




Bine ai venit în mine. Nu te descălța, să lăsăm amabilitățile.
Știm de ce ai venit.
Ai venit să vezi cum arată sufletul meu.
Poate abia la final, dacă crezi că au meritat exponatele,
doar atunci să îți dai jos albastrul de pe umeri.
Te doare urechea? Iartă-mă, la mine în suflet mereu bate vântul,
o să închid ochii doar pentru tine și doar pentru câteva momente.

La stânga sufletului, intrăm abrupt în exponatele trecutului,
acolo unde viața a aranjat un frumos insectar cu fluturi.
Fluturi de noapte, ce se ascund la piept și îți zgârie gâtul cu gemete verzi,
fluturi galbeni de o zi, ce mor când bate ora 3,
fluturi ampli cu sfârcuri grele, ce nu știu să plângă lapte,
și un loc gol: e un fluture pe care încă-l aștept.

La dreapta sufletului, am aranjat butaforia necesară unui magician al amorului,
așa cum mama mi-a spus încă acum o sută de ani că voi deveni.
Sunt măști și rujuri, iepuri albi și șobolani unsuroși,
foarfece pentru decupat mângâieri și un copac gonflabil cu 14 rădăcini.

Acesta? E un dulap, să trecem mai departe!

De ce insiști? E un dulap vechi, de pe vremea când oamenii se iubeau fără ochi și fără silicoane,
se iubeau mereu.
Înăuntru, draga mea, dacă tot ai vrut să afli acest lucru,
e o inimă.

E inima ce a fost purtată de tot neamul curvelor din care vin și eu.
Se dă la naștere noului născut. Iar acesta trebuie să o predea intactă, ba încă mai plină de amintiri 
și mai frumoasă, la capătul vieții.
E o inimă albastră ca și tine, o inimă de sute de ani purtată prin lume.
A stat în piepți de circari și țigani și servitoare și curve, a bătut pentru o slovă și-un cânt,
a tremurat pentru o stea și a murit pentru o mătase.

Nu râde de mine, azi nu-mi pun inima în piept, nu vreau să vezi cum mă transform în tine.

Din neamul curvelor din care vin
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"la chair" e substantivul cel mai sexy din limba franceză 
fiindcă ei nu știu cum e ăla dor, le rămâne carnea. 
în timpul cel magic când pun mâna pe carnea ta (eu, care știu 
și franceză, și română, 
știu ce e și dorul, și carnea),
sunt câteva secunde sparte 
până te conving să intri în transa buzelor. 
atunci, dacă nu ești ocupată cu mine și cu faptul că, în sfârșit, am timp 
să fiu atent la rotundul întărit al sânilor tăi, 
atunci începe călătoria. 
atunci, doar atunci, mă poți omorî. 

Vulvonerabilitate
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M-au blestemat să te aștept o sută de ani
în micul hotel adormit de-i zice New York,
hotelul cu o lespede neagră cu pași prăfuiți de
tango,
e unde n-au mai rămas nici păianjeni maro,
doar hainele lor,
sunt atât de bătrân c-am ajuns în bărbie să port
firele lor,
plasele lor, amintirile lor.

M-au blestemat să îmi vii într-o zi nici prea rea,
nici prea mov,
să-mi surâzi și să-mi coși fluturi morți pe pantofi,
să mă dai cu pomezi de salivă pe ochi,
să-mi smulgi fricile din barba de Iov,
să-mi pui mâinile aspre pe țâțele moi,
să îmi dai să ascult cât de surd și greoi 
bate ceasul din pântecul negru cu rod,
să mă tragi în trecut, să mă bagi înapoi,
să-nțeleg ce-am ucis de-am ajuns un strigoi,
să îmi zbieri că strigoii doar de dragoste mor,
că nici plumbul uitării nu-i duce spre ploi,
spre ploile vechilor timpuri din noi,
c-ai venit să m-omori pentru gândul din doi,
c-ai venit să mă scapi de blestemul cel greu
c-ai venit să mă scoți din hotelul New York,
să mă duci să dansăm pe la circuri tango,
să ne râdă țăranii, s-arunce în noi
cu bănuți mici de aramă și să râdă că-s goi
și fantomă și prință, ce spectacol acrit!
M-ai mințit…

A venit ora morții, în refren de tango,
am murit, m-ai ucis într-o sală de bal.
Mi-ai facut dragoste cu vibratorul regal,
mi-ai șoptit o sentință, deochiat inegal,
mi-ai închis pleoapele, le-ai cusut magistral
mi-ai lăsat două lacrimi de lapte-metal,
să plătesc când trec Răul catastrofal…

Și-un bilet parfumat pe un pled de tergal:
“Te văd azi la opt, la Continental?”

Cum m-au ucis doi sâni în sala de bal a hotelului New York
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mă caut printre rafturi cu porțelanuri reci,
dar nu mai sunt acolo, iar ea încet șoptește
ștergând cu lac de unghii amprenta ce lucește:
bine ai venit. acum, te rog să pleci.

mă caut printre perne, în camerele reci,
să văd de nu m-a rătăcit ca pe o telecomandă,
o văd că-și cântă trist aceeași bandă:
bine ai venit. dar... chiar te rog să pleci.

nu-i nici parfumul acru cu miros de melci,
s-au scurs și visele lăsate în chiuvetă.
degeaba mă mai cauți în poșetă...
n-am mai venit. închide, dacă pleci.

