament, ferindu-mă 
de polițistul care încerca să mă tragă afară. Am dat buzna în sufragerie, unde am văzut scena: bunica era 
întinsă într-o baltă de sânge pe parchetul vechi din stejar, având hainele murdare și un revolver în mâna 
dreapta. Pereții îngălbeniți, plini de tablouri ieftine și etajere cu revistele bunicii și cărțile mele preferate, erau 
acum colorați într-un roșu aprins ca o pânză stropită de un pictor neatent.  
   Am început să țip și m-am apropiat de ea.   
  —Cine a lăsat-o să intre? spuse o voce din apropierea mea.  
  —Îmi pare rău, domnule, dar nu am putut să o rețin! strigă polițistul cu pricina.   
  —Domnule Gagnon, dacă până și o tânără domniță trece de dumneavoastră, înseamnă că e grav! Foarte grav!  
   Îi mângâiam fața distrusă de gloanțe; la fel de catifelată ca întotdeauna. În ciuda sângelui prelins, îi 
puteam simți mirosul de levănțică ce mă liniștea în situații de stres. Lacrimile cădeau pe obrajii ei palizi.   
Pentru prima dată îmi doream să simt tot ce avea legătură cu ea. Voiam să-i simt îmbrățișările, buzele uscate pe 
frunte. Voiam să simt vorbele care mă loveau când o supăram, privirile pe care mi le oferea atunci când o 
făceam mândră (când îi spuneam că plec mai devreme ca să ajung la facultate). Voiam să simt totul ca înainte.  
  
   Mi-am lipit capul de pieptul ei. Speram să-i aud bătăile inimii, exact cum i le auzeam odată. Cu o mână 
mă jucam în părul ei alb și pufos, iar cu cealaltă o îmbrățișam. În acel moment, mi-am adus aminte de un 
moment din copilărie, pe care nu-l voi uita prea repede.  
   Stăteam împreună pe o băncuță din parc și vorbeam despre multe lucruri care îmi treceau prin cap. 
  —Bunico, de ce lumea te judecă atunci când vrei să le faci un bine?  
   Ridică din umeri și zâmbi.  
  —Dar de ce întrebi?  
  —Azi am vrut s-o îmbrățișez pe April, bunico. Și s-a ferit, spunându-mi că sunt proastă și că trebuie să mă 
obișnuiesc cu ideea că lumea e rea. Și a zis că vrea să-mi facă un bine. I-am zis că nu știe despre ce vorbește. 
  
  —Ai judecat-o...a adăugat pe un ton stins bunica.  
  —Și ea m-a judecat! am strigat, apărându-mă.  
   Bunica oftă.   
  —Lumea te judecă atunci când vrei să le faci un bine, dragă Katherine. E ceva normal.   
  —Dar eu am vrut să o îmbrățișez. Doar atât.  
  —Și ea a vrut să te protejeze. Doar atât.  
   M-am uitat chiorâș la ea.  
  —Vei înțelege când vei fi mai mare, dragă Katherine.   
  —Poți să-ți fac un bine? am întrebat-o ștergându-mi lacrimile de gulerul rochiței albăstrii pe care  
primisem de la ea, la vârsta de 8 ani.   
  —Sigur, puiule, răspunse zâmbind.  
   Am îmbrățișat-o cât de tare am putut, afundându-mi capul în eșarfa ei cafenie. Am rămas așa mult 
timp, până când mama ne-a zis că trebuie să venim acasă degrabă. 
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   Când eram mică, credeam cu tărie că dacă îmbrățișam pe cineva, respectiva persoană își va reveni, 
oricât de rănită ar fi fost. Iar pentru un moment, asta aveam de gând să fac. Nu voiam să-i dau drumul până 
când avea să se ridice și să mă mângâie pe creștet, zâmbind.  
   Deodată, cineva mă apucă de brațe și încercă să mă scoată afară. Nu m-am opus. Eram distrusă, iar 
clipele petrecute în plus lângă ea îmi făceau rău. M-am lăsat moale, în voia polițistului care-mi vorbea. Nu 
puteam fi atentă la ce spunea, în minte aveam doar imaginea proaspătă a bunicii.   
   M-am sprijinit de peretele din afara apartamentului. Îmi era atât de rău încât trebuia să mă așez, iar 
mirosul de sânge de pe haine și din păr îmi provoca greață.   
   După câteva momente, am simțit cum cineva mă îmbrățișează. Brusc mi-am dat seama că de asta 
aveam nevoie. Am început să plâng în hohote, ștergându-mi obrajii de materialul fin.  
  —Doamna Jones este alături de tine, puiule! Sunt aici...  
   După ce am aflat identitatea persoanei, m-am calmat. Am privit-o în ochi: erau de un verde șters, 
obosiți, înconjurați de carcăne și plini de lacrimi. Voia să pară puternică în fața mea, încercând să zâmbească 
în semn de încurajare. Dar nu reușea...simțeam asta. Voia să plângă, să se descarce alături de mine.   
  —Bunica e...  
  —Condoleanțe, adăugă cu vocea tremurândă și mă sărută lung pe frunte. 

 

* * * 
 

După câteva zile, a venit vestea dureroasă care m-a dat total peste cap. Bunica se sinucisese. Nu mai eram în 
stare de nimic. Nu mai mergeam la facultate, nu mai mâncam, nu mai beam, nu mai făceam nimic. Stăteam 
mereu în pat, înecându-mă în lacrimi și uitându-mă la pozele cu ea. Nici nu înțelegeam de ce a făcut asta. 
Mereu zâmbea și părea că vrea să-și trăiască viața. Și toate astea, în ciuda nebuniei sale. Poate că se săturase 
de mine. De felul meu de a fi. De mofturile pe care încercam să i le fac. De totul care o făcea fericită. Sau 
poate că a vrut să facă asta dintotdeauna.   
   Încercam cu disperare să alung imaginea cadavrului ei din mijlocul sufrageriei. Era atât de greu...mai 
greu decât momentul în care a trebuit să recunosc că am mâncat ultima prăjitură din farfurie. Am strâns 
pernele în brațe. În acel moment, mi-am dat seama că trebuie să fac o schimbare. Nu puteam rămâne aici 
pentru tot restul vieții. Trebuia să continui. Oricât de greu ar fi fost.   
   M-am ridicat din pat. Nu mai auzeam țipetele ei de bucurie, pașii ei din apropierea ușii cu scopul de a 
mă spiona (să vadă dacă m-am trezit sau nu) sau telenovele date la maxim din camera ei. Era o liniște moartă 
și apăsătoare.   
   Înainte de a ieși din cameră, am dat cu ochii de mine în oglindă; fața albicioasă, ochii umflați de la 
atâta plâns, buzele vinete, părul răvășit. Hainele erau boțite și murdare în unele locuri de sângele ei. O dorință 
arzătoare nu-mi dădea pace. Voiam să merg la ea în cameră. Să-i privesc patul perfect făcut, cărțile aranjate 
pe noptiera veche de lângă lampa pe care o știam de când mă născusem. Mobilierul acoperit de dantela pe 
care o broda în liniște. Voiam să revăd atâtea. Am atins clanța ruginită a ușii. Mintea îmi spunea că 
trebuia să plec de acolo, dar inima... nu voia să renunțe! Am intrat în cameră. La fel de intactă ca întotdeauna. 
Am început să mă plimb, atingând orice lucru neînsemnat. Voiam să simt mirosul de levănțică, așa că i-am 
deschis șifonierul unde-și ținea majoritatea hainelor aranjate pe culori și călcate. 
Am aruncat o privire la măsuța unde își bea cafeaua în fiecare dimineață, în fotoliul căptușit. Am înghițit în 
sec când am văzut un plic pe masă, pe care scria "Ei". Simțeam că avea legătură cu mine. Am deschis-o cu 
mâinile tremurânde și am găsit o scrisoare îngălbenită, șifonată și o casetă pe care scria "Ei". Avea un scris 
ascuțit și citeț. Am început să citesc șoptit: 
 
 Dragă Katherine, 

Mai ții minte când abia așteptai să vii la mine? Când coborai din mașină într-o viteză strașnică pentru a fi prima care-mi sărea în 
brațe? Când voiai să-mi faci un bine prin îmbrățișările tale? Când  
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stăteam la desene animate și râdeam sau plângeam? Când adormeai în poala mea pe canapea și apoi te 
trezeai în pat, strigând că ești o vrăjitoare care se mută de colo-colo noaptea? Când făceam prăjituri și te 
machiai cu făină și fructe? Mai ții minte, iubito?   
   Normal că mai ții minte, doar ești fată deșteaptă!   
   Momentul în care citești scrisoarea este unul apăsător...știu asta. Știu că nu pot să-mi cer scuze, dar 
măcar încerc: Îmi pare rău pentru plecarea mea neașteptată! Îmi pare atât de rău! Nespus de rău! Doar că, 
așa era mai bine. Acum ești în siguranță. Probabil te gândești că sunt o femeie bătrână care scrie doar 
baliverne și nu-și mai aduce aminte de nimic, nu? Asta crezi, nu?  
Iubito, nu e așa...  

   Recunosc că ceea ce va urma te va durea. Dar ești destul de mare pentru a ști adevărul. Nu am fost 
niciodată nebună. Niciodată. M-am prefăcut pentru binele tău. Dar poate că mă vei judeca, căci oamenii te 
judecă atunci când vrei să le faci un bine, nu?   
   Iubito, ștergeți lacrimile.   
   Am luat acea decizie pentru binele tău. Îți voi spune totul: Tatăl tău m-a obligat. Întâi pe mama ta, 
apoi pe mine. Este un ticălos fără asemănare, iar dacă te vei întâlni vreodată cu el, doar ignoră-l. Fugi de el. 
Alertează poliția. Fă orice e posibil și nu crede o boabă din ce zice.   
   Îmi pare rău pentru plecare mea neașteptată! Îmi pare rău că ți-ai irosit viața pentru mine. Sunt 
conștientă de faptul că nu mă poți ierta. Știu asta, iar pentru liniștea mea sufletească treci peste moartea mea.
  
   Și toate astea pentru binele tău, iubito! Pentru binele tău!  
   Ai grijă de tine!  
   Te iubesc! 
 
Am mototolit scrisoarea și am aruncat-o. Eram prea nervoasă pentru a sta într-un loc. Mi-am pierdut atâtea 

momente din viață doar pentru ea, care în tot acest timp mă mințea cu nerușinare. Voiam să răstorn măsuța de 
cafea, șifonierul, fotoliul, televizorul vechi... voiam să arunc totul de prin casă. Dar nu puteam s-o fac. O 
iubeam, iar dacă îi distrugeam lucrurile, îmi făceam mai mult rău. M-am așezat într-un colț al camerei și-am 
început să plâng în hohote. Era pentru prima dată când aveam atâta furie în mine și nu aveam cum să mă 
descarc.    
   Gândul mi-a zburat la "tata", dacă merita să-l numesc așa. Oh, dă-le-n colo de momente frumoase 
petrecute alături de el! Bunica și mama nu mai erau din cauza lui. Voiam să mă descarc pe el, în stilul lui. 
Voiam să-l văd la picioarele mele, implorându-mă să-i cruț viața. Dar toate astea erau în zadar, că nu știam 
unde e, iar eu eram mult prea slăbită. 

 

* * * 
 

Trecuseră câteva zile de la înmormântarea bunicii și simțeam cum mintea încearcă să treacă peste. Începusem să mânânc, să beau...să 

am grijă de mine. Și toate astea le făceam pentru ea. Mergeam la facultate din nou, ba chiar ajungeam cu 10 minute înaintea tuturor. 
Voiam să o fac fericită, să-i demonstrez că sunt în stare de asta.  
   Eram în fața mormântului ei. Privind țărâna proaspăt pusă, care încerca să se așeze și să se ferească din calea vântului slab, 
mă năpădeau amintirile. Mi-am șters lacrimile de mânecile jachetei negre din piele. Era greu să țin capul sus în momentul ăsta. Mă 

simțeam în siguranță când stăteam lângă mormântul ei, de aceea veneam în fiecare după-amiază înainte de a merge la restaurantul 
unchiului meu .  
   M-am uitat la ceas: 14:46. Mai era puțin timp și intram în tură.   
  —Te iubesc, am șoptit îndepărtându-mă.  
   Mi-am potrivit rucsacul pe spate și fesul pe cap și am început să alerg, cu gândul de a nu întârzia la lucru; altfel unchiul îmi 

sărea în cap și mă asemăna cu tata; iar asta uram cel mai mult pe lume. Deodată, m-am lovit de o persoană.   
  —Îmi pare rău, am spus ridicându-mi privirea din pământ.  
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   Am dat cu ochii de omul pe care îl salvasem. Eram atât de nervoasă pe el; de când l-am salvat, viața 
mea s-a dat peste cap. Îmi doream să nu-l mai văd niciodată, poate chiar să trăim pe planete diferite.   
  —Ce cauți aici? l-am întrebat pe un ton scorțos.   
  —Cimitirul e un loc public, drăguță! mi-o reteză calm.  
  —Vrei să-ncetezi cu apelativele de prost gust?  
   Mă privi stupefiat. Își ridică o sprânceană, iar peste un moment izbucni în râs.  
  —Tu ai început, am spus încercând să detenzionez situația.  
  —Iar tu ai fost cea care a intrat în mine.  
  —Nu la asta mă refeream...  
  —Atunci când intri în cineva, tu nu te joci! spuse, masându-și antebrațul.  
  —Nu mai ocoli subiectul!   
  —Nu de asta vorbim? Drăguță, hotărăște-te o dată. Nu am timp de pierdut.  
   Mă călca pe nervi. Sarcasmul lui mă termina psihic. Îmi venea să-l strâng de gât și poate să-l las fără 
suflare. 
  —De când ai apărut, viața mea s-a dat peste cap! Totul! Bunica mea e decedată, la nivel fizic nu sunt deloc 
bine, ce să mai vorbesc despre box, unde am ajuns inferioară tuturor! Ești ca un totem care aduce ghinion 
asupra mea!   
   Își drege glasul.   
  —Drăguță...  
  —Încetează! am zis apăsat, înfigându-mă în jacheta lui.  
   Îmi apucă mâinile cu brutalitate și mă privi direct în ochi.   
  —Nu e vina mea, dacă încerci să fii bună cu toți din jur. În primul rând, nu ești inferioară nimănui. De 
pierdut, ai pierdut...dar ai renunțat?  
   Am înghițit în sec.  
  —O să-l iau ca pe un "nu". Asta e ceea ce contează. Dacă renunțai, drăguță chiar erai inferioară tuturor. În al 
doilea rând, dacă voiai să ai pe conștiință ideea că nu ai putut salva un om din calea unei afurisite de săgeți, 
poate că trebuia să-ți vezi de drum.   
  —Poate asta trebuia să fac! am țipat, crezând că-l voi intimida.  
  —Poate, răspunse pe un ton calm, ușor răgușit.  
  Îmi dădu drumul. Aveam lacrimi în ochi, dar îmi era rușine să le șterg de față cu el. M-am întors cu spatele. 
Am dat să plec, dar vorbele lui mă opriră:  
  —Condoleanțe...  
  —Mulțumesc, am adăugat fără să mă opresc din mers. 

