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ceață

iar mielina mea purta muselină albastră

ceață
clădiri care fug
breaking news
zeul cere zilnic ofrande
în stație un alpinist a
ratat startul
spre nepal
oraș
privire spartă
copil pus la colț
covrig mâncat pe jumătate
oraș
cap de statuie
sfărâmat mandală
ceață

și dacă n-am inteligența artificială
cu sistem de operare tip android
care procesează nșpe mii de nume
într-o nanomiime de secundă,

hai gândește-te
hai gândește-te
de câte ori
nu ți s-a urat
pe azi
o zi bună
și
de câte ori nu ai stat
pentru asta
cu mâna întinsă
dar
ignori
în continuare
zâmbetul copilului
ce trăiește
pe stradă

drugstore
un câmp de sunătoare
zâmbește larg sub soare
în vitrina farmaciei
curge verde fluorescent
ultima reducere la chimicale
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dacă nici acum nu rețin fețele
persoanelor cu care fac cunoștință
pentru prima dată
sau nu-mi plac formalitățile de genul
ce bine-mi pare să te cunosc,
ce mare ai crescut,
ce drăguță te-ai făcut, mai ieri
erai mică și proastă, dar chiar dacă ai crescut
eu te-am făcut, și la șaizeci de ani
tot copil vei fi, tot vei zice mulțumesc mamy și taty
dacă și acum totu’ mi se pare o mare varză
dar am grijă să mănânc zilnic
nuci decojite de la supermarket
ca să-mi protejez creieru sau ce-a mai rămas din
atotcuprinzătoarea lui capacitate
de memorare și fabulație
pe care o aveam în copilărie,
deci, dakă înkă înkăpățânată
mintea mea se-veșmântează-n continuare
în falduri de mielină albastră,
dar nu toate-cele-de-mai-sus,
asta mă face-n prezent
mai puțin
o conștiință?

groapa marianelor
groapa se cască în sus
vulcan ce a uitat modul de a erupe
groapă în care s-au cufundat toți canonicii
doar cameron la propriu
altfel joyce și haneke
faulkner și von trier
groapa nu e o încercare metaforică
de a-ți inciza fricile
ea a perforat deja destinul multora
marianele nu-s niște eroine de tragedie greacă
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deși în fiecare îndrăgostită se joacă aceeași piesă
în fiecare marie e îngropată câte o magdalenă
în biserică sf. anton te privește cu îngăduință
vrei să sari groapa în care ești
în care te complaci
și când te gândești
că tații și mamele noastre vor ajunge în aceleași
gropi în care sunt tații și mamele lor
după ce o viață au tot vrut să le sară
aceleași în care
ne va aranja și pe noi ca pe un platou
același
neobosit
regizor

obelisc
obelisc ridicat în
tăcerea albastră
zgomotele străzii ne
adâncesc neliniștile matinale
ziua devine un idol cu cap de buddha
ce se înfruptă din talia îngroșată a
femeilor
seara ne lăsăm pantofii la intrare
să nu ne murdărim cu ei rugile
iertăm greșiților noștri
dar nu ne putem ierta pe noi înșine
neliniștea noastră crește
greșim iar și iar
până ce ninge cu soare peste aluviuni
până când să ne mai molfăim
neputințele până când
obelisc tăiat în două
cuvânt
spulberat

seva zilelor
seva zilelor e de mult secătuită
de când oazele s-au hotărât
să devină deșert
și doar cămilele să ne mai
astâmpere setea
adevărații cărăuși suntem noi
în fiecare din noi
când
ne așezăm tristețile
pe corturile
prăfuite ale nopților
și ne văităm soarelui
de cinci ori pe zi
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dumnezemo
stă neclintit
pe un tron simplu de lemn
după ce și-a crestat cu sete
pe antebraț
MAKE LOVE NOT WAR
și fiecare cuvânt de-al nostru
lăsat nerostit
fiecare emoție reprimată
sau fiecare întindere
a mâinii în gol
către cineva
îi sporesc singurătatea înmiit
singurătate
care presupune atâta
curaj

ﬁlm: dramă
uneori duminica
domnul se mută pe un fotoliu mai confortabil
și se uită la noi în jos
ca la un televizor full hd
și comentează îmbufnat când vede că
a rămas fără floricele și cola
atunci se ridică și se plimbă neliniștit prin cameră
ca și cum ne-ar lua la toți
măsurile pentru ultima casă
și el suferă de ADHD și nu se tratează
din când în când ne privește în lumina zilei
aurele portocalii
și ne-aruncă în aer așteptările
și râde când vede cu ce tristețe primim glumele lui
cât de tare trebuie să fi greșit cândva
în fața lui
de ne-a surghiunit aici
ne vom reîntâlni când
vom fi rostit toate cuvintele
iară ele nu vor mai avea puterea să ne vindece
doar pentru că le-am zis

samael
oamenii-s cu adevărat vii doar când acționează spontan
m. houellebecq
oameni de cretă
oameni cu fețele pudrate
stau în fiecare zi în vitrina pe lângă care
trecem în drum spre serviciu
și mai întoarcem din când în când fața spre ei
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un detaliu fizionomic
o dâră de salivă
ne mai rețin atenția
nu suntem vii decât atunci când
rostim toate cuvintele
comitem toate greșelile
ne exfoliem toate vinile
urlăm în mulțime toate acuzele
și ne spălăm da în public
și așa unul inert
și așa autoimunizat
vino să te cuprind
porumbițo
să-ți frâng oscioarele
alături de noi au să-ți meargă toți fulgii
o să te închidem în colivii aurite
până o să ne mănânci din palmă
și o să repeți ca un papagal
toate ordinele noastre

fluid care arde intestinele ca
rugul inchiziției din trecut
church-puburile sunt locuri de purificare
semne
hierofanii dezamorsate
singuri măslinii de pe munte prin foșnetul lor
îți aprind pe buze focul din inimă
sigur copiii care mor în atentate
își iau mai apoi cu grijă părinții de mână
și îi conduc spre cer zâmbind –
printre firicelele lungi și adânci de carne vie
se înalță uneori o lumină eterică
în liniștea de după fiecare dispozitiv detonat
care nu ține de efectul pirotehnic
oameni cu privirea vânătă
oameni cu chipul de sânge
oameni cu sufletul albastru
dumnezeu apare pe fiecare teren minat
învăluit într-o haină arsă de soare

și atunci noe o să uite că i-ai adus
prima ramură de măslin în cioc
și o să te servească împănată
cu mirodenii orientale și
sos tartar

brainshelling
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moshe rug nemistuit
nimb printre vreascuri
duh sfânt
gabriel ține o flacără
focul lăuntric
frica neînțelegerea
focul care îngheață
ataraxia
himenul credinței
un zid între oameni
vrăjitor ce se închină la chipul cioplit
pacea care te războiește lăuntric
războiul dus în tăcere și
oamenii care mor în ea
poeții exilați în propria lor limbă
femeile care nasc îngeri
femei văl negru care acoperă
o rană încă deschisă
tăiată cu lama
credința oamenilor este o burqua
a nedreptăților lumii
adevărul nu trebuie căutat în afară
și ce dacă oamenii beau whiskey în biserică
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