Închide tu, azi nu mai vin
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E liniște. În casă, nu mișcă nici timpul.
E atât de liniște, că nici măcar mașina de spălat a doamnei Botez nu se mai aude.
E o liniște de oțet balsamic uitat deschis lângă chiuvetă.
Dar nu despre liniște trebuie să scrie poeții tineri.

Poeții tineri trebuie să scrie despre dragoste.
Să scrie poezii cu titlul „Uimire” și care să sune așa:

„Am văzut că, sub lucirea lamei de cuțit,
nu-i curge sângele nici colțului de pită,
nici frânghiei săpunite,
nici paginii lucioase,
nici florii de crin.

Și m-am tăiat.

Dar n-am înțeles nici acum:
doar sunt mai aspru ca pita,
mai lunecos ca sfoara,
mai fin decât coala
și mai otrăvitor decât crinul.”

Eu nu pot să scriu așa. Fiindcă e prea liniște.

Când nici măcar mașina de spălat 
a doamnei Botez nu se mai aude
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Lumânarea vrea să se stingă. 
E fum de țigară, un televizor cu antenă bearcă tușește sec. 
Pe masă, o plasă cu poză îmi scoate limba. 
Am văzut un nume pe cearșaf și nu-l pot descrie. 
Perdeaua s-a înnegrit de supărare și muzica s-a răcit. 
Pe-afară, bodogăne o lună stridentă. 
Din chipul ei cade o șoaptă. E o înjurătură. 
Nici tu nu înțelegi. 
Închide ochii. Vibrează. Miroase a ocean. 
Oceanul de pe etichetă. E spray-ul de cameră. 
Mi-a căzut o insectă pe foaie. 
Mă mir că scriu la ora asta. 
Mai ales că am închis și lumina. 
Răsfățată, lumânarea nu mai vrea acum să se stingă. 
E utilă acum, doar e întuneric! Treaba ei. 
Nu-i somn deloc nici la mine, nu mai scrie nici pixul. 
Strigă pe-afară îndrăgostiții. Beți. 
Chiștoacele din scrumiera mea pun de-o conspirație. 
Nu s-a stins unul și acuma vor sindicat de foc. 
Acuma? Când, sub cerul șuvițat, îndrăgostiții beți se iubesc? 
Îmi scârțâie suflul. De ce nu închizi ochii? De ce nu vibrezi? 
Aaa, că s-a mutat cerul! Nu-i vina mea. 
Lumânării i-a curs o ceară. 
Ori e transpirată, ori vrea să se dea îndurerată. 
Câinii de peste drum repetă. Iar luna a dispărut. 
Nu o să mai scriu nimic. Mai bine o lăsăm baltă. 
Uite și lumânarea s-a stins, știe ce se va întâmpla. 
Sărută ceara! Zorii au venit... 

Când nu am somn
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I se mai prind foile-n cartuș. 
și-atunci norii se împrăștie-n zări ca maidanezii speriați de artificiile de la aniversările bo-
gaților. 
Vântul scoate atunci foile, le scutură bine și, iată, Dumnezeu poate din nou printa: 
- un soare și un avion lucitor, 
- un vârf de munte ca un spray de vulcan,
- o lună mare cât o pizza Marguerita,
- ba poate și pe noi, când ne ridicăm la El din lumea aceasta fără noimă. 
numai eu stau fără cartuș, în imprimanta minții mele, 
fără foi și fără text 
și scriu poezii advertoriale despre imprimante.   

Cerul e o imprimantă 
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să-mi fie dor de țâțele tale ca de un mag Kashtan, 
să plângi când plec ca-ntr-un film coreean 
să mă dorești, fără pâine, ca pe o salată de boeuf 
să-mi ronțăi urechile ca pe niște biscuiți Chindia expirați 
să-mi miroși subrațele ca dopurile de bere metalice cu rochie de cauciuc din zahanaua de
pe Teilor... 
asta e dragostea.

Comunism

Vulvonerabilitate | 18



visam să-nțelegi că nu într-o doară 
săruturi sărate pe pleoape ți-am pus. 
cătușă-mă-n suflet ca prima oară 
cu părul tău reavăn de soare apus. 
ai înțeles. te-nconjor cu-a mea sete. 
te-am otrăvit. te-nsătul cu-a mea foame. 
n-aș fi crezut pielea ta să mă-mbete, 
n-aș fi gândit sânii tăi să-mi doboare 
ura uscată în pagini de carte, 
gândul dorind să-și înghită trist plânsul, 
palma deschisă-n iubire departe, 
atât de aproape. 
cu tine mi-e visul. 

