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Bunicii mele, Maniana, 
care m-a învățat bucuria şi 

curajul de a fi



Într-o nenoapte
Într-o ne zi
Am nefost.
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00. 00 (am așteptat să te ne-aștept)

În după amiaza aceea am stat
Am stat și-am așteptat
Am așteptat și m-am întrebat ce rost are
Ce rost are să te aștept
dacă tu nu vii
Și atunci am stat
Am stat și m-am gândit
ce pot să fac ca să nu te mai aștept
Ca să nu te mai aștept niciodată
Am stat și m-am întrebat cum să fac să nu te mai aștept
Nici măcar ipotetic
Sau abstract

În ziua aceea am stat
Am stat și am așteptat să nu te mai aștept vreodată am 

așteptat
am așteptat

Iar tu

Tu ai stat.
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Și cinci (Oncar)

Se ducea să consume o carte din carne
Atât de multă carne încât poți da și muritorilor nemuritori
Din infern

Ce faci tu cu atât de multă carne?

O dau câinilor morți de foame ai sufletelor noastre
O dau florilor mucegăite ale inimilor noastre
O dau dinților putrezi ai rațiunii noastre
Ți-o dau ție,

Oncar,
Carne a tuturor necărnilor noastre
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Și zece

mi-ar plăcea să fiu o țară dintr-o lume imaginară unde 
țările nu s-au inventat nici sensul

nici lumina de la capăt nici nici-ul care neagă nici și-ul care 
leagă

mi-ar plăcea să fiu o țară unde nu există țări
unde pielea nu înseamnă carne
iar carnea înseamnă suflet

mi-ar plăcea să fiu o țară unde plouă înăuntru
nu afară
mi-ar plăcea o țară goală unde oamenii sunt plini nu invers

mi-ar plăcea să fiu o țară goală
dintr-o lume imaginară din altă țară
din afară
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