
Refugiu

E aşa la modă acum 
să fii intolerant şi neprimitor 
încât îmi vine să mă mut 
în casa dulcii indiferenţe 
pe care aţi părăsit-o. 

Am fost pe drumul cu furci, topoare 
şi aberaţii până-n dinţi 
când aproape nici nu mă copsesem 
şi acum mi-e absolut lene 
să-l parcurg cu voi, oameni în toată firea, 
mai bine mă sui pe calul troian, 
mai bine din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă,
mai bine revoluţia n-o să fie televizată, 
mai bine în picioare printre ruine, 
mai bine cine pleacă la plimbare pierde locul de onoare 
şi cine merge la război nu-şi ia locul înapoi.

Am trecut pragul spre femeia clişeu 
care face ciorbă de găină cu tăiţei de casă 
şi ardei umpluţi, 
iar apoi o să trec pragul spre femeia 
care urcă pe munţi la sfârşit de noiembrie 
şi femeia 
care nu crede că există praguri de trecut, 
fiindcă n-am trecut singurul prag 
pe care tot zic că vreau să-l trec, 
nu m-am mutat în cătunul sălbatic, 
nici în ăla cu fascie în centru, 
nici în ăla fără iluminat nocturn, 
nici în ăla unde cunosc vecinii, 
nici măcar în cătunele din viitor 
ca ăla de pe lângă satul străbunicii paterne 
pe care am vizitat-o o singură dată, 
ăla din partea italiană a Elveţiei, 
ăla din satul argentinian unde a vândut salam 
Priebke persoana 
(în opoziţie cu Priebke motanul). 

Aşa că n-am casă, 
n-am prag, 
prin muncă şi economie nu ajung la bogăţie, 
ce poem repetitiv scriu eu, 
cum cătunul ăsta 
e ca steaua pe care noi o vedem şi nu e.

Singură

Am fost singură 
într-o cabină de probă. 
Am probat două rochii. 
Am ales una din ele. 

Rareori sunt singură. 
Îmbrăcându-mă şi dezbrăcându-mă 
în faţa oglinzii, 
mi-am amintit de o vară 
în care eram singură mai mereu. 
Parcă venea din când în când un bărbat pe la mine, 
parcă am plecat o dată din oraş, 
în rest, trăiam aruncată pe un pat de fier 
şi aveam un frigider mic 
pe care-l foloseam preponderent la a face gheaţă. 
Nu ştiu de ce devenise gheaţa 
aşa importantă pentru mine, în vara aia. 
De atunci n-am mai făcut niciodată. 
Am văzut că acum se găseşte de vânzare. 
Numai gheaţă n-am mai cumpărat.

Da, despre singurătate. 
Nu era cine ştie ce. 
Citeam mult, vedeam multe filme 
şi-mi iroseam potenţialul. 
Şi acum cred că mi-l irosesc, 
curge cu laptele. 
Dar măcar acum mă încadrez 
în standardul Celui Interzis 
şi am capacitatea să cânt în fiecare zi.

Mărturisesc că am părul foarte lung, 
aştept venirea toamnei 
şi posibilitatea să-l port desprins. 
Amin.
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M-am diagnosticat cu autism azi dimineață 
în urma citirii unui articol 
în care un tip de treizeci de ani s-a diagnosticat cu autism
în urma diagnosticării cu autism a fiică-si de patru ani. 
E un tăvălug al autismului.
M-am uitat aseară la fotografii cu mine la pubertate şi, 
Doamne, 
stranie mai eram.

Revenind la autism. 
În cea mai confortabilă perioadă a vieții mele, 
când se chema că sunt romancă,
dar de fapt eram torreangeleancă,
dar de fapt-fapt eram româncă,
când munceam de acasă 
şi socializam numai cu cine voiam, 
citeam infinit şi beam suficientă bere, 
aveam nevoie de câteva zile 
în care să stau absolut singură 
şi să nu vorbesc 
după ce venea cineva la noi în vizită. 
Bam, autism, aşa face şi tipul din articol. 