 

* * * 
 

Am ajuns în fața restaurantului. Era o clădire modestă, făcută în mare parte din lemn de arțar și cu fereste mari, bine lustruite. 

Majoritatea noilor-veniți se loveau de ferestre și înjurau de parcă găsiseră singurul lucru, care stătea în calea fericirii lor. Numele 
restaurantului era scris ușor înclinat deasupra intrării. Nici acum nu înțeleg ce a vrut să exprime prin numele "Oriole". Interiorul era 
ușor de văzut din stradă. Mesele rotunde, acoperite cu un material catifelat și vișiniu, erau ordonate la perfecție de-a lungul pereților 
acoperiți de tapetul de aceeași culoare și împăienjeniți de tablouri care mai de care mai scumpe, mai iefine, mai mici, mai mari.  În 

mijloc, atârna un candelabru suflat cu aur, care-ți lua privirea. Covorul pufos de aceeași culoare se întindea până în afara 
restaurantului, dând impresia clienților că sunt vedete pe covorul roșu sau cel puțin asta zicea unchiul.  
   Când am intrat am rămas uimită de cât de multe persoane stăteau la masă, așteptând meniuri sau comanda. Am luat-o-n 
dreapta, spre vestiar. Mi-am tras uniforma de chelneriță pe mine cu rapiditate și mi-am prins părul în coc, lăsând câteva șuvițe rebele 
să-mi gâdile fața.   

   Când am ieșit, m-am îndreptat spre bar, de unde am luat câteva meniuri și-un carnețel și m-am dus la fiecare masă. După ce 
mi-am terminat treaba, m-am așezat pe un scaun și mi-am lăsat capul să cadă  
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pe tejghea. Îmi era atât de somn și eram atât de obosită psihic, încât îmi doream să moțăi câteva minute în fața 
tuturor. Dar era imposibil, că dacă mă prindea unchiul, se alegea praful de demnitatea mea. 
  —Kate!  
   Mi-am ridicat capul și am văzut-o pe Cassie; era o tipă de treabă care lucra alături de mine. O 
cunoscusem acum patru ani, când a dat buzna în restaurant, implorându-l pe unchiu-miu să o angajeze; iar spre 
surprinderea mea a mers.   
  —Cassie...  
  —Ce face prietena mea? spuse, înfoindu-și buclele roșcate.  
  —Aștept să primesc o comandă și sper să nu dau de oameni morocănoși azi.   
  —Ah, iar eu credeam că mă poți ajuta cu manichiura.  
  —Cassie, dacă află unchiul...  
  Unchiul meu detesta orice nu ținea de viitorul restaurantului. El credea că angajații sunt niște roboți fără 
creier, care fac tot ce li se zice.  
  —Și pentru că tu ești o scumpete de fată și foarte cuminte nu vei deschide acest subiect de față cu el, nu? 
  —Într-adevăr. Dar, concentrează-te! Peste trei ore suntem libere.  
   Se auzi un strigăt de la o masă din spate. Am dat să mă întorc, dar Cassie mă prinse de umăr.  
  —Ignoră-l.  
  —E client, Cassie, am spus apăsat.   
  —E un bețivan și crede-mă că e a treia oară când merg la el să-l servesc cu băutură. În plus, e un pervers fără 
pic de bun simț.   
  —Dacă nu vrei tu, voi merge eu.   
   M-am îndreptat spre el. Când m-am apropiat, i-am dat dreptate fetei. Era un bețivan în toată regula, 
care stătea tolănit pe băncuța din lemn de arțar, înjurând de parcă era la el acasă. 
  —Cucoană, spuse el sughițând, încă un rând te rog.  
  Mirosea groaznic a alcool, iar restul îl priveau temător. Dacă îl mai lăsam aici, restaurantul avea să fie 
cunoscut ca loc pentru bețivani. Nu țineam prea mult la unchiu-miu, dar din când în când trebuia să-i fac un 
bine. 
  —Domnule, mă tem că trebuie să părăsiți restaurantul. În clipa asta!  
  —Cucoană, înghiteți cuvintele infecte și mișcă-ți fundul ăla apetisant și adu-mi încă o sticlă!  
   Se lăsă o liniște apăsătoare. Mă simțeam privită de toți cei din jur.  
   Omul rânjea, dezvelindu-și dinții galbeni și murdari.  
  —Am zis acum! strigă lovind cu pumnul în masă.  
  —Și eu am zis să te miști acum! am strigat, făcând același lucru.  
   Se ridică nervos de la masă și o luă ușor spre ieșire. Am luat-o înainte pentru a mă asigura că nu-și va 
pierde controlul în vreun fel.   
  —Ale dracu' femei! spuse, clătinându-se. Așa faceți toate. Vă credeți stăpâne, dar fără noi, bărbații, niciun 
muc de țigară nu puteți ridica!  
  —Domnule, vă rog să părăsiți restaurantul! am zis apăsat. Acum! A doua oară nu mai spun și chem poliția! 
   M-am întors cu spatele la el, luând-o spre bar.  
  —Bine, domnișoară dragă! râse, lovindu-mă unde niciun bărbat nu mă mai atinse vreodată.   
   Sângele îmi fierbea în vene. M-am îndreptat spre el și l-am lovit în față. Respectivul nu mi-a parat 
lovitura și, înjurând ca un nebun, ieși. Unii clienți aplaudau, alții râdeau.   
  —De acum încolo nu te voi mai judeca pentru faptul că practici box, spuse Cassie râzând.   
   Cassie era de părere că fetele trebuie să fie delicate și gingașe, fără a cunoaște violența. Iar de fiecare 
dată când ne întâlneam, îmi ținea o teorie de toată frumusețea în care îmi explica rostul femeii pe pământ. 
Uneori mă întreb ce se află sub buclele alea roșcate.  
   Tura trecu mai repede ca niciodată.  
   Eram în vestiar, așteptând-o pe Cassie să se îmbrace. "Fata asta nu știe să se grăbească!" ziceam,  
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lovind peretele cu piciorul. Eram extenuată, iar tot ce îmi doream era să mă așez în pat și să mă bucur de somn.  
   În cele din urmă, Cassie s-a hotărât să iasă.  
  —Scuze întârzierea, dar am o întâlnire și trebuie să arăt perfect, mă înțelegi? Deci, cum arăt?  
  —La fel ca întotdeauna, am zis posomorâtă.  
   Roșcata strâmbă din nas.  
  —Poate că nu am destul rimel, sau poate fardul e de vină. Oh, știu! Decolteul e de vină!  
   Am prins-o de umeri și am privit-o în ochi.   
  —Adică, arăți superb! Calmează-te! Va ieși totul bine!  
  —Kate! strigă cineva din spatele meu.  
   Mi-am întors privirea și l-am văzut pe unchiul Joe.   
  —Ai timp să discutăm ceva în biroul meu?   
   Am privit-o pe Cassie și i-am făcut cu mâna în semn de rămas bun. Fata ieși din restaurant grăbită, 
aruncând priviri spre mine.  
  —Da, unchiule.  
   Am urcat la etaj, pe o scară în spirală, aflată între baie și bucătărie. Am pătruns în biroul lui, unde am 
fost învăluită de un miros puternic de scorțișoară. M-am așezat pe un fotoliu de catifea neagră, așteptând să se 
facă și el comod în scaunul din piele.  
  —Kate, începu el în timp ce își aprindea o țigară.  
   Nu suportam mirosul de țigară; mi se făcea rău cu cea mai mică ocazie în care-l simțeam.  
  —Stinge țigara, te rog!  
  —Nu pot, abia am aprins-o!  
  M-am ridicat și m-am aplecat peste birou, luându-i țigara dintre degete. Am băgat-o în scrumiera de porțelan, 
răsucind-o.   
  —Atunci o voi face eu, am adăugat așezându-mă pe fotoliu.  
  —Comportamentul tău...  
  —Putem să trecem direct la subiect? Am de plătit chiria unei doamne morocănoase.  
   Se ridică și începu să se plimbe, aruncând câte o privire la diplomele sale.  
  —Am crezut că afacerea asta va prinde. Chiar am crezut asta și mă gândeam că în sfârșit am ajuns un om 
remarcabil care...  
   Nu-i mai dădeam atenție. Mă enervam când se dădea atât de important, spunându-și povestea. Peste 
câteva minute am auzit cuvântul "faliment".  
  —Ce-ai zis??  
  —Am spus că am dat faliment, adăugă aranjându-și ochelarii. Am pariat pe restaurant și...am pierdut. 
  —Am crezut c-ai renunțat la jocurile de noroc! am strigat, ridicându-mă de pe fotoliu. Ai promis de față cu 
mama, cu tata, cu bunica...  
   Vocea îmi pierise. Nu puteam să-i pronunț numele, nici măcar "bunică" să spun.  
   Își frecă barba și mă privi pătrunzător. Puteam să văd prin ochii lui căprui ură față de mine, față de toți 
și toate care-l contraziceau.  
  —Nu e așa de ușor, Kate...  
  —Ai promis de față cu familia mea! am urlat, lipindu-mă de perete.  
  —CARE FAMILIE, KATE? CARE FAMILIE?   
   Se apropie de mine și-mi cuprinse gâtul cu una dintre mâinile lui mari. Îl uram din toată inima pe omul 
ăsta. Am suferit din cauza lui, că de când eram mică mă batjocorea, mă lovea, spunându-mi că așa e viața și că 
trebuia să mă obișnuiesc cu ideea asta. Iar toate se întâmplau fără ca nimeni să știe.   
  —Taică-tu dispărut, maică-ta moartă din cauza lui, bunică-ta la fel, continuă încet. Pe cine mai ai? Pe cine? 
  —Pe tine! am spus plângând.  
  —Termină cu prostiile! Nu sunt familia ta! Sunt un străin, nimic mai mult!  
   Mă apăsa din ce în ce mai tare.  
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   Știam că nu trebuia să zic asta. De când mama a murit, el a refuzat să mai stea cu noi. Ne făcea 
crimnali, oameni ai dracului, iar asta mă durea cel mai tare.   
  —Încetează tu cu prostiile! Semeni cu tatăl tău!   
   Îmi dădu drumul. Am căzut grămadă, încercând să îmi recapăt suflul. Primisem lovitura de grație.   
  —La fel de ambițios, egocentrist, lacom...  
   În secunda următoare, toate obiectele de pe biroul lui erau împrăștiate pe podea.   
  —La fel de fals...  
  —Încetează să mă mai compari cu tata!  
  —Și să mă feresc de adevăr, exact cum făcea el?! Nicio șansă, iubito!  
   Se lăsă o liniște apăsătoare. Se așeză la birou, sprijinindu-și capul în mâini. Începu să plângă. Pentru un 
moment, mi se făcu milă. Unchiu-miu era un om ticălos. Bețivan dintotdeauna, iubea să facă oamenii să sufere 
și să joace la pariuri. De când a murit mama, a luat-o pe alte căi.  
  —Deci, am adăugat luându-mi rucsacul. Bani?  
  —Pentru?  
  —Pentru?! Am o chirie de plătit cu datorii cu tot!  
  —Nu e problema mea! Dacă nu știi să te organizezi...  
  —Mi-ai promis că-mi dai salariul de pe ultimele 4patru luni!! Unde sunt??  
  —Nu sunt.  
  —Sunt la pariuri, ticălosule! Din cauza ta, eu voi locui pe străzi!  
  —Trebuia să te gândești când ți-am propus să lucrezi aici pentru a o întreține pe nebună.  
  —Nu-i mai spune așa! Îmi vreau banii!  
  —Și de unde să ți-i dau? De unde?   
   Mi-am luat rucsacul și l-am aruncat pe spate.   
  —Iar acasă la mine, nici nu te primesc! strigă, aruncând un muc de țigară după mine.   
   M-am apropiat de ușă.   
  —Atunci, noapte bună! am zis încet. Să te ia naiba de mincinos ce ești!  
   Am părăsit încăperea și m-am urcat pe acoperiș. Nu mai aveam bani, adăpost, familie...nu mai aveam 
nimic. Eram atât de nervoasă, încât îmi venea să mă arunc de pe clădire. Dar nu era o soluție pentru rezolvarea 
problemelor.  
   Am luat-o spre casă, alergând și sărind peste clădirile din apropiere.  