Cu tine mi-e visul 
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iartă-mă pentru toate verdictele 
crede-mă pentru toate tâmpeniile 
scuipă-mă pentru toate săruturile 
alintă-mă pentru toate jignirile 
minte-mă pentru toate minunile 
numără-mă pentru toate genele 
taie-mă pentru toate visele 
omoară-mă pentru toate timpurile 
miroase-mă pentru toate gemetele 
strigă-mă pentru toate bârfele 
șterge-mă pentru toate parfumurile 
închide-mă în toate dulapurile 
linge-mă pentru toate lacrimile 
trezește-mă în toate neviețile 

Cum se conjugă un substantiv la imperativ.
Astăzi, cuvântul „iubire”
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S-au schimbat vremurile, iubita mea! 
Azi o să îți scriu poezia pe SMS. 
O să îți tastez metafore, o să primești pe mobil versul „stiu kum miroshi kand eshti deja
mirosita”. 
O să fac baie în fluturii tăi, apoi o să îți trimit un MMS cu acest minunat sentiment. 
Vom face dragoste pe messenger, îți voi picta un tablou pe facebook. 
Apoi, ca să nu îți fie dor când sunt plecat, o să îmi printez sufletul. 
Pune-ți căștile și ascultă: te iubesc.

Dragoste în vremea SMS-urilor
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Este una din acele zile în care sufletului meu îi vine menstruația. 
Pe nepusă masă, din mine încep să sângereze regrete, tristeți, oboseli. 
Privesc pe geamul biroului meu, 
captiv între patru pereți de un albastru psihiatric, 
privesc și nu-mi găsesc îndârjirile, pumnii strânși, 
mă descompun din eul meu prezent, mi se înmoaie pleoapele, 
iar sub limbă îmi apare un gust de salivă însângerată,
atât de tare îmi mușc buzele. 
Când sufletului meu îi vine menstruația, arareori ies din casă. 
Nu vreau să mă vadă lumea cum umblu cu toate lacrimile pe afară. 

E una din acele zile
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nu pot să îmi dezlipesc pleoapele de unghiile tale  
fă-mi un bine și ține-mi sângele departe de colivie,
mai bine să curgă la tine în palme tot ce am eu mai bun și mai rău.  
așa e, 
e cam tristă dimineața în care mă scoți din cutie și mă arunci pe jos  
să trag în nări tot ce-ai pășit de cu seară,
să-mi rămâi pe plămâni ca melodia aia de la vama veche cu sarea de pe sânii tăi  
care nu mă satură 
 și nici nu mă sperie.

Étât d’âme 
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cel mai rău mă doare când vara cască,
când văd că pârguiesc nucii 
căci în nucile nucilor eu îmi țin timpul.
dacă miros cojile nucilor, văd copilul bălai fluturând tocul de vioară,
dacă mușc din verdeața lor, simt gustul înțepător al pumnilor strânși de sângele fierbinte al 
copilului cu părul de-acum șoriciu,
când frâng frunzele-n palmă, aud șoaptele pielii tale și mă bucur de tine, de acum eu 
copil-femeie-bărbat, cu părul ca o perdea tremurată,

iar când văd nucul fără nuci și frunze, mă văd copil cu părul prea alb pentru sângele încă 
fierbinte, 
mă văd ținând nuca palmei tale într-o mână căutând prima amintire de sărut. 

de acum să vină toamna. vreau să plâng.

Extract de nucă împotriva căderii timpului 
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A fost o vreme în care copacii creșteau invers. Pământul le mânca fructele, iar rădăcinile se lăfăiau
toată ziua 
în raze de soare. 
Și trebuie să admiteți că nu era bine. 
De aia, într-o zi, un om cu buze sărate s-a pornit prin lume la reîntors copacii. 
Munca lui fu în zadar. 
După ce i-a întors pe toți, copacii făceau fructe tot în pământ, le ascundeau printre rădăcini și le
dădeau pământului când îi era foame. 
Iar coroanele rămâneau goale, în timp ce rădăcinile râdeau de bietul om, parfumate de arome. 
Ce nu știa omul e că nu-i nevoie să dai ture prin lume: vise sunt peste tot. 
Să creștem berze! Și-am crescut. 
Să nu vă aplecați peste! Am aruncat doar o privire. 
Să nu întreceți limita! Am lăsat-o să mă depășească. 
Să nu călcați iarba! M-am dus pe lângă. 
Interzis fumatul! Mi-am mirosit mâinile. 
Nu ratați această ocazie unică! Ce, eram prost? 
Să nu verși! Mi-am cumpărat Emetiral. 
Să nu mă uiți! Te-am tocit pe de-a-ntregul. 
Să nu visezi cu ochii deschiși! Nu pot închide ochii, fac o cură de slăbire pe bază de lacrimi.

Fără noimă
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Odată, am cunoscut un violator în serie.  
Era un domn 
ce scoteam din buzunar o batistă îmbibată cu un parfum original și le adormeam pe victime. 
Apoi le dezbrăcam tacticos de haine, de chiloți și, cu ajutorul unei lame, le desfăceam din jurul gâtu-
lui convențiile. Supușeniile. Hamurile. Rutinele. 
Scoteam apoi o lamă și mă semnam, autor modest al noilor lor vieți, în spatele urechilor. 
Iar apoi, nu le-am spus niciodată de ce, înghițeam câte o mănușă chirurgicală cu 4 degete 
(arătătorul îl tăiam mereu cu foarfeca înainte de violuri). 
Potrivit relatărilor presei, violatorul a fost găsit într-o zi vomitând nepoliticos cocoloașe de cauciuc
undeva la colțul clădirii roșii, acolo unde oamenii așteaptă autobuzul. 
A fost arestat și dus la secție și, în noaptea de arest, a murit de ocluzie mintală. 