Când mănânc ceva cu pâine, 
trebuie ca cevaul să fie pe pâine, 
nu se poate să iei alternativ 
câte o muşcătură din fiecare, 
ca animalele. 
Dacă pe pâine e întins ceva, 
nu trebuie să rămână spații goale. 

Nu îmi place să mănânc chestii moi. 
Dacă un rest ajunge în chiuvetă 
şi se înmoaie prin spălarea vaselor, 
mi-e teribil de scârbă să-l ating, 
fiindcă a devenit gunoi, 
aşa că chem asistența
(când trăiam singură 
făceam tot posibilul să nu se întâmple asta 
sau îl luam cu un morman de şervete). 
Nu suport mai mult de 2-3 taburi deschise în browser, 
nici măcar la alții. 
Nu vreau să văd texte scrise cu mai mult de un font
sau mai mult de o mărime a scrisului.

Bam, mici ocd-uri, 
bam, autism, 
aşa am citit într-un articol.

Bam,
autism,
bam,
autism,
bam, 
autism,
bam, 
autism,
sună bine.

Bam.

Bam.

Cică pe munte sunt şerpi, 
dar doar dacă te abaţi de la potecile turistice. 
Şşşarpele şşştie şşi nu circulă 
decât pe cărări nemarcate, 
când vede semnele vopsite pe copaci şi pietre 
ia calea îndărăt şi se afundă în pădurea deasă. 
O, preafrumoasă pustie, şarpele vieţuieşte în tine.

Cu cât eşti mai gras, 
cu atât trebuie să te muşte mai mulţi şerpi 
ca să păţeşti ceva. 
Din păcate, graşii şi şerpii nu prea au acelaşi teritoriu. 
Şansele sunt mai mari ca şarpele să fie cel muşcat, 
dar pentru asta e necesară o colaborare.

Eu nu am urcat niciodată într-un far.
Dar șarpele l-am văzut.

Autism

Șarpe



Depresia vine şi stă în tine

Depresia vine într-un miez de pâine cu ierburi şi măsline,
într-o coajă prea tare, 
într-o foame prea mare,
într-o lipsă de chef cronică 
şi o stare catatonică.

Depresia vine când nu te mai entuziasmează 
nici măcar cel mai frumos magazin din lume 
şi când mănânci tot ce ai în casă, 
plus o pungă de alune.

Depresia poate fi scrisă cu veselie
şi poate fi trimisă de ultraşi la brutărie.
Eu sunt cel mai bun poet român,
nici măcar nu scriu versurile pe care le compun. 
Vorbesc şi cânt în rime pentru o vulpe 
lipită cu aracet de burtă, plete, țâțe, pulpe. 
Plănuiesc să o iau în spinare 
şi să merg până nu mai am picioare.

Prima dată am scăpat de depresie într-o apă cu clor, 
acum nu am timp, doar tânjeală şi dor. 
Prima oară aveam ape aproape,
acum am doar praf, muncitori, hârtoape.

Ăsta nu e un strigăt de ajutor, 
e doar un joc sinistru de uşor 
în care cânt că vreau să mor.
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Am diversificat-o direct cu pâine și vin.
Nu.
Am diversificat-o direct cu carne și sânge.
Înghite cu nesaț, plescăind.
Are trei luni și jumătate și bea sânge
în fiecare săptămână.

Trupul ei strălucește în somn.
E beată de lapte.
Din țâțele mele curg în ea
kilograme, mâini curioase, unghii tăioase,
priviri fixe, urechi de elf, lacrimi.

Stropesc totul cu lapte, să crească la fel,
să nu-i rămână mică lumea.
În curând n-o să mai încapă
în cameră, în oraș, în cer.
În curând n-o să mai fie
ghemuită toată, grea de somn, 
la pieptul meu. 
În curând
o să mă aștern la picioarele ei
și o să mă fac rădăcină.

Izvor