 

* * * 
 

Am intrat pe fereastra din camera mea, unde am găsit proprietarul umblându-mi prin lucruri. Era o femeie plinuță și scundă, dar băga 
spaima în tine de două ori mai mult decât venirea sfârșitului lumii. 
  —Ce faci acolo? am întrebat-o trântindu-mă în pat.  
  —Park, nu stăm la discuții. Îmi vreau banii!  
  —Asta este și problema, doamnă...  
  —Park, dacă nu-mi dai banii pe luna asta și pe cei de pe ultimele patru luni, voi fi nevoită să te dau afară. Înțeleg, ai avut un moment 
mai delicat, dar trezirea! Îmi vreau banii! Nu plec de-aici până nu-mi dai banii. 
  —Nu am! Mai dă-mi puțin timp și-ți promit că se va rezolva!   
  —Așa zici în fiecare lună!   
   Se îndreptă spre cămăruța din fundul apartamentului și aduse un geamantan pe care-l trânti pe pat. 
  —Voi veni peste jumătate de oră! Dacă nu te-ai cărat, chem poliția!  
   Ieși furtunos din apartament.   
   Îmi venea să urlu. Nu aveam ce să mai fac. Trebuia să mă conformez și să plec. M-am ciupit cu brutalitate și mi-am dat 
seama că nu visam. Era cruda realitate care tocmai mi-a dat o palmă. 
Mi-am pus în geamantan hainele, cărțile, echipamentul de box, caseta și scrisoarea bunicii, fotografiile cu mine și cu ea și ce mai 
rămăsese. Spre surprinderea mea, era un geamantan foarte încăpător, mi-am pus toate lucrurile și încă mai încăpea.   
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   Puteam să stau la doamna Jones, dar săraca femeie m-a ajutat mult prea mult de la moartea bunicii, 
încât îmi era rușine s-o rog și asta. La Brandon nu voiam, căci trebuia să-i explic situația mea din trecut până 
prezent și-mi displăcea ca cineva să-mi cunoască trecutul. Dar, pentru că nu aveam unde să stau, poate că 
trebuia să-mi calc pe orgoliu.  
   Mi-am luat bagajele și am pornit la pas. Am ieșit în aerul rece al nopții. Pentru prima dată nu știam 
unde vreau să merg. Am luat-o la stânga. Orașul era minunat noaptea; totul strălucea, în special clădirile 
înalte și statuile care erau peste tot. În scurt timp am ajuns în fața unui bar. Îmi doream să-mi înec amarul și să 
uit de tot și toate. Poate că o mică oprire nu mă afecta. Apoi, puteam să-mi continui drumul.   
   Când am intrat, un miros greu de alcool mă izbi. Era plin de oameni. Unii jucau poker, alții șah; unii 
pur și simplu stăteau cu capul pe masă, așteptându-și băutura. M-am așezat la o masă din apropierea barului. 
Peste câteva  minute, un domn îmbrăcat la costum apăru. 
  —Bună seara, domniță! Cu ce vă pot servi?  
  —Cu cea mai tare pe care o aveți.  
   În scurt timp, veni cu un pahar și cu o sticlă, pe care le trânti pe masă.   
  —Everclear, spuse în timp ce turna în pahar, este o băutură minunată și e atât de tare, încât dacă o miroși te și 
apucă amețeala. Un pic cam dură pentru tine, dar...  
  —Mulțumesc, am adăugat întrerupându-l.   
   Domnul plecă, așezându-se la bar.  
   Am luat o gură. Era pentru prima dată când beam alcool. M-am strâmbat și mi-am lipit capul de masă. 
Omul ăsta nu a glumit! După două pahare, începusem să uit de toate problemele. Mă simțeam ușurată și 
împăcată cu mine însămi pentru prima dată. Ba chiar râdeam fără motiv din când în când.  
  —Ce e cu tine aici?  
   Mi-am ridicat privirea și-l văd pe omul pe care-l salvasem. Stãteam la aceeași masă. Mă simțeam mult 
prea slăbită pentru a-l lovi.  
  —Ah, nu iar tu! am îngânat.  
   Am vrut să-mi mai torn un pahar, dar mă opri, luându-mi sticla din mână și ducând-o la bar. Totul se 
învârtea în jurul meu și nu puteam distinge culorile și formele. Pentru un moment, m-am panicat. 
  —Locul ăsta nu e pentru tine, spuse așezându-se din nou la masă.  
   Vedeam totul în ceață. Nu puteam să-mi dau seama unde este.   
—Nu încerca să...  

   Vocea îmi pierise. Mi-am lipit capul de masă.  
  —Hai să te luăm de aici! spuse și am simțit cum s-a apropiat de mine. Am încercat să mă ridic, dar în secunda 
următoare m-am prăbușit în brațele lui. Am simțit cum m-a luat pe sus și a ieșit din bar.  
  —Unde mă...am îngânat, dar limba mi se împletici.  
  —Cu siguranță nu te voi lăsa pe stradă, drăguță!  
  —Încetează să...  
   Am închis ochii. Îmi era atât de rău...  
   Atunci a fost momentul în care am jurat că nu mai pun băutură în gură niciodată!  

 

 
 

* * * 
 

Am deschis ochii. M-am ridicat încet și pentru un moment am rămas înmărmurită; eram în alt pat, în altă cameră, în altă casă. Am 
aruncat pătura cenușie de pe mine și am privit în jur. Eram într-o încăpere circulară, fără ferestre, spațioasă și înaltă. Pereții de un alb 
imaculat erau sufocați de nenumăratele etajere pline cu diverse cărți și tablouri. Mobilierul masiv era de culoare închisă, pe care erau 
așezate bibelouri și fotografii. În partea dreaptă, pe un fotoliu, stătea omul "meu", care citea dintr-o carte. 
  —Te-ai trezit, spuse încet neluându-și ochii de la carte.   
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  —Unde mă aflu?  
   Izbucni în râs.   
  —Nu mai ții minte nimic?  
   Am tăcut. Aveam în minte fiecare detaliu de aseară.  
  —Ești cam tăcută azi. Ultima dată am crezut că îmi vei lua gâtul.   
   M-am dat jos din pat și mi-am luat rucscaul aruncat pe un scaun și geamantanul de lângă pat. Capul mă 
durea îngrozitor și nu puteam să-mi țin echilibrul.  
  —Poate că trebuia să o fac, am adăugat, uitându-mă după ieșire. Ești drăguț să mă duci afară?  
   Niciun răspuns. Continua să citească ușor amuzat. Am tras de clanță, iar spre surprinderea mea era 
deschisă. M-am rezemat de tocul ușii, privindu-l.  
  —În regulă, îți mulțumesc pentru ospitalitatea ta. Acum...îmi arăți ieșirea?  
   Tăcere.  
  —Atunci plec, am spus iritată.  
  —Bine.  
  —Am spus că plec și nu mă mai întorc. Nu ai cum să mă oprești.  
  —Bine. Succes la evadare!  
  —Nu mă vei opri?   
  —Nici nu mă voi strădui.  
   Am continuat să-l privesc. Mă enerva la culme felul în care trata situația.   
  —Am spus...  
  —E o casă circulară, blindată, subterană, prin care doar se intră. Deci, drăguță...cum vei ieși? Luminează-mă. 
   Mă lăsă fără replică. M-am îndreptat spre pat, unde mi-am trântit bagajele. Mi-am cuprins capul în 
mâini. "La naiba!".  
  —De când ai apărut în viața mea totul s-a dat peste cap! am strigat. Casă nu mai am, slujbă, familie nici 
atât...totul s-a dat peste cap din cauza ta!  
  —Știu povestea, drăguță, adăugă calm. Acum, vrei să mă lași sã termin capitolul de citit? Mai am câteva 
pagini. 
  —Ești nebun! Chem poliția în momentul ăsta!  
   Izbucni în râs. Puse cartea pe o măsuță și se ridică de pe fotoliu.   
  —Se pare că ești certat cu legea.  
  —Drăguță, cred că nu știi cu cine vorbești!  
  —Ești un ticălos! Asta ești!  
  —Îți pot găsi eu adăpost și un loc de muncă dacă dorești.  
   Am tăcut mâlc. Pentru o secundă, voiam să accept, dar până la urmă...cine știe cu cine naiba stăteam de 
vorbă? 
  —Spune-mi. Accepți sau nu?  
  —Depinde. Spune-mi despre acest loc de muncă.  
  —Nu vrei mai bine să vezi cu ochii tăi?  
   Mi-am verificat buzunarul hanoracului; spre norocul meu aveam karambitul pe care l-am primit de la 
mama când eram mai mică.   
  —În regulă, am spus.   
   Mi-am aruncat rucsacul pe spate și l-am urmat. Am intrat într-un hol care, de asemenea, era circular. În 
mijloc era o scară în spirală, iar de jur-împrejur erau doar flori și etajere cu multe cărți. În stânga era un hamac 
înconjurat de flori și cărți. Omul ăsta chiar era pasionat de cărți, nu glumă! L-am urmat, coborând scara în 
spirală. Ultimele trepte le sări și dispăru după o ușă. Am rămas surprinsă de toată nebunia de aici. În stânga se 
afla o cascadă, care te liniștea când o ascultai. Deodată, cascada se opri. M-am dat câțiva pași înapoi când am 
văzut ce se ascundea în spatele cascadei: o ușă din metal. El veni alergând și se așeză în mijlocul ușii după ce 
apăsă pe un buton.   
  —Scanare facială acceptată! se auzi în toată sala.    
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   Ușa se deschise, dezvăluind un tunel bine luminat de torțe.  
  —După mine, spuse și intră în tunel.  
   L-am urmat speriată. Mă ciupeam mereu, încercând să-mi dau seama dacă era un vis sau nu și mă 
jucam cu karambitul din buzunar, scoțându-i teaca din când în când. Am mers fără ca unul dintre noi să scoată 
vreun sunet. După ceva timp, am văzut o altă ușă de metal. Procedă ca prima dată, iar ușa se deschise.   Am 
pătruns într-un coridor, care în capăt avea un lift. Am intrat în lift, iar omul "meu" apăsă pe 15. Liftul începu să 
urce. M-am așezat pe podeaua metalică. Îmi pierdeam echilibrul și nu voiam să mai cad încă o dată în brațele 
lui.   
   După puțin timp, am văzut oameni grăbiți care se mișcau de colo-colo la fiecare etaj. Lumina naturală 
dădea buzna prin sticla liftului, iar din cauza asta mă dureau ochii.  
  —Unde naiba mă duci? l-am întrebat contrariată.  
  —Ai vrut loc de muncă? Atunci, ai răbdare.  
   Simțeam că e ceva necurat la mjloc.   
   Liftul se opri, iar ușile se deschiseră. Începu să alerge pe un alt coridor plin de uși. L-am urmat 
alergând și se opri în capăt, în fața unei uși înalte din lemn și frumos decorate.  
  —Ești gata? m-a întrebat, privindu-mă serios.  
   Am dat din cap.   
   Bătu la ușă și intră, ținându-mă de umeri. În față era un birou uriaș, la care stătea un om care cotrobăia 
prin niște dosare. Își ridică ușor privirea.  
  —Domnule Park, începu omul meu, am adus-o.  
   Se ridică de pe scaun și mă privi zâmbind.  
  —Misiune îndeplinită, agent!   
   Am continuat să-l privesc și peste câteva momente îmi pică fisa.  
  —Tată? am spus încet.  
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GROSU  

ROBERT 

CLAUDIU 

 

știm cu toții că după un tsunami 
marea se liniștește ca niciodată 
știți omul mare căutând cutiuțe cu bomboane 
mentolate? 
pentru el nu o să fie niciodată de ajuns 
//cuvântări trecute prin prisma faptului că eu 
sunt el și ei sunt ei 
„Trebuie să existe și oameni ca ăștia. Uite, 

vezi, Robert spre exemplu.” 

raționament 

 

o cicatrice sub buză de când erai mic și nu 

știai să desenezi 

altceva în afară de margarete albe, 

cu degetele tale scurte. 

și ți-ai spart buza de sus când ai dat cu fața de 

gheață 

din cauza dintelui ăluia strâmb, gene proaste 

din cauză că ai sărit prea repede din cuib, pui prost 

de cuc 

și ți-ai rupt gâtul, prea târziu, prea devreme 

din cauză că nu ar trebui să-ți fie frică 

și viața e o tragicomedie, 

din cauza ta. 

sau 

 

Păi și te uiți la poza asta 

ți-a trimis-o profa de română 

e de pe pinterest 

-interpretează. 

1.dai haha la mesaj 

 

și e un cosmonaut 

și-n cască are flori 

și-n mâini are flori 

oare în suflet are tot flori? 

sau îi stă gândul doar la planete? 

 

și desigur că ai putea să fii un poet 

și să vorbești despre o profundă  

suferință existențială 

și despre conceptul de moarte și visare 

definiție și paradigmă 

sau să te reduci la a spune 

că un costum de astronaut 

e un ghiveci extrem de urât 

pentru orice grădinar care se respectă 

 

2.doi? 
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introspecție 

 

disecție pe propriu-mi creier, 

pentru următorul vers 

autopsie pe suflet 

pe care să ți-o trimit ție 

oh, dragă cititorule, 

ca să trezesc în tine, 

-tot ce n-au putut trezi alții în 

mine… 

Copilărie 

 

Am fugit desculț prin iarbă 

am desenat flori pe pereții de-acasă 

m-am jucat vara prin țărână  

și iarna prin zăpadă; 

Greșind înveți și eu am greșit mult, 

am aflat  

că dealurile și munții sunt desene ieșite 

din contur 

în cartea de colorat 

și că Luna e mingea de ping-pong 

aruncată mult, 

mult prea sus de tata, 

într-o sâmbătă de mai. 

 

demiurgie 

 

 

am prins cu ambele mâini timpul 

și l-am îndoit, ce senzație 

tremur de frig și de frică 

sete 

nu-mi vine să dorm 

ăsta o fi un fel de vis 

greu de interpretat pentru psihanalistul 

din dulapul meu  

 

am spart toate farfuriile căutând norocul ca un grec 

am dezbătut cu Sorii de ce-mi plouă în apartament 

//unii aşteaptă ploaia ca să nu plângă singuri// 

poți să-i pui și ghilimele 

ciripesc păsări pe tavan 

și lasă pete de culoare 

pentru că vine ploaia. 



 

45 

IOTA GHEORGHE 

Stefani Joanne Angelina Germanotta a spus să nu-i lăsăm 
pe ceilalți să ne ia din strălucirea ce ne caracterizează. Ne 

sfătuiește să le recomandăm o pereche de ochelari de soare și să 
trecem mai departe. Ei bine, sunt total de acord cu ea. Sunt 

George, un pasionat al muzicii și al poeziei (și uneori al 
matematicii) care crede cu tărie în puterea cuvântului și a 
formelor pe care acesta le poate lua, reușind să influențeze 

concepții, păreri, destine. 

ce mai rămâne 
 

când te ridici de pe canapea să te duci de la baie 
ești absorbit într-o gaură neagră 

în timp ce ecranul luminos te spală pe creier 
ca un calculator de buzunar cu bateria terminată. 

microbul se extinde rapid 
și antibioticul nu se mai găsește de luni întregi la farmacie. 

te zbați ca un maidanez plin de răni 
de la luptele purtate zilnic cu ceilalți câini 

pentru osul aruncat de la blocul de peste drum. 
te transformă într-un cobai 

cu restul vieții într-un labirint, 
încercând să găsești bucățica de brânză de la capăt. 