Fetișul
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cui îi mai pasă de îngeri,
când sunetul alb al penelor lor 
nu-i altceva decât cana murdară în care-și aruncă minunea 
sfinții chilugi, iubindu-se singuri? 
cui îi mai pasă de rai, 
când raiu-l găsesc în zeama unghiilor tale, 
în fuga rotundă a mișcărilor 
și-n carnea ce-atinge sângele mâinilor ieșit să respire? 
cui îi mai pasă de ceruri,
când norii lor verzi nu mai cred în iubire 
și-i poți nimici cu palma ochilor tăi? 
de-i lovești, fură-le patul! 
mi-e somn de buzele tale.

Indolență
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despică-mi pieptul, tristețe ruginită, 
și fă-mă să nu mai simt Sudul! 
închide-mă la loc cu copci de lumină 
și unge-mi pielea cu lacrimi din cele bune, mari și cărnoase. 

desfă-mi sămânța și scoate visul fățarnic 
din coaja cântului meu de sărut. 
ronțăi-o și simte-i aroma de milă. 

desprinde-mi din creștet copacul simțirii, 
stoarce-mi puroiul speranțelor. 

desparte-mă pe mine de mine și fă-mă culoare.

Intervenție pe mine
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dă pagina. 
dă tot ce știi c-ai trăit. 
dă pagina! 
dă-ți jos aerul rece, mi-e frig, și tu nu vrei să stingi geamul. 
dă pagina... 
apoi spune-mi s-o-ntorc înapoi, 
că ți-ai lăsat mușcăturile mele într-o cutie de pe raftul unde ne țineam noi 
elefanții pictați. 

evident, o să te aștept. să te întorci. să cauți cutia. 
să dai pagina. 

Între pagini
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cine o să mă repare acum 
că m-ai stricat? 
nimeni, îmi spune sufletul,
dracul, îmi spune inima. 

cine o să știe cât drag mai am de dat? 
dă-mi mie sufletul, 
dă-mi mie inima, 
îmi spune viața ta. 

cine-o să mă mai vrea, de asta nu-i destul? 
destul cât mă frământ,
destul cât m-au înfrânt 
și dragostea, și inima,
și sufletul... 

repară-te. 
ești jucăria ta.

Îți scriu ca să te vindeci
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în fiecare zi-ți ling cenușă, amintire,
ești timbrul meu, timpule 
mi-s degetele ude, ochilor,
sunt un sufertaș cu mâncare de simțuri de la popotă: supă de sânge și gene, tocană de
piept înlovit cu pireu de neliniști și salată de vise și, ca desert, 
eu, pelicanul.

La popotă 
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„Victima a fost găsită în stradă, 
fără buletin, fără permis, 
fără inimă. 
În ciuda intervențiilor noastre, 
a fost imposibil să mai salvăm ceva, în afară de un zâmbet, cam rece, 
pe care l-am pus într-o pungă, când vor veni aparținătorii. 
Nu mai avea lacrimi, nu mai avea amintiri, 
ci doar un miel alb de porțelan ascuns în pumn. 
Probabil, un «autograf» lăsat de criminali, experții vor stabili. 
Este foarte greu să ne dăm seama cine e. 
În baza noastră de date cu oameni cu locuri goale în piept, nu figurează 
niciun exemplar cu un loc atât de mare pentru inimă”.

Atât, deocamdată, de aici. Andreea? 

La știri
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Lasă-mă, iubito, în noaptea aceasta 
să fiu în gândul tău. 
Spune ochilor tăi să nu plângă 
căci nu voi lăsa niciun rău 
să pătrundă la tine, să-ți strice somnul, 
să-ți fure surâsul, 
să mi te ducă departe, 
în ținuturi deșarte, 
făr’ de iubire și dor. 

Lasă-mă, iubito, în noaptea aceasta 
Urechea de pântecul tău să-mi lipesc 
să șoptesc pruncului ce-i nenăscut încă, 
să-i șoptesc cât de mult te iubesc. 
Și mai lasă-mă, iubito, în noaptea aceasta 
Gardianul viselor tale să fiu, 
Și privindu-ți rotundul sânilor, 
Îmbătat de parfumul coapselor, 
Un poem de iubire să-ți scriu. 
Lasă-mă, iubito, în noaptea aceasta 
Să-ți spun că-i un fleac pentru tine munții să-i mut. 
M-aș bate cu zeii de-ai vrea dimineață 
Să-mi dai drept răsplată 
Pentru noaptea întreagă 
Un mic și tandru sărut.

Lasă-mă, iubito, în noaptea aceasta
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trimite-mi prin palmele tale 
arsele lacrimi pe care nu le-am mai șters,
alungă-mi ochii din sufletul polului tău sud dereglat de îndoieli,
leagă-ți șireturile din păr de genele mele lungi și neirosite,
scoate cutiile cu mine din podul cel vechi, 
să văd de-mi mai aduc aminte de mine.
provoacă-mă cu pariuri nedemne din viitorul pe care-l visam împreună,
scuipă-mi pe umeri benzină și arde-mi unghiile pe care nu le-am mai dat cu ojă sumbră 
din coșmarurile ce mă privesc de sub pernă.
viteza ucide, ne spune la școală. 
ucide-mă. 
poate, așa, aflu în sfârșit câte inimi am.

