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Lucrurile bine făcute
aseară am adormit la
picioarele tale la radio cineva
se apuca rar și serios de treabă
picioarele mele erau sprijinite
pe aparatul de respirație
non-invazivă
corpurile noastre
alcătuiau un triunghi
luminos
în mijlocul căruia a aterizat
la fix wizzairul
cu toți prietenii
care te-au îmbrățișat
în sms
și ți-au transmis energii
pozitive
și au făcut minuni
din sacramento
din belfast din cairo
via skype până la sala sporturilor

dar nu au mai trecut strada
plus frate-to întorcându-se
cu toți
dracii pe el și mustrare de
la Prea-Înaltul
toți așteaptă să se facă
mai repede peștele la grătar
cu răbdare și compasiune
în deschidere la ceafă, mici, cârnați
dar îl faci tu cum știi
că nu ne băgăm la pește
se deschid dozele de ciuc
urmărim
fără interes fetițele care se
chinuie să treacă
fluturașul de
badminton de la una la alta
prin norul gros și negru
de cauciucuri arse.

Nr.2/2016

Să ﬁi tânăr nu se mai poate

a 2-a supă de roșii pe 2016
a făcut prăbușire & haos
o bulină ici
zece buline colo tava
aragazului plus câteva
pătrățele de gresie
care se aflau împrejur
și sufereau cum
știu ele
căci bulinele
erau fierbinți ca naiba
deci dacă o oală
clocotește pe foc și
rubeolă vulcani
noroioși altceva ce mai
știi ea clocotește
el clocotește
voi clocotiți eu cu
picioarele înghețate în
papucii de casă
întrebarea cumplită
de ce nu ți-a plăcut filmul (!?)

să fii tânăr nu se mai poate să fii tânăr
în mintea ta se poate
Numai că italianul nu prinde
paradoxul
În traducere se bagă încă doi
cu gura plină și doar pt. că
se simt prost
că oaspetele râde
Aiurea pentru că se râde
la masă dar
Înțeleapta pământului
E deja nemulțumită zice că respectul
Trebuie să fie același
il rispetto dar e ok
E un cuvânt care sună bine
La ambele națiuni deasupra
carul cu boi mici
În farfurie quatro formaggi
Dedesubt un covoraș zzzburător
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compunere 3
acum că se apropie ora
închiderii și luminile
s-au micșorat misterios
în bol mai ai 2 guri
de salată
caesar și deloc bere
alea iritate că nu mai
pleci tu cu iritarea
de hotel negresco dar cu
greață de
festival 39 la pendul
s-a dat ora exactă
când se face
nota exact cum
ți-ai dorit mereu să achiți
cu meritele tale personale
predominant sufletești
neocolind cu falsa
modestie cu discreția
caracteristică
pe cele cuantificabile ba
dimpotrivă plus că
bianca ți-a fost elevă
la colorom
dar nu știe despre tine că
înainte să fii un autentic
poet ocazional
ai fost un vigilent portar
în selecționata
generală 19 și
că ai fotografiat
e x h a u s t i v strada
dimitrie anghel
cu everything in
it’s right place cum ar
zice/face a.a dar
nu pentru google
maps ci ca să rezist până
la capătul ei
și mai mult decât toate
astea am fost profesor
de rezervă
pentru toate gravidele din oraș
și nu mi-am mai dorit nimic
altceva
mă jur pe ce am mai sfânt
decât un consiliu
de administrație
care să înțeleagă că nu eu
sunt tatăl acestor bastarzi
și că mai am nevoie de 10 lei
exact nota pe care, bianca,
ți-am dat-o
întotdeauna pe merit
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Acum așteptăm
chiar acum așteptăm
amândoi cu sufletul la gură
în camere separate
(bravo!) ca pieptul de pui
avicola produs neinjectat
să se coacă în frigider
și înăuntrul
acestor pectorali
sănătoși % bio
să se strecoare brânza sirtaki
și spanacul popeye
marinarul și crește
la loc cocoșul îmbunătățit

aripile lui străpung
platoșa de freon
decolând ezitant
la început că nu știe
bucătăria și nimeni pe
fază să-i dea curaj
greșit ajung primul
tu ca de obicei tu primul
dormitorul e mai departe
decât livingul e simplu
îl prindem în farfurie
căci foamea
e mai presus decât
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NF
e north face frumos
țesut pe umărul tău drept
de unde a ieșit tatuajul
cu love u cosmin și urma lui
love u cosmin e unde pun eu palma
spui repede
e scos cu laserul nu mai e nimic

acolo și nu crește la loc ba da
e lemnul neted în care scrijelești
ceva cu vârful cuțitului și
de ce ai umbla cu cuțitul
ziua în amiaza mare
și aia nu se mai repară ever
crezi ce vrei las-o baltă

După bal
smartwoman de la
http://smartwoman.hotnews.ro
& dirigintă își instruia divizia de yuppies
de la profesională ultima lecție
1. never mix drinking and driving și
2. să nu calce în fermentația lăsată
de boboci ok teacher luăm taxi

cu căldură/discretă/amenințare
de profesorul de lb. și lit. română
care se făcuse una cu lb. și lit. română
a văzut-o contabila care una
cu registrele se făcuse
cum adormise lângă
lustra din sufragerie epuizată

profesorul de biologie
nu și-a dorit se jură carol davila
dar acum erau una
oamenii care se hrănesc
cu otravă sunt la fel
ca oamenii care se hrănesc
cu ierburi cu naturisme
cu sănătatea din clorofilă
și că în medicina adevărată
holistică standardele îți
spun cifre pentru normal
eu îți spun pentru dragoste
căci dragostea
e cifre e cifre domnu de română
atunci când inima bate regulat

dar dacă ne dorim
suficient de tare

dar dacă ținem pumnii strânși
și ne dorim tare de tot
fetița nr.2 a contabilei începe
să leviteze
după ce a citit fram ursul
polar și încă două cărți
din bibliografia recomandată
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profesorul de matematică
una cu matematica scrie
cu degetul pe fața de masă
toți suntem niște coduri niște
cifruri nu putem fi furați
ca bicicletele de la stâlp
dar dacă ne dorim
suficient de tare
s-ar putea să vină
cineva cu un bomfaier
să ne taie
ombilicul de plastic cu lăcățel
să ne transporte cadru cu
cadru spiță cu spiță pe un
tărâm de vis
apoi a tras fața
de masă și
nimic nu s-a vărsat toate
au rămas la locul lor
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