în final ești abandonat ca bonul pe care nu-l iei de la magazin 
iar tot ce rămâne în urmă 

e doar adâncitura lăsată de corpul greu pe canapea. câteva note 
un portativ gol 

cheia Sol trasată cu mâna stângă 
pianistul aruncă degetele la întâmplare 
peste clapele care au fost cândva albe 

armonia a devenit de mult o raritate 
te judecă pentru fiecare semiton 

într-o viață de țestoasă 
ajunge regină 

clapele se dezintegrează pe rând 
ca fulgul de zăpadă strâns 

în ghearele unui Phoenix pensionat 
armaghedonul se apropie 

precum un atac cerebral programat din toamnă 
tot ce mai rămâne 

este o bucată mare de lemn și 
resturi de suflete 
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doar 5 minute 
 

când totul moare în jurul tău 
și difuzoarele creierului îți joacă feste 

cauți trecutul aruncat pe o foaie de hârtie 
te găsește și te arde  

ca un strop de benzină  
peste o lumânare. 

te închizi în flacăra albastră 
arde tot oxigenul rămas, 

închizi obloanele 
și lași întunericul să te ducă. 

 
mă dizolv în aerul greu 

mă strivește ca pe un câine blocat pe autostradă 
și mă izbește de colțurile gândirii 
până când praful din care am ieșit  

mă cheamă înapoi. 

călătorie 
 

storc taot ce a mai rămas din ultima particulă de bucurie 
în întunericul minții 

strânsă de copiii de clasa a V-a 
ca într-o cămașă de forță 

pescuiesc în creierul încețoșat 
un gol în stomac 

ca cel pe care-l ai când aștepți la coadă la LIDL 
banda rulantă abia se mișcă 

din cauza sutelor de pachete de șervețele, cofraje de ouă, sticle de suc, PET-uri de bere 
puse de unul de dinaintea ta 

prelungește stresul testului de a doua zi 
 

ceasul se învârte 
în fiecare clipă 

secundele iau părți din mine pe care le aruncă în trecut 
strâng pleoapele cu putere 

până când linii albe, verzi și galbene apar ca fulgerul 
se estompează 

o foaie, biroul, dormitorul cu miros de odorizant de cameră 
 

tot ce te mai ține ancorat în realitate 
este melodia pe care te puneau ai tăi să o ascuți când erai mic 

 
o viață de om 
 
sângele scurs din rana lăsată de cuțitul folosit la micul dejun  
un copil alungat în viață  
se rostogolește din vârful Everestului  
încetinit de firele de păr  
și de mizeria adunată pe pielea netedă 
  
o viață de om scursă 
cu viteza luminii.  
pielea zbârcită  
un zid de 12 metri  
sânge coagulat pe 
zăpada împrăștiată  
și rana închisă 
  
un nume pe piatră sau pe lemn 
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,,Tu nu scrii despre idoli, tu scrii despre noapte și lună.” 
se făcea că aveam în față o fată cu păr blond și scurt, 

copilăroasă, puțin stânjenită, neîncrezătoare în mine, 
neîncrezătoare că voi pricepe.  Ceva o speria. O mână neagră cu 
unghii lungi urcă lângă ea încet, cu degetele întinse spre urechea 
ei. Ea pare să nu observe și continuă să se uite la mine. Și acea 
mână continuă să se ridice iar cu arătătorul și degetul mare îi 
prinde lobul urechii încet, iar când o atinge într-o  fracțiune simt 
un frig cumplit iar gâtul fetei se contractă smucit. Sar în pat cu 
un junghi în inimă. Patul meu este lipit de podea, dar jur că 
vibrează și respiră și mă îmbrățișează în fiecare noapte, iar în 
saltea e hărmălaie de voci. Apoi inspirat de ele încep să scriu 
despre noapte și lună. 

Segment de discuție pe temă amoroasă: O iubești? Vrei 
să o  mănânci? ... Nu vrei să o mănânci? Dar o iubești?  

Apoi mă întind în pat culcat pe partea stângă cu perna 

strânsă la piept și mă uit la un clip cu Hannibal Lecter gătind.  

 

4 Ziua 
 

Eu nu sunt om, sunt dinamită de distrus priviri și concepte construite pe idei fără fundație, fragile ca 
mâinile de sticksuri mângâiate de ace de pini și ace de brazi care îmi înțeapă capul. Scalparea, efect secundar 
urmat de insolație divină, urmată de mustrări inconștiente pe conștient topit de la atâtea insolări. Căldura asta 
de Sahara ar scoate orice cămilă de la umbră să se plimbe puțin printre craniile de vită fără corp care sperie 
trecătorii.  

Patru ziua și pereții pulsează vesel praf care-mi intră în piele și ies din apartament omul mumie până în 
parc lăsând o bucată de hârtie igienică. Da chiar, dacă găsești o hârtie lăsată de omul mumie și mergi după ea 
destul de mult, de unde știi că nu ai lăsat-o chiar tu? Exemplu de cum fuge creierul fără tine sărind ca o floare 
de popcorn la căldură. Ironic cum în tinerețe prăjeam furnici la lupă și acum mă prăjesc uitându-mă prin lupă 
la soare să număr fascicule de lumină.  

În parc a bătut o pală de vânt și era să ridice cele cincizeci de kile care mă mai țin de lumea trupească. 
Suflet efemer, dacă ființa nu e infinită și, împărțită fiind între corp și spirit, scoatem corpul din ecuație, atunci 
noua ființă va fi total suflet. Poate de-aia mă simt tot mai înger, ca un bolnav de sindromul cotard mă văd mort 
printre atâtea libelule care mă ocolesc. Îmi bag mâna în buzunarul triplu cusut cu ață de legat pontoane și scot 
un leu, ușor, doar de colț, să nu mă muște. Hey, micuțule, unde-s ceilalți? Te-au lăsat și pe tine, nu-i așa?  

IVANOV  

TRAIAN  

BOGDAN 
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Mirosul de brad îmi amintește de Crăciunul melancolic în care nu am primit nimic pentru că l-am așteptat pe 
Moșu lângă brad. Dorința mea, o blondă la pulover, nu a mai ajuns, dar încă aștept de fiecare dată când trece 
vreuna pe stradă. Când mă simt frumos îmi place să mănânc mere roșii picurate cu ceară să lucească, dar nu se 
compară cu frusețea mea strălucitoare. Normal că nu se uită la tine! Îi orbești și cu ochelari.  
  

Am dat la zaruri pe leușorul meu, dar mi s-au împrăștiat degetele pe masă. Speriat, îmi pun mâinile pe cap. La 

colț, părul fuge pe un șobolan. Nu-l pot contrazice, ăla da șobolan de ispravă, colți mai ceva ca ai băieților setoși 

din farmacie. Inima îmi pulsează repede și prăfuiesc camera, răzbunare pereți. Bag leul în tonomat și savurez apa 

din cafea cu sete. De pe stradă, o dubă trece peste aurolacul de la colț, îi pocnește punga sub roți. Doi titani 

trimiși de sus cu muzică de glorie pe fundal, acompaniați de trâmbițe zic Ia-l pe porc. Îmi zic Hehe, ăla nu e 

porc, e minunăție de șobolan, blana aia valorează mult, doar uite ce lucește a untură, să mă credeți pe cuvânt, 

aș vrea eu să fie a mea. Unul îmi ține deschisă gura, celălalt ia patul armei și îmi zdrobește dinții. Pe bancheta 

din spate a dubei, în hohote de porc îmi mângâi cioatele de măsele cu limba, cu borcanul de dinți pe care scrie 

pentru Zâna Măseluță și observ asemănarea dintre un rât de porc și fața mea. Eu eram porcul tot acest timp. Eu 

eram porcul, haha eu eram porcul, hihi, chiar și atunci când eram frumos, porc cu măr în gură hehe, în 

grohăiturile mele isterice nu am auzit când s-a oprit duba. Cei doi deschid ușile și-mi spun Te-am rezolvat, aveai 

o infecție la dinți, acum ești bine. Ușurat, plec în patru labe, dar când am trecut pe lângă ei, pot să jur că am auzit 

Marș la coteț.   

Androgen 
 
 M-am născut malformat: în vîrful capului îl am atașat 
pe fratele meu mai mic. Imaginați-vă două nuci, una peste 
cealaltă. Acum puneți-le fețe, cea de jos normală, iar cea de 
sus invers. Acum celei de jos dați-i un corp normal. Aceea 
sunt eu, partea mai importantă. Nuca de sus are un mic tub 
atașat sus, ce trebuia să fie un gât care nu s-a mai format 
niciodată. Datorită aspectului am fost marginalizați iar 
datorită condiției, închiși. Vorbesc la pural, dar pe hârtie cel 
de sus nu există, nu are nume. Eu îi spun “eul”. Plăcile 
craniilor noastre sunt lipite, nu există legătură între creierul 
meu și cel semidevelopat al eului, dar știu că se află adânc 
acolo, îi simt sentimentele crude dar omniprezente. Este 
veșnicul meu frate mai mic de care am grijă întotdeauna și îl 
iubesc mult pentru că mamă nu are.  
A născut natural. Prima dată a ieșit capul eului, dar era 
invers față de cum se așteptau medicii. A ieșit doar până la 
frunte ,,Nu s-a dezvoltat corpul, fetusul nu este viabil, 
pregătiți-vă de eliminare.” Mama a început să plângă, diferit 
față de plânsetul durerii din naștere. Nu era o femeie rea, 
suferea după potențialul ei copil pe care l-a așteptat atâtea 
luni. Apoi eul a ieșit de tot, iar când medicii se pregăteau să-
l extragă, au văzut că se continuă capul păros cu o umflătură. 
Curioși, au continuat să tragă cu mai puțină atenție decât 

înainte, dorind să găsească capătul creturii. Într-un final au apărut doi ochi, un nas și o gură. Mama a început să 
țipe disperată de teamă, tremura toată, se zbătea să fugă de pe targă. Asistentele au sărit să o țină, ea lovea din 
picioare și le strângea cu forță în jurul nostru ca într-o menghină caldă. Medicul i-a descleștat picioarele cu 
coatele și m-a scos repede, a tăiat cordonul ombilical și ne-a privit. În palme ținea o ciudățenie a naturii, ca un 
totem sângeriu cu două globuri și un mâner: ființă androgenă.  
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Mai mult sau mai puțin perfect, am crescut în două orfelinate diferite. În ciuda ignoranței manifestate 
față de condiția mea, îmi amintesc clar singurătatea mistuitoare pe care am început să o resimt în jurul vârstei de 
cinci ani și care m-a umărit de-a lungul scurtei mele vieți. Din cauza greutății excesive pe care era nevoit gâtul 
meu să o țină, până în jurul vârstei de zece ani, când corpul meu a suferit schimbări, nu am fost capabil să mă 
mișc prea mult. În patru labe nu am fost în stare să merg niciodată (și nici nu mi-a fost permis) întrucât era prea 
riscant să îl accidentez. Mare parte din timp o petreceam întins pe spate, uitându-mă la desene cu capul sprijinit 
de o pernă. Prima mea amintire clară provine dintr-una dintre aceste sesiuni. Întrucât nu era decât un ecran, unul 
dintre noi trebuia să se uite invers. Dacă la început făceam cu rândul, într-o zi am fost indispus de imaginile 
inversate la care eram obligat să mă uit. Mai mult decât imaginile, mă indispuneau grimasele de fericire pe care 
le mima fața eului reflectată în ecran în timp ce ochii lui micuți se plimbau de la personaj la personaj. M-am 
rostogolit pe burtă și am mers în patru labe cu spatele până în hol tărându-l pe eu cu fața de parchet. Ajuns la 
scări, am coborât cu picioarele din spate mai întâi, astfel încât fiecare treaptă să-i lovească fața cu toată forța. O 
frustrare de-a mea a fost mereu că nu m-am putut juca cu ceilalți copii, fie că nu puteam alerga ori pentru că îi 
speriam. Ajuns la parter, m-am târât până pe terenul de joacă unde ceilalți orfani au țipat îngroziți la vederea 
miriapodului ce se îndrepta către ei până a venit o îngrijitoare care să mă/ ne ia de acolo. Ca rezultat, de atunci 
am avut desenele orientate pentru privirea mea. De asemenea, a fost prima dată când am rupt micul nas al eului. 
Oricum nu are nevoie de el, eu respir pentru amândoi. Deși mut, simțeam teama și rușinea pe care i-a dat-o 
pedeapsa mea eului. Chiar dacă ochii lui au continuat să urmărească ercanul, nu a mai zâmbit niciodată la el.  

La scurt timp după acest eveniment, am fost mutați la un cămin pentru copii cu nevoi speciale și 
probleme mintale. Aici starea mea s-a înrăutățit, în ciuda intenției psihologilor. Mare parte din zile le-am 
petrecut închis într-o cameră supravegheată douăzeci și patru din șapte. Am început să resimt singurătatea din 
ce în ce mai mult, în mare parte din cauza ironicei prezențe constante a eului. În jurul vârstei de șase ani, 
intelectul a încetat din a i se dezvolta. Bine, cât de deștept poate fi un copil de șase ani mut care nu a mișcat un 
singur deget toata viața lui. Doar de i s-ar fi oprit și acea țeastă din creștere! A păstrat același aspect al feței de 
bebeluș cu ușoare riduri sub ochii semideschiși. Acum că eram mai înalt și destul de puternic încât să umblu, 
prezența lui era din ce în ce mai insuportabilă.  