Omoară-mă de 6 ori
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spre vămile văzduhului, nu-i decât un drum de apă 
și o singură oră în care poți să te cocoți pe singura aripă rămasă 
a lui Cornel, un înger chel și bolnav de artrită. 

dacă-i ocupată deja singura aripă, îți bagi capul în apă, 
deschizi frumușel ochii și cauți după un loc mai mâlos 
unde să-ți lași sufletul la coadă. 

e o șmecherie pe care am învățat-o și eu, 
atunci când credeam că vămile văzduhului sunt doar de decor. 

Dacă așteptarea durează puțin, bea puțin sânge de la duty free: 
va veni și ora când sufletul tău va fi chemat să-și facă check-in-ul. 

Penibila revelație din Aeropuerto Porlamar 
sau de ce nu e bine să bei tequila la patruzeci de grade 
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Nu o să vă vină să credeți, dar ultima oară când am stat și eu cinci minute liniștit 
A fost acum o toamnă. 
Nu-mi prea priește aerul limpede. 
De aceea, mă așteptam ca astăzi, când se împlinea o toamnă de când nu am mai stat pe o prispă, 
să mă simt liniștit și să miros liniștit aerul rece și umed. 
Și când credeam că-i bine, că uite ce bine e să mai stai la aer și să te mai gândești la ale vieții, 
Mi-am întins mâinile spre un păr încărcat de roade. 
Erau mari perele, de ce să sar la prima? 
Pipăind crengile, fără să mă gândesc că așa ceva s-ar putea întâmpla vreodată, 
Am găsit un porumbel spânzurat. 
Atârna ca o pară, sugușat de o sârmă, cap răsfrânt și gât îndoit. 
L-am desfăcut din strânsoarea sârmei și l-am așternut pe jos, alături de alte pere. 
Am plecat apoi spre casă, toamna nu e bine să te uiți la morți. 

Pipăind toamna 
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ce-ar fi să vii 
acum să-mi iei 
săruturi mii 
sau numai trei? 
ce-ar fi să simți 
pe sfârcul cald 
nori de dorinți 
ce gura-mi ard? 
ce-ar fi să-mi furi 
ochiul lovit 
și-n cer să-mi juri 
un nesfârșit? 
ce-ar fi să-mi dai 
pentru vecii 
părul mălai 
și-a mea să fii? 
noapte și zi 
să râzi mereu. 
ai vrea să fii 
capriciul meu?

Poezie cu-ntrebări
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De ce mă iubești doar vineri dimineață? 
îmi spuse ea, atingându-mi pleoapele cu ghipsul. 
Nu știu. Poate pentru că numai atunci îmi intră viața în revizie. 
Știi tu, cum mai intră tevereul în revizie. 
Atunci, pe ecranul pleoapelor mele apare o miră mare, mă scarpină un sunet surd, 
mi se bagă în nas un aer dulceag 
și visez toate serile în care ajung prea târziu să mă uit la tine 
și cafenelele în care ai vrea să te săruți cu mine (dar nu ajung niciodată) 
și plajele unde te arzi, da, plajele din pozele cu șezlongul gol (acolo ar trebui să fiu eu). 
și punga de fluturi naturali, fără e-uri, pe care, dacă ai putea, m-ai pune s-o înghit în fiecare dimineață
că-mi face bine la nervi.
te mușc de sfârcuri, îmi zici să nu te mai mușc de buze, că te doare, 
n-am idee cât e ceasul. dar revizia a luat sfârșit. 
s-a reluat emisiunea mea preferată: viața trăită la maxim.

Revizia de vineri
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așa mi-ai spus într-o zi, 
că trec anii și mirosim altfel: 
mirosim a țigări și a minciuni, 
mirosim a vorbe nespuse. 

mi-ai tot repetat 
că trec anii și mirosim altfel: 
eu miros a caldarâm de crâșme, 
tu miroși a vieți netrăite, 
eu miros a piele nebărbierită, 
tu miroși a priviri lipite de geam. 

mi-am dat seama și eu 
că trec anii și mirosim altfel: 
mirosim a... 
de fapt, ți-e dor de mine. 

Trec anii și mirosim altfel 

61 | VulvonerabilitateVulvonerabilitate | 60



pot spune acum: 
viața mea e un duty free. 
nu sunt taxe vamale de mă iubești, 
dar poate să vină Garda și să te sperie. 
mă vei găsi la fel de dorit ca un parfum din raftul mare. 
un soi de Tresor Lancome, dar de băieți. 
mergând mai departe în poezia mea, pe raftul unde nu se șterge niciodată cartea, 
mă vei afla un lichior. chior de viață, eu sunt. 
nu te opri. 
du-te la standul de cercei, pune-mi doi, chiar ieftini, accept. 
vezi dacă la stilouri și ceasuri îmi găsești scrisul și timpul. 
nu m-ai găsit? 
este pentru că eu scriu fără ceasuri și nu știu cât mi-e stiloul. 
ce știu, e că viața mea e un duty free. 
în toate taxiurile eu miros ca un stilou. am gust de ceas. sunt ars ca un lichior. 
viața mea e un duty free. 
fac trafic la spatele ghișeului cu tine, nu te trec pe factură. 
tu ești evaziunea mea. ești nefacturabilă, dragostea mea. 
viața mea e un duty free. 
îmi zici mereu că nu o să te iubesc, așa cum spun legile că magazinele fără taxe nu vor
rezista. 
dar dacă eu am fost mereu un duty free, un shop, un loc de facturare, 
cum se face că niciodată Fiscul nu mi-a descoperit sufletul? 
eu sunt casa de marcat a propriilor noastre... 
eu sunt factura pe care... 
eu sunt mirosul. 
eu sunt mirosul unui duty free din noapte. 
dacă știi cum miros, arată-mi pașaportul. 
spre lumea fără taxe, vino cu mine.  

