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7 Secunde
Abia când am ghidat şi eu pe cineva cum să intre pe un site la
P.C., mi-am dat seama de ce puştii de azi se enervează pentru
relaţia noastră cu noile tehnologii, ba mai mult, ne consideră
cu o anumită toleranţă pe cei din generaţia mai veche.
– Ce faci, fato, coafato?
La „Masa Tăcerii”, toţi hohoteau.
La „Poarta Sărutului”, Iuda n-ar fi avut nici o şansă.
Contrabasul cântă contra basului, acompaniind pozitiv.
(Se poate acompania şi (în) rău... Depinde de cine)

Tac’tu avea tact.
Tact – actul de a atinge bine cele rele.
Peştele ce pute e nepoftit (la masă).
Maimuţă reală, sau maimuţăreală?
Scriu secunde pe bileţele... Ce generozitate!
Tridentul lui Poseidon (sau Neptun?) şi „Trei dinţi din faţă”,
de M. Sorescu.

Se scurg negre, grele, secundele în funinginea timpului.

Intextul e universal, ca şi ce e în jurul textului: con-textul. La
mine e larg. Ca să fie larg şi la alţii.

Se scurg albe, uşor, secundele pe cadranul ceasornicului.

La Stambul ca la Stambul... Dar să te dai în stambă?!

Domnişoară, nu mă mai răstigni cu privirea, am ochii obosiţi!

Scrie la metrou, la scări: „Circulaţi pe partea dreaptă!”, dar mai
toţi circulă, ca un făcut, pe partea stângă.

La voi e voie? Voi voiţi ceva? Eventual voie bună?
Zilele onomastice sunt grele. Şi la propriu, şi la figurat.
Principalul meu obiectiv este să fiu obiectiv.

Tânăr arătos, inteligent, mă ofer să fac reclamă la „Publicitate”.
Arid – fără riduri, fără striaţii pozitive vizibile, fără nerv, fără
snagă.

În capitală, aerul e mai curat, parcă, decât, de exemplu, la
Braşov. Oare, mi se pare aşa şi pentru că Bucureştiul e mai
mare, mai spaţios?

„Textualismul energetic”. Despre un op al lui M. Vakulovski.

O secundă depăşea timpul...

Hegel – rigid, Wittgenstein – flexibil (apud Gheorghe Iova).

Mă mir de Juan Miro şi mă rog pentru Van Gogh.

Când eram mai tânăr mă lăcomeam la cafea, acum mă
lăcomesc la ceai.

Cu fiecare secundă devin mai puternic.
Emailul de pe veselă nu e e-mailul de pe P.C.-ul din birou.

„Vin la voi din realitate”, vorba lui Caius Dobrescu.

Poeme cu ton de la bucătărie – ce titlu!

Mă prind de mine însumi.

Culoarea medicamentelor, rimbaldian vorbind, este un indiciu
că un medicament este bun pentru o anumită afecţiune.

La o terasă, toamna: scaune dormind, rabatate, pe mese.

Mesajul/gestualitatea corpului.

Dacă Iisus n-ar fi existat aşa cum ştim, El există tot aşa cum
Îl ştim.

Alba-neagra: oriunde ai fi, speranţele de a trăi sunt alburii,
aurii, argintii.
Oriunde-ai fi, speranţele de-a muri sunt fumurii.

– Ţii minte când vorbeai în spaniolă în Franţa şi-n franceză
şi-n italiană în Spania?
Şi-n latină în amândouă?

Ca-n armată, scurt: „Să trăiţi!”„ Am înţeles!”, nu ca la un curs
de filozofie.
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Piața Sfatului
El e Polul Nord, ea e Polul Sud, ziseră într-un glas, îngâmfaţi
Everestul şi cele două tropice.
Eu sunt Polul Nord, zise bărbatul. Tu, femeie eşti Polul Sud,
iar El e Axa.

Vârful ei, tetină.
Sunt cu ochii pe tine, zise ciclopul.
Vacanţă – perioadă goală, de lucru vacant.

Un da înseamnă cât un nu.

Aş vrea să mă tund odată punk. Oare aş semăna cu Gingis Han?

Fie-mi scuzat acest barbarism: spaţiul nostru barbar.

Mai există şanse pentru un condamnat pe viaţă? Poate un
cataclism, poate un război, poate o revoluţie.

Răsucesc portocala: o mini-secundă pe deget.
Nu e senil, e senin.
Sticluţa din care se bea lăptic se numeşte biberon, la general.
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Bea ceai de căpşuni, roşii ca şi bluza ei.
Chioşcurile de la gară sunt cele mai tari. Aici vin trenurile şi
se descarcă uşor revistele de cultură, foarte grele.