Aveam voie să părăsim spațiul căminului câteva ore în anumite zile ale lunii pentru a dezvolta abilități 
sociale.  Am fost prevenit înainte de a pleca în oraș că lumea nu este obișnuită să vadă oameni cu două capete. 
Lucrul de care m-am temut s-a adeverit: tinerii mă arătau de departe cu degetul, mamele nu-și lăsau copiii să se 
uite la noi și ne ocoleau. Și aș fi vrut să par normal, dar este greu să ascunzi un cap în plus sub o șapcă ori o 
glugă. De aceea, entuziasmul meu de a fi liber a dispărut rapid și m-am refugiat în lectură. Mod mai minunat de 
a mă detașa de starea mea și de a trăi realități imposibile mie nu a existat. Citeam despre sentimente care îmi 
erau cunoscute, dar provenite din conjuncturi total diferite. Extraordinar mi se părea cum, unică fiind condiția 
mea, era trăită de alți nenumărați prin ceea ce simt. Am început să mă văd mai mult ca individ aparținând unei 
specii. Am început să mă simt om. 

Am devenit înfometat după un element care-mi lipsea din viață: nu cunoscusem niciodată Erosul. Îmi 
dădeam seama că doream iubire fără să fi cunoscut o fată, dovadă a faptului că eram egoist, nu îmi doream o 
fată, îmi păsa să experimentez acele senzații obsesive pe care le descriu toții scriitorii în opere. Nu puteam fi 
complet om dacă una dintre atributele majore care-l definesc nu-mi era cunoscută. Prima ocazie pe care o 
avusesem se dovedea promițătoare: în oraș se dădea o petrecere de Halloween. Cu puțină inspirație și bazându-
mă că în sala balului era întuneric, am primit de la psiholog avizul de a merge deghizat în turc, cu turban pe cap. 
Cu ajutorul asistentelor, l-am înfășurat pe eu în bandaje de vată, dându-i formă  de glob pământesc mult turtit la 
poli. Deasupra, am improvizat un turban din cârpe colorate. Ajuns la petrecere, m-am apropiat nervos de un 
grup de tineri. Erau foarte dezinvolți și deschiși la conversație, m-am simțit în largul meu în scurt timp. O fată 
mi-a spus să dansez cu ei. Muzica era foarte tare așa că a trebuit să-i țip în ureche că nu știu să dansez și că nu 
aș arăta bine deoarece sunt cocoșat. Mi-a zis pur și simplu să țopăi și să nu mă gândesc la ce fac. M-am forțat să 
simt ritmul, chiar dacă mi se părea foarte stupid ce făceam. Când nu te bucuri de muzică, începi să devii anxios 
privitor la ce faci și te judeci pe tine împreună cu restul participanților. În fine, m-am chinuit să dansez iar după 
două trei melodii situația a devenit mai bună. Mă simțeam mai sigur pe mine și eram alimentat de fețele vesele 
din jurul meu care îmi aprobau fiecare gest. Din păcate, m-a luat valul și în zbenguiala mea am dat de câteva ori 
prea tare din cap. Turbanul meu improvizat s-a destrămat și fără să-mi dau seama l-am dezgolit pe eu. Fata de 
lângă mine a țipat iar restul grupului s-a oprit din dans.  
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Mi-am dat seama de ce se întâmplase și am fugit la baie. Acolo, în fața oglinzii crăpate, ne-am privit. 
Eu, transpirat de la dans, cu părul răvășit, Eul, încins de la straturile de material puse peste el, roșu la piele, 
mă privea grav și dojenitor. Simțeam cum ocazia de a fi trăit normal cu oameni îmi fugise printre degete și o 
ciudă amară m-a curpins. Am plâns spasmotic căzut în genunchi. Eram furios pe existența eului, mă uitam la 
ochii lui prin oglindă dorind să-l fac să înțeleagă cât de mult îl urăsc. Am părăsit balul prin geamul de la baie 
și nu am spus nimic personalului de la centru.  

Am reflectat mult cu privire la acea seară. Am observat efectul terapeutic al lecturii și fenomenul de 
relaxare a gândirii, pentru a adopta o perspectivă obiectivă. Am remarcat că simt din ce în ce mai puține 
semnale din partea eului, ca și cum existența sa devine din ce în ce mai pală. Răspunsul meu era că după ani 
în care a stat invers, fără să poată comunica, ori face ceva, intelectul deja precar al eului s-a deteriorat și a 
intrat în stare de stafidire, devenind din ce în ce mai absent. În ritmul acesta va deveni cu adevărat un parazit 
fără conștiință care se hrănește din trupul meu.  

Tot în acea perioadă m-am întâlnit cu Lana, o nouă pacientă cu probleme schizofrenice. La cantină s-
a așezat lângă mine, era prima dată în viața mea când cineva mă aborda. Nu o mai remarcasem până atunci, 
avea părul negru, tuns băiețește, nasul butucănos, ca de boxeur care l-a avut rupt de mai multe ori și ochii vii, 
sălbatici. Prima ei întrebare a fost “care dintre capete e nebun?”. M-a luat pe nepregătite lipsa de menajare pe 
care o afișa față de mine, dar în același timp m-a intrigat. Curând am învățat că era o rebelă, privind libertatea 
ca pe un țel, nu ca pe un drept. Susținea că internată în centrul pentru copii cu dereglări psihice este mai 
liberă decât constrânsă de moralitatea societății. Considera elementară libertatea de autostudiere. Ea nu 
credea în oameni șablon. De aceea, doar într-un loc ca acesta se poate observa pe sine ca ceva diferit de 
tipologia omului sănătos. De fapt, nici nu ar exista un astfel de om, fiecare dintre noi având propriul grad de 
nebunie. Într-un final m-a convins. Am ascuns un cuțit de tăiat pâinea de la cantină în haină și am urcat 
împreună cu Lana pe acoperișul internatului care se află lângă parcarea complexului. Cu autorul Lanei, am 
început să tai în locul unde fruntea mea și a eului se îmbină. Puțin mai adânc, am dat de rezistență. Ne-am 
folosit de zimții cuțitului pentru a trece prin craniu, iar din momentul în care sângele a început să curgă 
șiroaie și nu am mai putut vedea nimic, am pus-o pe Lana să continue. La jumătatea drumului, am simțit un 
fior de adrenalină și panică puternică. Eul era din nou conștient, după o perioadă îndelungată de 
convalescență și îmi trimitea semnale riguroase. “Frățiorul meu drag, trebuie să îmi iau adio de la tine acum, 
mă voi răscumpăra acum pentru cât te-am făcut să suferi o viață. Te eliberez.” Semnalele deveneau din ce în 
ce mai slabe odată cu suprafața de contac dintre noi care se micșora. Apoi, ca un fir sub tensiune tăiat de o 
pereche de foarfece bine ascuțite, legătura mea cu eul s-a electrificat, ca apoi să rămână un spațiu de liniște. 
Mi-am șters ochii de mâneca bluzei și l-am luat cu grijă în palme ca pe un trofeu. Era prima dată când îl 
vedeam în realitate și drept, și prima dată când mă vedea el pe mine. M-a analizat de jos până sus cu pupilele 
larg deschise apoi m-a privit în ochi. L-am sărutat pe frunte, sub tăietura cuțitului. “Ești liber”. Mi-am luat 
avânt și l-am aruncat deasupra parcării goale.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.co.kr%2Fpin%2F355010383126150037%2F&psig=AOvVaw3i0E5LCkRXQONjA25h8FlP&ust=1590496682219000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNijhIOEz-kCFQAAAAAdAAAAABAK
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Lazăr și Nikolaj 
3 octombrie 1917 

Fort de Vaux, Franța 
Dragă mamă, 

 

 Am ajuns cu bine pe front. Drumul a fost epuizant și vagoanele pline de tineri ca noi, gata de 
luptă. Atmosfera generală a fost veselă. Toți vor să devină bărbati, să omoare, să aducă medalii acasă. 
Culmea, cel mai ursuz era un individ cu uniformă curată și epoleți. Dacă îmi amintesc bine, purta medalia 
eroilor. Mă întreb ce a făcut. Își ținea spatele drept, să fi fost sergent, poate chiar caporal. 
 Din prima zi am fost puși la treabă serioasă: săpat de tranșee. Pămâtul deja uscat este foarte 
greu de săpat iar ploaia care să îl înmoie nu este. Acum e seară și avem liber. Nikolaj a cunoscut niște băieți, 
unul dintre ei lucrează la cantină. O să ne ospătăm! Toate bune vouă, sper ca războiul să se termine în 
jumătate de an iar eu și Nikolaj să cumpărăm acea fermă din banii pentru înrolare. 

                                                                                                                       Plini de viață, Lazăr și Nikolaj 
            -Lazăr, mai termini odată? Trebuie să mergem! 
           - Imediat. Stai să o duc la poștă. 
         La focul de tabără erau șase: Lazăr, Nikolaj, trei tovarăși noi și ursuzul din tren. El s-a alăturat 
imediat ce a văzut că băieții încălzesc supa la conservă pe foc. ”Aveți loc și pentru un camarad mai bătrân, 
așa-i?” s-a invitat el și s-a așezat fără să primească răspunsul. Nu a trecut mult însă până când au devenit 
foarte bucuroși de prezența lui. Avea cele mai interesante povești. Și le-a prezentat mitraliera lui, 
”Automatico” seria 15, care poate să tragă douăzeci și patru de gloanțe în șase secunde. Un monstru pe lângă 
M1903-urile lor care se blochează și trebuie încărcate după fiecare foc. A stat în Centrul Medical timp de două 
luni după ce o mină s-a detonat aproape de el. Fără două degete la picioare e mai bine decât să fii cel care a 
detonat-o. Înainte de accident era tanchist: conducea noii monștri de fier creați de om pe două șenile late care 
calcă în picioare orice: bolovani, copaci, ziduri, case, oameni. 
 Acum s-a înrolat în infanterie: nu vrea să riște să rămână cu tancul înghețat iarna pe câmp. În 
plus, trebuie să folosească noua armă. Până la orele dimineții, doi sârbi, un ungur, un român și doi italieni (frați 
și ei) au stat în jurul focului, vorbind despre glorie și victorie, săturați de lupta în tranșee.  
 A doua zi, Lazăr și Nikolaj au fost despărțiți. Nikolaj, fiind mai mare, a fost trimis cu o echipă de 
cercetași începători: va face pe santinela în pădurea de la marginea fortului împreună cu italianul și românul de 

la foc. 

 Lazăr, de 16 ani, a fost trimis la lustruit ghetele și baionetele superiorilor. Nu se plânge: mai bine, 

decât să-ți rupi spatele săpând tranșee. Printre carabine cu lunete și semiautomate a dat și de o mitralieră 
”Automatico”, la fel ca cea a prietenului lor. Acum, la lumina puternică, o vede mai bine. Este făcută din două 

părți: mecanismul propriu-zis din metal lucios (posesorul ei o lustruia) cu formă futuristă, nu ca armele lor care 

seamănă cu niște bastoane. Are un reticul dublu din metal și un mâner pentru stabilitate la bază. Nu a folosit 
niciodată o armă automată, dar a auzit că poate să disloce umărul celui care nu e atent. Patul armei este din 

lemn roșiatic, frumos șlefuit. Pe plăcuța de metal prinsă pe partea stângă scrie: ,,Caporal I. Bernat”. La focul de 

tabără nu au întrebat numele sau rangul pe care îl are, dar Bernat poate fi unguresc. Curios lucru, încărcătorul 
se atașează cu susul în jos, pe partea superioară a armei. Oare nu îl deranjează pe posesor la țintire?  

 Munca ușoară a lui Lazăr a fost întreruptă după-amiază. Conducătorii fortului se așteptau la un 

atac din partea francezilor în noaptea ce urma, așa că a fost trimis să ridice fortificații cu saci de nisip. Gândul 

la un atac l-a neliniștit iar munca părea mai ușoară. 
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În timp ce Lazăr construia un post strategic amplasat pe o colină din care o mitralieră fixată va apăra intrarea 
în tranșee, Nikolaj stătea pe o stâncă cu binoclul în mână. Într-un sfert de oră trebuie să facă schimb de tură și 
să se întoarcă în fort, la fratele lui. Toată ziua au făcut cu schimbul de pază. Îl dureau ochii de la privirea 
încordată spre munții din față. Se întoarce pentru a coborî stânca, dar italianul îl oprește: Stai, vezi ceva acolo? 
Nikolaj își mijește ochii și i se pare că vede un punct venind dinpre vest. Se uită prin binoclu.  
 -Nikolaj... Ce stai așa? Ce vezi? 
 Prin lentile vede o duzină de bombardiere venind spre ei. 
 Ordin de urgență din partea generalului Niklas: 
 În zonele de defensivă a fortului Fort de Vaux, respectiv colinele A3, A4, A7, A8, A10, A11, 
să fie întărită apărarea întru preîntâmpinarea unui posibil atac în noaptea dintre 3-4 octombrie de 
către ofițerii angajați zonelor.   
 Fortul are formă de dreptunghi, un capăt lipit de munte iar celălalt îndreptat spre vest, unde sunt 
tranșeele. În munte a fost construit un buncăr ca ultimă soluție de defensivă în caz că inamicul trece de tranșee 
și de mitralierele montate. 
 Lazăr își așteapta fratele în zona corturilor când alarma a fost activată. O voce răgușită le aduce 

la cunoștință declanșarea defensivei. Un post de cercetași a lansat racheta roșie, semnalul pentru atac inamic. 
Toți soldații trebuie să se înarmeze și să fie pe poziție în tranșee. Lazăr nu avea armă deoarece a ajutat la 

construirea buncărului. Depozitul de arme este spre munte. Aleargă printre camarazii lui în direcție opusă. Din 

depozit îl vede pe italian ieșind. Își urează un: ,,Ne vedem după” apoi fuge cu ceilalți. În depozit era un 
moșuleț cocoșat și chel, probabil printre veteranii voluntari. Îi întinde o carabină M 1903, dar se răzgândește 

uitându-se la el și îi dă un revolver: ”Nu ai forță să țintești destul de repede în tranșee cu o carabină.” Lazăr ia 

revolverul și iese grăbit din depozit. Picioarele vor să fugă, dar corpul e înțepenit: cu ochii larg deschiși, Lazăr 

vede un înger pe cer, cu aripile larg desfăcute venind spre el. Megafoanele turuie: ”Este un atac aerian! Toată 
lumea să se retragă în buncăr! Am fost informați gre...” Continuarea nu se mai aude. Din tranșee, pământul 

explodează, înghițind oamenii. Din gurile de intrare ies unii țipând, alții în flăcări, un corp fără cap se lovește 

de ceilalți. Lazăr își revine în simțiri când bărbatul responsabil pentru depozit îl împinge la o parte și fuge spre 
buncăr. Oamenii apar din toate direcțiile iar dinspre tranșee vine un tsunami de pământ cu flăcări și se ridică 

un nor de gaze. Cei de acolo țipau, se împiedicau, se loveau de pereți de parcă nu vedeau. Lazăr fuge spre 

gaura din munte. La intrare, toți se îmbulzeau. Printr-un cadru de trei metri intră douăzeci de inși odată. Un 
bărbat bondoc, cu burtă, a fost împins pe jos. Nu putea să se ridice. Era călcat pe spate, oamenii se apucau de 

umerii lui iar când un tânăr s-a împiedicat, a aterizat cu genunchii pe capul bărbatului, lăsându-l inconștient. 