Viața mea e un duty free
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scrie-mă pe tricou 
adu-ți aminte de aceste clipe de cariocă toată ora. 
cu cea verde, desenează-mi sfârcurile 
cu cea roșie, buzele, să vezi că-s eu 
cu cea neagră, zgârieturile pe carne, când nu mai avem aer 
cu galben, nu vreau eu, că nu mă avantajează 
heeei! ia radiera, acolo nu e voie să mă săruți    – e sufletul meu! 
știi, sufletul e scris deja. 
am găsit aceste cuvinte în camera ta, acolo unde nu am fost parcă niciodată atât de singur. 
mi te-am scris pe mână cu carioca. să nu uit ce culoare ai. 

Vinerea-i o cariocă
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... plină de prejudecăți și de temeri. 
Hai, taie-ți o bucată, unii zic că mi-ar mânca vintrele prăjite dacă ar putea! 
Mi-s ochii iuți, degeaba încerci să mi-i răcorești cu părul tău, 
degeaba mă chemi la joacă. Azi, nu știu să fiu prietenul tău. 
Ca și trenul mic ce stă ore-n șir după cel mare, de parcă n-ar fi normal ca și 
în lumea ferată să existe socialism, 
așa stau și eu, în așteptarea eului meu superior, plecat undeva la shopping 
la Magazinul de Trăiri și Lapte cu Kafia. 
O să îl dea afară badigarzii, eul meu superior nu are nimic pe card: am scos eu de la banco-
mat 
mai multe sentimente decât trebuia (aveam nevoie),
n-am pus nimic la loc, iar de-acum figurez ca datornic. 
O să vezi că-ntr-o zi din cer o să ne pice și liniștea. 
Ba o să ne pice și un spray cu care o să pictăm lumea toată: 
o să umplem munții de cinematografe, o să semănăm câmpiile cu căței maro cu urechi albe, 
o să oprim ceasurile și o să îl omorâm pe Bivolaru. 
Gata, tac, știu că am febră. 
Sărută-mă, poate-mi trece! 

Vino să-mi vezi burta!
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așa cântă ea dimineața
mișcându-și sfârcurile umflate ba în baie,
ba în bucătărie, să vadă de ce nu e încă gata cafeaua.

yo no sooooy perfecta!
și trece nepăsătoare pe lângă mine,
lăsând în urmă dâre de somn și vanilie.
eu cred că-i perfectă, poza perfectă a unei femei ce ține în mână o cană și privește pierdută
pe geam.

spre ce?

Yo no soy perfecta
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sunt, câteodată, momente în care și noi, bărbații,
am vrea să fim ca voi.
să ne dăm cu ruj,
cu pomezile vieții,
să luăm pe noi rochii mari pentru zilele când avem burtici umflate.

dar n-o să înțelegem niciodată cum e să trăiești înhămat în sutienul unei singure iubiri.

Anxioma
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într-o seară, când scaunele și-au eliberat cârcile de oameni,
patronul și artista nu s-au mai putut evita.
dar a fost cel mai prost moment al vieții lor.
v-am zis, ei habar nu au că vin și zorile…

Patronul și artista s-au întâlnit
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în fiecare seară în care ți se pare că scriu poezii pe iPhone, asta fac.
pe ce să mai scriu, iubito?
căci în secolul ăsta nu mai sunt de găsit mașini de scris Remington și
nici femei neepilate.

în fiecare seară în care ți se pare că nu-s lângă tine, așa e,
nu sunt.
sunt plecat să mă caut.
m-am pierdut și n-am nicio dovadă că-s al nimănui.

Poetul Apple
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din toate poeziile mele răzbate un iz de cenușiu.

n-am scrisul luminos, îmi zic dezgustați puținii cititori.

sunt sec și penibil, cu toate metaforele mele forțate precum
„strânge-mi pumnii sufletului,
pe mine mie redă-mă”.

nici nu mai știu ce să scriu în poezia asta,
căci e o poezie fără rime

ce trebuie să-mi umple și cartea, și viața,

e poezia pe care n-am cum să o scriu de față cu tine,
când tu nu mai ești.
când, de fapt, ești.

cum să-ți explic
că nu-ți pot arăta cum o să arate niciodățile? 

singuri, dar împreună – ars poetica
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it is a joi, it's just a life
it is a joy, și vine marți,
sunt camere în care am fost,
îmbrățișări în care I fight,
next time când mai zâmbești,
să știi că-s eu
without a light,
chiștoace arse și tu vrei
just one more night.