Intrarea devenea din ce în ce mai anevoioasă. Tânărul a provocat o reacție în lanț, soldații se împiedicau, se 
cățărau unii peste alții. În spate, exploziile se întețeau. Oamenii care ieșeau din norul de praf erau mutilați, unii 

cu brațele smulse, alții cu fața arsă, fără urechi sau nas, majoritatea aveau ochii însângerați și mulți cădeau pe 

jos înainte să ajungă la intrarea în buncăr. Mulți nu se mai ridicau. Dinăuntru se dă ordin să se închidă poarta 
iar Lazăr se află deja în buncăr. L-au târât pe bărbatul bondoc înăuntru ca să nu fie strivit de metal. 

Bombardamentul a încetat, dar gazul verde se apropie de ei. Poarta începe să coboare iar gazul se rostogolea 

îngrijorător de repede. Un grup de soldați se apropie de ei. Țipă, alergă, imploră să nu se închidă poarta. Sunt 
ca și morți. Pe drumul principal se apropie un corp: își târăște picioarele pe jos, ciotul care i-a rămas din mâna 

stângă picură fierbinte, o falcă a fost topită de bombele incendiare iar măselele dezgolite îi dau impresia unui 

rânjet forțat, împreună cu dinții lipsă din față. Urechea și ceafa i-au fost spulberate și creierii însângerați scoși 
la iveală îi alunecă din emisfera stângă: nu mai știe să țipe. Privirea îngrozită a celor din buncăr urmărește cum 

poarta coboară. Printre cioturile pe care merg unii dintre răniți, gazul verde se rostogolește fără oprire: 15 

metri, 10 metri, 5 metri. Odată cu hârâitul ușii a dispărut și lumina. Ricoșeu de gloanțe în ușă. Tovarăși, lăsați-
ne înăuntru! Într-un minut toate s-au oprit.         
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Este un timp limită în care poți sta în șoc. Pentru Lazăr, acesta a durat cam șapte minute. Au supraviețuit 
apocalipsei și timpul s-a dat peste cap. În jurul lui e întuneric complet. Obiectele nu s-au format încă din praful 
dens iar în aer pluteau mirosuri metalice, sunete statice și căldura insuportabilă a marelui BANG. Cu fiecare 
minut, obiecte se conturau, se mișcau, se loveau și se contopeau în flăcările iadului. Iar în a șaptea zi a zis SĂ 
FIE LUMINĂ! 
 TremurăTremură 
 ClipeșteClipeșteClipeșteClipește 
 -Toată lumea atenție la mine! TremurăTremură  Am fost trădați de cercetașii noștri 
TremurăTremură trădați de cercetașii TremurăTremurăTremură trădați TremurăTremură trădați.  
 Poarta s-a deschis în jurul orei nouă dimineața. Au ieșit cu mâinile sus gata de predare. Dacă ați 
experimentat vreodată, paranoia crește odată cu frica. În cazul de față, soldaților le este frică să coboare 
mâinile pentru a nu supăra un posibil lunetist. Rezultatul? Bărbați cu mâinile ridicate spre cer a rugăciune 
pentru sufletele celor morți de lângă ei. Lipiți de peretele stâncii, la intrarea spre buncăr, în poziție de târâre 
sau pur și simplu trântiți pe jos, siluetele celor prinși afară. Aveau noroc - o ploaie ușoară a alungat muștele și 
a acoperit mirosul de chimicale și de carne prăjită. 
 Generalul a mobilizat soldații pentru curățarea fortului. Lazăr a fost trimis în tranșee, unde au 
murit cei mai mulți oameni. Bombele explozive, împreună cu cele incendiare și acide au tendința de a topi 
țesutul uman, ajungând să fie un amestec de oase, membre, haine și substanță roșie aproape lichidă. Ploaia s-a 
pornit destul de puternic încât să înmoaie pământul și resturile umane. Lazăr folosea o lopată pentru a aduna 
totul laolaltă. Sub toate tremurăturile și ticurile lui nervoase, el se gândește cât de ușoară este treaba aceasta pe 
lângă săpatul tranșeelor. Metalul trece ușor prin zeama roșie cu un mic pleosc 
TremurăTremurăClipeșteClipeșteClipește. Vârful lopeții se lovește de ceva tare. Lazăr își afundă degetele și 
scoate la iveală o armă. Patul din lemn a ars, dar a rămas țeava. Încărcătorul care se cuplează deasupra este 
plin de gloanțe - nu a fost folosită. Tu ești, bătrâne Bernat?TremurăTremură Treci 
înăuntru.ClipeșteClipeșteClipește Lazăr ia cu lopata substanța roșie de la picioare și îi dă vânt în găleata de 
cincisprezece litri aproape plină.  
 În fața plutonului a fost adusă echipa de cercetași vinovată pentru tragedia petrecută cu două zile 
înainte. În linie, la un metru de perete stau Nikolaj, italianul, românul și alți doi tineri. Sentința finală: execuție 
prin împușcare pentru trădare în favoarea inamicului. Moșul care se ocupa cu depozitul de arme citește un act 
lung care se poate rezuma astfel: Cei cinci complotiști sunt cauza pentru ordinul eronat dat pe data de 4 
octombrie asupra falsului atac de infanterie semnalizat cu o rachetă roșie.  
 -Vă rog, nu! este o neînțelegere! 
 TremurăTremură 
  -Nu am fost instruiți despre culorile rachetelor! 
 -Trei. 
 ClipeșteClipeșteClipește 
 -Lazăr! Lazăr, te rog, spune-le! 
 Italianul își face cruce. 
 -Doi. 
 -Lazăr! Nu! LazăăĂĂĂăr! Îndurare! 
 Românul spune ceva neînțeles și se uită spre orizont. 
 -Unu. 
 

 

TremurăTremurăClipeșteTremurăTremurăClipeșteClipeșteClipeșteClipeșteTremurăClipeșteClipeșteTremură
TremurăClipeșteTremurăTremurăClipeșteTremurăClipeșteClipeșteTremură. 
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IVANOV 

ANDREEA 

Am crescut sub cearșaful bunicii 
unde ne ascundeam singurătatea. 

iluzia unui 0 absolut 
 

cred într-un Dumnezeu imperfect 
la fel ca sângele bunicului 

cu care au scris victorie pe icoane 
așa e în războaiele sfinte 

se stinge cineva & 
se aprind lumânările credincioșilor 

e un fel de maturizare 
când se sting amintirile & 

crește dorința de a scăpa din vid 
se îngroapă în existența unei divinități 

perfecte 
la fel ca ideea că te naști ca să mori 

odată cu picăturile de ploaie 
îmi frâng piciorușele & mă evapor în 

imaginație 

și cuvintele au umbre 
 
rămân precum pata de ulei pe tricoul prererat 
până ating al doilea strat de piele 
pătrund în subconștient cu finețea unui buldozer 
& tot ce urmează sunt reacții alergice 
inclusiv nevoia de a te izola 
vine de la sine când tu devii o umbră 
un fir de iarbă care se înclină după fiecare curent 
de aer 
sau e zdrobit sub pasul celorlalți 
asta nu e democrație ar spune bunica 
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viața e un joc de monopoly  
 

început de plictiseală cotidiană 
e un sindrom printre adolescenți 

nu au aflat că obiectele nu înlocuiesc 
ființe 

eu cred în religii controversate  
adevărul e greu de digerat când se 

găsește singur în minereu 
nu pot să înțeleg persoanele hotărâte  

cum aleg ce floare le place cel mai 
mult 

de parcă alege o mamă pe care din 
copii îi iubește  

din jucător devii joc 
diferența este la zaruri 

unul dă cu zarul & pe celălalt îl dă 
zarul de toți pereții  

regulile sunt făcute să fie interpretate 

în cadre scurte 
 
închizi ochii și te aștepți ca somnul să vină 
repede 
să producă aceeași senzație de plăcere 
ca atunci când nu știi ce zi e  
& din cuptor vine miros de pâine 
marți 13 dar nimic nu se compară  
cu nevoia de a trăi între două lumi  
e ca ascunsul în scară 
un pas greșit și ești prins între etaje 
la fel cum prinzi păsări și le închizi în 
colivie 
apoi le tai aripile să fii sigur că nu zboară 
sunt rezultate ale unor ecuații greșite 
e doar un vis și treci mai departe 

fiecare nuc are povestea lui 
 

cad secunde din arborele genealogic 
un nuc bătrân cu brațe inegale 
la fel ca brațele bunicii în care 

dormeam după ce îi număram ridurile 
așa am învățat să adun  

niciodată nu dă cu minus 
e ca și cum ne naștem între cioburi 

și fiecare pas fiecare mișcare fiecare respirație 
zgârie pielea până la os 

simți greutatea firului de păr pe vânătăi 
alunecă precum frunzele toamna 
lași urme și crezi că te vor căuta 

admiri întunericul poate e un alt fel de lumină 
auzi Dunărea lovind malul & 

te gândești că totul e doar un tablou făcut din 
plictiseală 
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LIFERE 

CRISTINA 

 
 
 
 

Zbatere 
 
aburi reci înțeapă 
un swapess pe cale să erupă 
acid în timpane cu gust de ceară 
crema expirată te arde când dormi 
nu te poți despărți de scaunul de pe balcon 
țipi, urlii, te îneci cu gaz să uiți de lumină 
nu te-am hrănit azi. 

 
 
 

treapta de sub pat 
 

cioburi mânjite cu mucegai 
ultima urmă de transpirație 

cobor pe banda rulantă 
furi m&m s  

uiți să iei restul de 30 de bani 
se uită la noi în oglinzi paralele 
colțurile anorexice lasă cicatrici  

pe canapea. 

COrd 
 

înot spre mal 
iau doza de aer-cola light 
mă-nbată încet 
acru 
prăpastia mă zgârie pe gât 
pasta de metal descompun dinții 
teoreme 
calcule spălate în mare 
creioanele se șterg se dizolvă 
mă combină cu saliva de pe mărul 
mușcat 
mă înec în cadă. 

,,Toate treptele duc abrupt, într-un 
loc diferit pentru oricare, spații 
speciale să te separe de toți.”-

Răzvan Țupa 
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contrar 
 

deodorantul pe genunchi se-nșiră 
pe trecerea de pietoni  
bați din palme ca un motor încins  
dispari în loc să țipi  
așchii în cap și amurguri pe cerul gurii  
respiri forțat ridicându-mă la pumn 
crești 
 fără fibre 
 fără păr 
vinzi invitația spre rochia perfectă 
un machiaj murdar 
buzele noastre au făcut insolație 
litere abrubte 
mă aleargă sub pat. 

mâna mamei pe spate 
 

judeci 
dioxidul sufocat în pijamaua mamei 

marioneta chinezească obsedată de incantații 
în ziarul pătat de 3 în 1 

 
ne scufundăm în eclipsă contagioasă 

microbi înfipți în faringe-hoți de buzunare 
distribui respirații plătite cu O2 

scufundate-n playlist 
glume abuzive  

mărunte precum tartarul de somon 
 

eu 
clavicula întoarsă la ultimul pariu sportiv 

în seif 
proiectez într-o extorsiune caraghiosă 

jaf nocturn  
aer pătrunde-n cagulă ca mâna mamei lovind pe spate. 
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     MEREGIU 

AMALIA 

     DANIELA 
Mă numesc Meregiu Amalia și sunt elevă în clasa 

a X-a. Nu am simțit niciodată să scriu până la 
începutul clasei a IX-a, când am descoperit poezia 

ca mod de exprimare, de exteriorizare. Sunt o 
persoană deschisă provocărilor și îmi place să 

experimentez. 

poate  cândva 
 
doar umbra ta 
îmi răcorește sufletul 
respirația ta 
e vântul care 
îmi desprinde rădăcina  
din pământul în care 
până acum m-am odihnit. 
 
doar cântecul tău 
mă trezește la realitate 
și-n albastrul tău mă pierd. 
doar tu  
mă găsești. 
 
strig spre cer 
cânt pentru soare 
vorbesc cu stelele 
șoptesc despre  tine 
și-mi pierd vocea la răsărit. 

acea zi 
 

Capacul de canalizare țipă 
la fiecare roată de mașină 

iar tu 
ai tăiat cu creionul urarea de rămas 

bun 
fără să realizezi că nu ai radieră. 

A fost așa de ușor 
până acum ai știut ce să faci 

să te văd de acum. 
Obrazul înecat 

nu poți să adormi 
singura protecție: pătura. 

Lipsa acelei voci 
te doboară. 

 
Șiretul încurcat al adidasului 

are prea multe noduri 
 

E ziua ta și tu decizi 
torturi sau torturi. 
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stări  
 
crepusculul în mine  
ca fierea pământului  
printre pietre  
în locuri umede  
   
dacă ar dispărea  
nu ar avea o baterie care să-i prelungească viața  
ar fi ca un iepure în jobenul unui magician  
   
realitatea s-ar pierde în etern  
veșnicia n-ar mai avea timp  
   
magneziu, calciu, pastile  
vezicule se sparg  
arzând ca acidul sulfuric turnat pe piele  
                               
 albastrul venelor se prelinge pe foaia indiferentă  
 cârțâitul pixului pe coala albă  
 și vocea ta din depărtare  
       
 respirație greoaie  
 despachetează-mă  
 și vei găsi bijuterii ruginite 

tartă de vișine 
      

de am fi avut 
tarta de vișine a mamei 
dorința de a fi supereroi 
de a salva lumea 
și puterea de a ierta 
 
acum nu ne-am putea salva 
nici de lumina becului prăfuit 
ce pâlpâie 
sperând să-l repare cineva 
  
suntem doar niște vacuole 
celule procariote 
printre eucariote 
două vișine printre mii de 
cireșe 

mașină fără frână 
  

și căștile cuprind urechile 
te împiedică să auzi ce au ceilalți 

de spus. 
  

ceața  nu te lasă să vezi iarba 
copacii 

stâlpii de curent 
se încred într-un fir 

pentru a rămâne în picioare. 
  

fumul pătrunde  
pe geam se vede 

doar angajatul de la Penny 
care mătură covorul de la intrare 

  
căldură alimentată de motorul 

încins  
în noapte 

niște stele 
așteaptă dorința potrivită 

repercusiune 
 

o cana spartă 
și niște prenandez 

cu care speri să reușești. 
cumperi niște lac de unghii 

care speri că te va face să 
strălucești. 

niște vânătăi în genunchi  
și nicio altă dovadă  

că exiști. 
poate o eșarfă cumpărată 

demult  
îți amintește cine erai. 
ochelarii mov de înot 

aruncați în patul cu insomnii. 
doar cearcănele îți zic 

cine ești de fapt.  
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NICHITA 

ANDREEA 

Încerc să văd partea bună în toate și 

mă bucur cât pot de tot ce se poate, 
iar dacă ceva nu e bine, muzica din 

Adventure Time și Steven Universe 

ajută mereu. 

siguranță 
 

Cuvinte rostite 
citești în ochii de hârtie, 
înconjurați de masca din 
sugativă pentru lacrimi. 

Ca larvele de țânțari 
trăind într-o plantă carnivoră, 

omul perete primește afecțiune. 
Armonia într-un deșert utopic 

se păstrează cu ascundere de morminte. 
Gândurile își fac veacul în apartamente 

cu ferestre oglindă. 
Muzica singura alinare 

care acoperă țiuitul minților. 

percepție 
 
 
ochii închiși spre afară 
lumina bună, cam prea puternică 
eul imaterial deshidratat  
refugiat în umbra propriului corp 
dansul unui derviș rotitor duce 
cuvântul neîncăpător în neființă 
percepția defilează perpetuu pe râu 
deja vu 
simțurile acoperite cu apă  
înțeleg totul potrivit 
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Sfârșit 
 

Degetele-mi sunt fripte dar 
cu o mână îți mângâi creștetul  

iar cu cealaltă ridic steagul  
din folie de aluminiu 

O păpușă imobilă de lemn 
îți controlează mintea; 

creierul se usucă și 
ceasurile-și pierd sincronizarea. 

Rămânem fără baterie 
ecranele se vor opri în curând, 
să ne bucuram cât mai putem. 

Desenul 
 
 

Mă pierd pe drum 
pentru că uit ce vreau. 

Vreau să-mi creionez idealul 
dar mă pierd în culori atrăgătoare 

și colorez schița; 
Vârful creionului se rupe neașteptat, 

mă împiedică să continui  
crearea paradisului mascat. 

Durează mai mult să ascut creionul rupt 
dar continui desenul 

cum am plănuit la început. 

realitate 
 
14 miliarde de realități, în perechi 
jumătate intersectate sau înnodate 
mai mult sau mai puțin 
7 miliarde de copaci fortificați 
despărțiți kilometric de aerul încărcat 
cu realități actoricești 
în pom stai când ești singur, te aşezi 
îți balansezi picioarele sistematic 
ancorat cu mâinile de creangă; 
Părerile și critica rațiunii pure sunt acolo 
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, 

înapoi 

raftul bunicii plin cu prăjituri  

se crăpa mai tare  

la fiecare rid, 

la fiecare vorbă-n van, 

la fiecare gărgăriţă pierdută pe balconul 

de 2x2. 

la fiecare rochie cusută-n 3 luni 

printre lentilele ciobite de praf, 

ce niciodată n-o porţi 

 

şi se sparge 

de tot 

la ultimul  <<da,o să vin şi mâine. 

 

 

 

 

 

//metrou 

 

pierdut printre păpădii în bătaia 

vântului 

după un an lumină 

eul călcat în picioare 

ca trotoarul din unirii luni 

la ora 4. 

se metamorfozează-n gând  

chipu-ţi 

glasul în valurile mării. 

fiecare atingere mi-e ghimpe 

iar ghimpele, 

plăcere. 

hai, tată 

îmi spunea tata 

prin două mii 17 

când întârziam 

 că nu ştiam cu ce să mă îmbrac  

la şcoală 

<<hai, că oricum, nimănui nu-i pasă>>. 

acum 

când imaginile televizorului sunt mai mult decât ar trebui 

să fie 

acum când poţi divide un număr nul 

şi iraţionalul nu mai e infinit 

acum că n-avem plăcere pentru plăceri 

şi el nu mai e aici să-mi spună, 

acum aud mereu un hai, 

că nimănui nu-i pasă. 

„dacă aș fi știut ce înseamnă siguranța 
aș fi petrecut mai puțin timp căzând  
în brațe care nu erau.” – Rupi Kaur  
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de tot 

o adiere de vânt rece 

pe străzile aglomerate ale oraşului 

şi privirea vânzătoarei 

când îţi ia pachetul de gumă de pe tejghea. 

străini  

cu ochelari de soare 

pe vârful nasului  

sa-şi ascundă nisipul deja intrat în ochi. 

un castron ciobit  

 

lăsat pe birou. 

foi mototolite aruncate în colţul stâng 

şi trei melodii pe repeat- 

îmi cresc între palme o catedrală 

şi sper că într-o zi vom fi liberi de tot ce am gândit  

înainte. 

outlook 

 

s-ar zice că nimic nu e mai bun decât  

o portocală deja decojită, care prin graba spre unde 

ai dori să fie deja mâncată 

şi stomacul tău plin 

să-ţi umple golurile lăsate de ei. 

mi-au spus că dacă mă opresc  

din toate ale mele pentru trei ore cu tine 

n-o să mai fie nevoie 

să mă mai plimb pe gheaţă 

încercând  

 

să-mi număr firele de păr. 

dar de ce să ne minţim unii pe alţii 

ca reducerile de black friday ¿ 

sport, vanilie & scorţişoară 

 

am intrat pe uşa grea de metal 

după ce mi-am şters gehetele 

pe mocheta deja murdară. 

mi-am aruncat geanta în mijlocul holului. 

3 paşi până la uşa sufrageriei 

unde tata privea de pe fotoliu 

ştirile din sport. 

buzele calde, pe fruntea mea- rece. 

mă întorc 

la 360° 

vocea lui Chiricheş pe fundal. 

miros de cină  

şi parfum cu vanilie şi scorţişoară 

de la doamna cu rochia roşie şi imprimeuri florale. 
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„Sunt ursul eu, spre mulţumirea lumii,  
Şi fotograful lângă urs tot eu.  
Nu muşc, dar pot să muşc, nu muşc 
Şi mă fotografiez mereu.” 
-Ana Blandiana 

 
serenadă  
 
e conspiraţie curată ȋn magia acum-ului 
suntem de fapt muşte pe spatele unui cameleon 
zburăm patetic ȋn cerc, ne ciocnim unii de alţii  
avem ochii cȃt tot corpul dar nu vedem nimic. 
efectul fluturelui e luxul pe care gȃzele de duzină 
ȋl jelesc ȋn secunda aia mică de conştiinţă 
ȋn conexiunea aparent metafizică, deghizare  
pentru coliziunea cu un alt dobitoc hipnotizat. 
anarhia e dans contemporan, e muzică alternativă 
e reflexie provizorie a prezentului, o pulsaţie ȋn curcubeul de sub noi 
religia noastră sunt toanele cameleonului 
anihilarea speciei la latitudinea unghiului său vizual. 
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copy-paste 

 

un t e i u b e s c pixelat pe ecran 

Eminescu prescurtat și adaptat 

ne impunem singuri limite 

vorbim prin cutii goale cu mai multă personalitate decât noi 

ne pierdem sub neoane bolnăvicioase 

tragem în piept fumul gros și zâmbim fals 

doar clipirile arată că suntem vii 

poezia se pierde printre foile mâzgălite ca virgulele la bac 

trădătorii cu chipul și vocea ta înțeapă 

cu potriveală doctoricească nervii 

interogatoriul nocturn se sfârșește mereu cu scâncete patetice 

nu te aude decât plasturele imprimat pe genunchi 

ecouri grotești de prin crăpăturile parchetului 

târziu 

 

albastrul taie respirația oamenilor triști 

ca o lamă ruginită pe piele fină de fată 

mașini grăbite spre nicăieri-uri diferite  

modelate pe destinul fiecărui anonim ca un puzzle enervant 

în fascicule de supernove 

în lumi îngrămădite 

haosul cuprinde toată arta newtoniană și morganiană 

înroșește violent macii cu o pensulă asfixiată de acrilic 

într-un atelier cu ecouri prizoniere pe pânze  

alergi spre o lume paralelă 

trădând legile fizicii ca un escroc cu principii 

utopie unde a fi viu e o calitate 

și nu doar o victimă a subconștientului nebunului 
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zile lucrătoare 
 

soarele răsărise din nou prea viu 

i-am văzut lumina ȋn tabloul cu floarea-soarelui 

renaşte din trecut zilnic cu petalele rȃzȃndu-mi ȋn faţă  

că eu sunt la fel şi atmosfera decadentă pare să fie doar ȋn capul meu 

dinamica haotică ȋnvȃrte camera  

cuţitul ȋnfipt ȋn pȃine  

eu sunt ciudat, mai stabilă ca niciodată. 

cred că-i resemnare şi poate e şi ăsta un scop pentru care să trăieşti 

o transă cu urmări ȋn găuri negre, 

tremură toate la ticurile mele. 

nu cred ȋn Dumnezeu că-i la modă,  

aştept să-mi sufle răspunsurile 

să ştiu dacă mă duc cu adevărat spre nicăieri. 

punct și virgulă 

 

țipi la mama ta cu plămânii încleștați într-o suflare 

privești un var palid gălbui ca tenul tău  

că nu a fost cu tine când te-ai pierdut în lumea asta de idioți 

o conversație seacă cu pereții mimează îmbrățișarea sub pretext nematerial 

și te ține în viață 

zâmbești la haos și plângi la desene animate 

cât să-ți plătești chiria 

preferi otrava la 30 de grade  

sau o minciună fatală 

să mori ca un clișeu poetic despre care se scriu cărți  

dă-o încolo de poezie cum zic unii 

opiu infuzat cu speranțe și eșecuri 
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PLAXIENCU OANA BIANCA 

"Între timp, pe țărmul mării umbrele 
se făceau tot mai lungi, tot mai negre." 
- Virginia Woolf 

săpun lichid 
 

 
am uitat cum e să fii fiert în gând amar 
jurnalele cu găuri  
scrii pe birou cu capul pe caiet 
ești prințesa din castelul de bumbac și 
constatarea că 
a trebuit să-ți arunci singură căștile din urechi 
și renul de Crăciun de pe geamul vecinului 
care nu cântă niciodată 
se descarcă mai tare decât 
s-ar descărca bateria unei mașini vechi 
după ce ai tras de ea 13 ture de lume 

pachet cu biscuiți 
 

 
scriu pe un caiet fără foi libere 
le-am scris pe toate cândva  
sau le-am jucat la fotbal cu băieții 
în colț o pată de ciorbă 
zace devorată de furnici 
și-au rupt picioarele să se facă bărci 
să nu se înece până la ultima bucată de 
morcov 
le stăpânesc așa cum dețin 
controlul a ceea ce scriu  
uite un om  
cu pumnul strâns inexplicabil la auzul 
muzicii  
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grădina cu flori 
 
 
unghiile negre când duci gunoiul în papuci 
și te gândești dacă merită s-o iei pe scurtătură 
un rendez-vous al tatei 
moșul ăsta la vulcanizare 
de când e Dacia 
din `78 primul proprietar motor franțuzesc 
plutesc deasupra parchetului  
cu rock-ul din surdină care-mi izbește  
gândul de pereții albi abia văruiți 
rezerva cu care mă jucam inconștient 
se imprimă pe limbă albastrul care arde  
în mine ca acidul sulfuric turnat pe piele 

bujori în vază 
 
 

centrala e abia pornită  
acea senzație de mamă extenuată 

pe care nu ai schimba-o deloc 
lucrurile merg bine 

camera mea e un seif 
în care misticismul reîntâlnirilor noastre 

și absurditatea vieții 
nu au ieșit în oraș 

pentru că nu știu ce înseamnă bicicletă 
sau acea piele de găină care nici nu se vede 

pe piele  
când ai găsit un măr cu viermi  

șubred 
 
 
visele mă spulberă  
și viața e plină de îngeri cu coase 
când clișeele devin absurditate 
ți-e comod să ieși din banalitate 
sunt unele momente de liniște 
cele care contează cel mai mult 
înainte de furtună 
unele momente bune doar pentru cele 
proaste 
somn și altele 
poeziile sunt mai mult colțul spart al 
pătratului perfect 
care s-a pierdut în pământ 
acolo unde-i Eva. 

cană cu mere 
 
 

când ne-am jucat atât  
am mers acasă cu tălpile în mână 

și ne omoram de râs  
când împărțeam colțul de la pâinea caldă 
luam apoi tot miezul până la celălalt colț 

și nu ne vedea nimeni  
zăpadă peste zăpadă  

pete de ciocolată pe pijamale  
și pe fundal desene animate 

acelea care te făceau să deschizi televizorul la 
o anumită oră 

păpușile fără păr și fără haine 
pantofii din plastic cu toc pentru care merită 

să plângi  
și pe care niciodată nu i-ai purtat a doua oară 

și dinții cariați de dulciuri 
au căzut toți 
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 teatral 
 
 

se spune că zațul de la cafea e bun pentru ten 
te îneci cu el în fiecare zi și nu ai timp de asta 
părul tău nespălat de vreo 3 zile te apără de 

geamul  
din autobuz pe care te sprijini cu ochii afară 

chiar dacă nu vezi 
e o mișcare pe care oricum o faci din instinct 

o față de actor 
ca după ce-ai deslușit misterele universului 
nu-mi place să fac ceva dacă nu înțeleg cu 

totul 
și așa lumea s-ar opri într-o buclă de timp 

și ar începe să plângă 
nu ar mai avea cuvinte 

legăturile chimice 
faptul că există creier 
și că mâncăm creier 

realitatea te face să te bucuri de magie 
vid  

amăgire generală în toată casa  
în parfumul hainelor 

când mărul din vismi desprinde tălpile de 
asfalt și mă izbește în flori e real. 

liturghie 
 
 

te las ca pe Dumnezeu 
tu ești bătrân doar când nu sunt eu 

și vreau să pot să cred în timp 
dar mintea mi-e blestemată. 
sfâșierea nopții mă ceartă 

măi puțin decât pe tine 
dar nu mă lași să știu deloc. 

atunci când te-am trezit 
trecut de două noaptea 

ai venit ca o cămașă de forță 
ți m-ai legat de tine 
că eram un mic urs  

iar tu erai cea mai frumoasă peșteră 
într-o iarnă unde nici copacii nu se vedeau. 