În engleză de baltă
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ea, care nu mai are de ce să iubească
ea, care cântece nu mai trebuie să cânte
ea, care crede în albi porumbei și-n orgasme rare
ea, care mi-a spus odată: „Pleci?
N-ai terminat dulceața…”

Stă ea, divorțata
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mă privesc în oglinzi tot mai des.
de la o vreme, cumpăr oglinzi de tot soiul pe care le așez prin casă.
într-una, se vede un băiat plângând,
într-alta, un om fremătând.
unele oglinzi au cearcăne, altele sunt cântătoare.
dintr-unele ies ace pe care mi le bag bucuros în palme,
perfuzii cu amintiri, să mă pun pe picioare.

sunt și oglinzi vesele, din care se vede clar că sunt frumos.
și altele, din care e clar că nu-s decât o fantomă.

mai sunt și oglinzile cu noi doi.
noi, cei de acum un veac,
noi, cei de acum,
noi, cei din viitor.

le privesc și mă simt o oglindă.
se pare că nu murim niciodată cu adevărat.

Un mireaz într-o mirază
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mie chiar mi-ar fi plăcut să locuiesc
într-o cameră de cămin.
să fumez nefamilista viață a celor ce rotind rulmenți cântau
„odată a murit o vrabie”
așa cum cântă vărul meu, George,
cântece mici, mirosind a vaselină,
cântece cu sunet de pontaj de la fabrica de mecanică fină.
și o să duc mereu dorul serilor cu lumina stinsă,
cele pe care numai cei ce aveau 8 ani cu doi înainte de Revoluție și le mai amintesc.
sunt serile în care nici măcar Dumnezeu nu conta.
conta doar Iris.

Unlocking device
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în biroul meu cu pereții albastru jandarm,
plânge o floare cu frunze zimțate.
e captivă-n ghiveci de demult, n-are șarm,
și-are florile pirogravate.

în biroul meu cu pereții albastru jandarm,
povestim despre lucruri uitate,
tragem în piept al vieții vacarm,
două suflete deconspirate.

în biroul meu cu pereții albastru jandarm,
o floare și un om blues dansează.
o altă culoare-n pereți de aveam,
ți-aș fi stors buzele la amiază.

Renovare

87 | VulvonerabilitateVulvonerabilitate | 86



2 e cifra femeii din CNP.

92 e cea mai mică majoră pe care pot să o iubesc, potrivit legii.

dar ’92 e exact anul în care Brian Adams cânta bluzuri
și eu o ceream pe Anca Trișca la dans dându-i la schimb pe-un sărut gume turbo.

pe atunci nu știam că ’92, anul nașterii tale, iubita mea legală,
va fi anul pe care o să-l scot definitiv din softul inimii mele,
ca să nu aflu vreodată
nu cât de tânără ești,
ci cât de departe sunt de mine…

CNP 292
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ea este Tania, maieul sub care
tresar, ca cifrele roșii la bursă,
sfârcuri cărnoase și ușor amare
ale unei vieți trăite zâmbind.

ea este fata ce-nvață mereu din greșeli
și-și scoate fumul prin pleoapele
arse de vina că va fi mult mai bine data viitoare.

data viitoare e de fiecare dată
un alt bărbat
ce îi va da puterea să zâmbească din nou.
și plăcerea să plângă din nou.

Tania, maieule cu țâte leneșe, ce dormi acid pe banchetă,
ești o fată frumoasă.

Un maieu numit Tania
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parcă ai avea două secole de dragoste în tine, iubito,
așa mă săruți…
ca și cum ar trebui să vină notarul
să nu mor înainte de a ști cui las averea inimii mele,
ca și cum tu ai muri fără avertisment,
lăsându-mă fără chiria vieții.
de ce faci asta?
de ce mă săruți așa tare?
tu nu știi că dragostea nu se termină? că abia începe?
dragostea e un trandafir roșu pigulit dimineața de petalele ofilite ca să se vândă.
ce nu știe țiganca, e că trandafirii nu mor decât când îi arunci la gunoi.

O sticlă de Borsec pentru un poem
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în apa fierbinte de pe fruntea mea,
pune nişte sfârcuri de scorţişoară,
stoarce-ţi părul când ieşi de la duş,
amestecă ceaiul cu buza de jos, cea ţuguiată,
de nervi că ți-a mai ieșit un coș.
suflă nişte parfum de vanilie, să se mai răcească timpul,
gustă un pic înainte, să iasă din şolduri tot siropul din frunze,
pune nişte zaharină pe cearşaf
şi dă-mi să te beau
să nu îmi mai fie frig sufletul.

Un ceai

95 | VulvonerabilitateVulvonerabilitate | 94



Salvează-mă iar de mine
Căci iar am păcătuit

Iar vreau să intru în mine
Iar vreau să mă omor cu lama aceleiaşi vieţi
Iar vreau să lipsesc din scenariul prost scris de Billy Idol
Iar miroase a blues dansat la nuntă
Iar nu ştie nimeni ce e ăla jazz şi de ce nu e rău să vomiţi în chiuvetă

Salvează-mă de mine,
Fă-ţi un păcat şi du-mă exact acolo unde oamenii dansează pe ritmuri de mici cu parfum
acru de fixativ

Nu mă duce unde m-ai putea iar ține într-o seară departe de tine.

Ascunde-mă să nu mă mai pot căuta.