și acum tot ce știu să fac 
sunt rugăciuni în van. 
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ROSU 

MIHAI 

TUDOR  

„aș putea fi închis într-o coajă de nucă 
și să mă cred regele spațiului infinit, de 

n-ar fi însă visele urate.” 
-Shakespeare 

, 

Exilat pe hârtie 

 

Să-ți împrăștii nisipul unghiilor în 

fantezii 

E ca și cum ai scrie poezii 

Pete de întuneric și povești de carton 

Ești ereticul ce digeră iubiri 

Azi-dimineață ai uitat că ești zeu 

Te-ai săturat să fii fiert în gânduri 

Coroane ce n-au existat vreodată 

Ajung să te supună despotice 

 

Mă voi lua cândva de unde 

M-am împrăștiat 

Să nu mai picure râsul din tavan 

 

 

 

Când ochiul ți se strânge plăpând 

De ce mucegaiul ce ți se așterne pe 

gânduri 

Trebuie tăiat cu linii ascuțite 

Când scrisul e robinetul tristeții 

Unde scăpăm de perpetua mască zâm-

bitoare 

Pe care o purtăm de când desenam 

bastonșe 

Și aruncam cu zâmbete goale. 
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Pe sub pleoape 

 

Când mă culegeam de prin parcuri 

și mă înfruptam din mister 

luptându-mă cu vântul ce decupa 

colaje de amintiri din copacii singuratici 

visul mi se năștea firav 

pe asfaltul moale scris cu cretă. 

 

Calc numărând cu-o înceată șoaptă 

juliturile de zahăr ars 

ce dor precum dulci fantasme. 

Albinele și-au făcut cuib în artere 

și cărăbuși legendari mușcă din  priviri. 

Sub bolta obosită 

e o crescătorie de nostalgii. 

 

Limba crapă ca de obicei ninsoarea mută 

iar în baie aud distopii făcând duș 

iepuri sărind prin labirint 

sunt prea multe griji în dulap. 

Știu cum e sa fii 

și criminalul și cel ucis. 

Mai știi... 

 

Când te-am văzut ultima oară 

în respirații aveam iarna 

o sărată durere pe buze 

Lăsam bucăți din tălpile mele degerate pe 

ciment 

să nu mă pierd de ce voi fi. 

 

Acum pielea mi-a rămas mică 

iar uitarea mă apasă pe ochi 

când stau să-mi număr petele de cerneală 

paraziții de peste zi. 

 

Iar mi se spulberă vorbăria absurdă 

cu  moliile ascunse în bec 

tu ești singura care mai știi de câte ori am 

murit 

înțepat de scoici 

de țipătul pescărușilor isterici; 

Înghițeai timpul printre șoapte 

și înainte să ajung în abisul vorbelor tale 

Mă cerșesc încă o dată. 
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Marginea 

 

În marginea întunecată  a realității 

fur raze de lumină 

iar ceasul rece de metal intrat 

sub piele ca o căpușă 

presară în sânge picături 

din lumea lividă. 

 

Stau chircit între meninge și os 

iar lacrimi false cad pe obraji 

și iau foc, 

Le-am încercat pe toate 

iar sunt înconjurat de sticle sparte; 

Am ghicit în cafea 

trebuie să dau la o parte 

pânzele de păianjen așezate peste 

coaste. 

 

Blocat printre pixeli privesc 

vulturii ciugulind cadavrul de leu 

stau pe canapea strângând ca multe alte 

suflete 

pietre albe din ruinele a ce au fost. 

Restaurație 

 

Uneori mă gândesc să creez o nouă lume 

Reconstruind imposibilul într-o poveste 

fără nume 

Pornind șeptimea de creier uitată mereu 

Șterg realitatea  din oase 

Uit de oamenii ce nu știu să poarte joben 

Și de rugina ce mușcă din tot. 

 

Privirea goală zburdă nesigur 

Căutând oameni ce-și aruncă răutatea la 

gunoi 

Cumpărând baterii de schimb 

Pentru inimi obosite 

Întrebări ce nu-ți pângăresc întunericul 

Cerând răspuns. 

 

Voi cumpăra un bilet pentru muzeul 

A tot ce am făcut 

Și poate turistul plictisit 

Va citi undeva dacă se poate 

Să te trăiești pe tine 

Prin altcineva care visează și el la tine. 
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                             Criza  

 

E ca atunci când te îneci cu întuneric 

Și pipâi perna ce ți se așază pe plămâni 

În care ai murit de atâtea ori 

Fără sa știi pe cine vei găsi în locul tău. 

 

Atingi disperat pereții pe care te scurgi 

Ochii obișnuiau să muște din idee 

Acum rumegă amintiri colorate în sepia 

Tăcerea le-a mai rămas lumină. 

 

Ești cuierul de care greșelile  

Își atârnă umbrelele și ignoranța 

Când îți străpung creierul făcut terci 

Cu miros înțepător de cafea. 

 

Contaminate de paranoia 

Și de conversațiile cu scheletul de pește 

Care a rămas de la prânz 

Visurile stau parazite pe canapea. 

 

Urechea se stinge 

Speranța bântuie anost și hamletian- 

Îți cere răzbunare; 

Degeaba, apa cu rugină picură în baie 

Secundele striază degetele 

Capul nu te mai doare de  

La nuca din care ai ieșit. 

A trecut. 
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VASILIU 

LARISA 

Când e vorba să mă descriu, nu prea știu 
cum să o fac în cuvinte banale. Pasionată, 
determinată, abilă, astea-s lucruri care se 
găsesc în fiecare om, mai mult sau mai 

puțin. Am găsit, totuși, un cuvânt ce 
descrie, în mare parte, felul în care prefer 

să percep viața. Când am folosit prima dată 
acest adverb – intens, pentru a mă descrie, 
lumea a râs; încă nu am aflat dacă motivul 

era faptul că l-am folosit drept adverb 
(“Larisa intens”) sau ideea în sine. Dar așa 
simt, așa gândesc, așa lupt, așa îmi petrec 
viața, cu intensitate. Deci, mai în glumă, 

mai în serios, Larisa intens. ;)  

mamă 
 
 

o creatură umanoidă într-o colivie 
cu un ochi verde smarald, unul agresiv violet 
clipesc amândoi în amorțeală 
ca aerul de înmormântare 
respirați grea sufocare 
iar părul strangulat în coc 
probabil o urmă maternă eternă 
atașată asemeni unei pălării de plumb 
pe creștet 
pălăria e vie 
cu 4 mâini 
pentru auz 
văz  
grai 
sugrum 
rămâne loc gândului apăsat de masa grea 
e iulie 
e violent aici 

frate 
 

     
lumina asta 
pictează  pleoape grele 
și gata se-ntunecă cu griji 
this too shall pass 
ți-a zis el înainte să-l înghită poseidon 
acum purtat de valul maturității 
mă înec 
unde ești 
trebuia să mă înveți să înot 
    cad străfund cu ancora 
de pe brațul tău menit să salveze 
ultima fărâmă de lumină dăruită 
lasă beznă 
this will never pass brother 
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Quantic 
 
 

tu dai bac din fizică cuantică 
eu din inteligență emoțională 
science fiction cu dostoievski 

și iese big bang al literaturii 
păcat că ești conservator 
ploaia vine când o chemi 

tu nu crezi asta 
diseci componența norilor 

și atunci cum de-s la tine-n cap 
ți i-aș scoate  

prin ochi 
și prin piept 

păcat că nu mi te deschizi 
cu o viață fugitivă 

păcat 
că nu crezi în păcate 

jertfă 
  

soare nocturn amăgitor 
mângaie frig pe spatele gol 

te smulge cu tot cu brațe  
să nu te ajung 

cum se îndepărtează astrele  
în expansiune cosmică eternă 

cresc versuri de Draconian atârnă 
ca plumbul de gând 

„from this flesh my spirit longs to break away” 
te găsesc în materie întunecată 

absorbi căldură îmi clădești cavou stelar 
mă lași fără membre 

și aștepți să te îmbrățișez în circumstanță  
fizică 

dar eu cu întreaga ființă  
venerez 

om, azi 
 
 
am viziuni 
șuvițe negre atârnă greu 
mâini lungi ating liniște 
pătrunzătoare 
și picioare merg în spate 
se rup, împotrivesc, continuă 
capul cu prea mulți ochi și prea puține buze  
mintea un system of a down 
ascultă, înțelege, șoptește 
nedeslușibil 
trup confuz din altă dimensiune 
distorsionat semnalelor diferite. 
-pe cap apasă palmă 
unghii lungi chinuie gândul 
-din trunchi despicat curg memorii îndoliate 
-picioare cad în genunchi rupți de trecut 
ultime șuvițe cad pământului 
obligă capul a privi cerul 
 
și-o voce scapă 
“so tired, so tired 
Leave me here//carry me back to life” 
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Z OTESCU 

RUTH 

Astăzi mă numesc Ruth. Nu știam că pot scrie poezie când 

am intrat în primul an de liceu. Am încercat și până la urmă 

mi-a ieșit. Momentan mai prind din gânduri pe hârtie. Am 

început de curând să mă gândesc la versuri ca la bomboane. 

Important nu e dacă au mai ramas caramele, faptul că 

stâlcești ambalajele să verifici e de ajuns. Așa și cu poezia, nu e important ce scrii , important e 

să strivești cuvinte să verifici dacă au mai rămas mesaje în ele. Până la urmă nu e important 

dacă ai citit conținutul acestei prezentări, poți să reții că mă cheamă Ruth cu H și acum 

mănânc caramele. Un moment din iunie 2019. 

dicționar 

 

nu înțeleg definiții. 

vreau să scriu sentimentele cu ochii, 

să le compun în momente, 

vreau să transcriu în durere, 

să traduc în vise. 

tai cu cioburi de speranță 

ce a rămas din îmbrățișări 

și îmi subliniez șoaptele cu rece. 

dar nu știu să citesc 

și râd orbii de mine, 

i-aș pune să vadă prin topuri de hârtie, 

surzii 

să asculte un ecou subțire în cerneală. 

omul e mut, 

de aceea scrie în cuvinte. 

*** 
 

curge, nu a pornit, 

dar o simt, 

a fost. 

încetinește la fiecare respirație 

speriată de cât de uman nu este 

așteaptă, fără să stea în loc 

și urcă 

nu te atinge, 

dar se oprește la inimă 

fiindcă mai departe 

nu există.  

persistă 

captivă în cușca coastelor 

dizolvată în bătăi ale inimii 

umbra a ce a rămas  

din mine. 
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margarete 

 

mai ții minte, 

când nu ai fost nicăieri 

și era numai luna  

și eu? 

părul dizolvat ca cerneala 

în aerul îmbibat cu întuneric, 

te așteptai, 

nu ai mai venit. 

înmugureau margarete, 

și împleteau coastele, 

curgea fierbinte prin vene vegetale, 

și pulsa pământul fără tine. 

m-ai sufocat în mirosul de ozon, 

m-ai tăiat în firele de iarbă, 

am pierdut, 

dar rămân 

ca o pata lăsată de soare pe retină, 

ca cicatricile pe care ți le-ai făcut, 

atât de imposibil de șters. 

 

copil 

 

avem viziuni diferite, 

eu și eul Tău, 

Tău, care nu Te cunosc. 

eu îmi desenez cu creta granițe, 

πr la câte degete știu să număr. 

eu construiesc turnuri din bețe  

și le dau foc cu pietricele, 

eu vreau sa fiu liber, dar 

îmi leg singur mâinile  

de frunzele celui mai apropiat copac. 

eul Tău, 

colorezi norii cu degetul și 

aștepți luna să știi că strălucește soarele. 

crezi în basme, 

fiindcă nu sunt adevărate, 

și nu scrii poezii, 

fiindcă nu ești mut, 

știi cum să Te spui, 

Tău, care nu Te cunosc.  

 

sunt ce nu voi fi 

 

am visat că sunt  

nu eram nimic, dar nici nimicul nu eram. 

mă scufund și ruginesc 

și mă apasă presiunea să trăiesc, 

dar nu știu cum 

și vreau, dar nu pot. 

cunosc abisul 

dar nu cunosc ce nu sunt eu, 

mă sufocă între doi pereți de moment, 

îmi ciobesc  înăuntru ceva, întrebarea, 

ceva ce nu există, 

mă sfâșie neînțelesul, uitarea 

vreau să mă sparg 

în cioburi 

fiindcă aș ști. 

mă părăsește ce nu a fost acolo niciodată 

în etern 

și în prezent mă voi îneca 

și nimic nu se va sfârși. 
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