Nici Billy Idol nu mai e ce-a fost
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Ca un copil să mă uit la tine prin gaura vieţii

şi să îmi văd drumul

Înălţată să îmi fie inima ca sfârcul tău drept,

Caldă să-mi fie fierea ca palmele ce mi le strângi când vrei să nu mă opresc

Mică să-mi fie vrerea să plec ca buricul de unde pot ieşi prunci

Largi să-mi fie lacrimile ca isteriile tale,

Multe să-mi fie oftaturile câţi sunt toţi cei pe care i-ai pierdut.

Ca pe un pahar cu whisky să te beau,

să mă arzi

şi apoi să vedem împreună cât costă sticla.

Alcoolicamor
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cele mai bune săruturi sunt cele cu ochii închiși.
e ca o loterie.

dacă atunci când revii din vis, e duminică,
atunci tu ai pierdut, căci eu vreau în tine
dă-mi jos numerele, maieul ți-l dau eu,
jos nu sunt cifre,
urcă-mă în pod și fă-mi un pat din frici.
fii dură, e duminică, pune-mă să te dezbrac și să te curg
vezi să nu stricăm patul, căci nu e al nostru.
vezi… de mi-e frică, fă-mă bărbat,
înapoi optativ să mă tragi înainte
ca eu să nu simt că sunt prins
și, prin minte, să-mi spulberi cu lacrimi
dorința ce vine
să mă sorbi între vulve
să mă strigi că îți vine
trecutul din tată și prezentul din mine
să mă gemi: te iubesc!
eu să nu văd pe cine…

să te duminicesc. așa te voi ține.
minte…

Duminiceală
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în ultima noastră noapte împreună,
este evident că trebuie să plec.
n-am niciun drept să mai stau.
pereții sunt plini de strigăte,
canapelele de lacrimi,
scările sunt urcate degeaba,
iar pozele mă privesc
așa cum trebuia să te privesc
dacă aveam inimă.
inima era însă pusă pe stick
iar noi eram poze electronice de maxim un mega

pozele pozelor,
amintirile gurilor.

dă-mi în bagaj un sărut.
n-am ce lua altceva.
în alte vieți, n-ar fi fost destul.

vieți vor mai fi.

sper să mai fim și noi.

Reeșalonare
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ai plecat. mi-au rămas între degete niște fire de păr invizibile.
sunt chiar invizibile. căci te-am tras înapoi doar în minte.
ca să nu pleci, te-am tras de păr
înspre invizibila noastră iubire.

am rămas. ți-au crescut între palme doi ochi încăpățânați.
închide-i încet, cum închizi ochii unui mort.
atunci când vedem că iubirile invizibile mor, trebuie să le închidem pleoapele.
altfel, ne vor bântui toată viața.

E pericoloso sporgersi
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Doamne,
Îți scriu acest email ca să-Ți spun că mi-am cheltuit deja
în avans mai mult decât trebuia din viață.
am fumat câte două pachete de dragoste pe zi,
am călcat în picioare umbre, mi-am luat bătaie de la sute de femei
ce m-au răstignit pe canapele, fotolii și dușumele de bucătărie.
am plâns mai mult decât media europeană pe cap de locuitor
și am făcut diabet de la atâtea speranțe.
am râs de bețivi în gară,
am privit ore-n șir la amintirile mele,
am încercat de sute de ori să aduc timpul înapoi,
ba chiar, într-o seară, am adormit pe veceu de la atâta vin roșu.
am fost robul viselor, iar acum ele nu mai valorează nimic.
am mai fost la Tine acum câtva timp,
nu știu dacă ții minte,
am venit la Poartă eu și vioara mea.
Te rugam atunci să mă lași și pe mine să intru,
căci mă simt un bemol trist de care nimeni nu mai are chef.
mi-ai spus, Doamne, că vioara poa’ să intre, eu nu.
revin însă cu cererea mea, să te înduri de mine
și să înțelegi că nu îmi mai place lumea asta.
e lumea ce nu mai vrea să plângă,
să vadă mărire-n tristețe,
e lumea ce pune norii în reclame,
când eu am nori sub braț.
norii mei, săruturile Tale…
dacă m-aprobi, Îți fac cinste cu un guinness, Doamne!
și o să ascultăm muzici ce nu se ascultă în Ceruri
muzici ce aduc pacea
pacea celor ce visează cu un marlboro roșu în gură

Cerere
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mi-am șters țâțele tale din iPhone.
de fapt, te-am șters pe tine.

aveai, în afară de țâțe, și ceva zâmbete pe acolo.
de-acum, voi asculta ironiile prietenilor mei
ce-mi vor spune să mai beau un pahar și să nu dau download la amintiri,
ci like la votcă.

toți au câte o părere, toți vor să
te share după ce am vrut să te like.

la tot ce simt acum, fără tine,
la viitorul fără tine, vreau să dau undo.

Social Media Love
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mai știi cum mă chemai să facem teme
duminica după piureul sfânt?
și mă puneai să fac, uitând de vreme,
la sfârcurile roz etern recensământ?

mai știi cum mă-nsemnai pe gât cu dinții
punându-mă să jur că n-am să spăl nicicând
chiloții cu căpșuni din vana minții,
și te distrai cum m-auzeai urlând?

Capitulare precoce
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