Răstălmăci
Ți-am zis că, după toate astea,
o să fiu o bătrână
cu perle la gât și inima de piatră,
dar tu ai râs și mi-ai spus că e mai bine
cu pietre la gât și inima de perlă.

C. 41
Îngerul mare de tinichea,
îndoit de vreme şi udat de prea multe ploi
cânta în surdină
cocoţat pe acoperiș
acolo unde l-au uitat toate veacurile
Fugite, asemenea unor amante transformate în carne de tun,
timpurile și-au acoperit urechile.
Prezentul e mai zgomotos ca oricând.
Uzaţi de prea multe cuvinte,
obosiţi de timpul care a încetat să mai treacă în favoarea noastră,
am rămas tăcuţi să-i ascultăm cântecul.
Fredona trist,
jalea atâtor refugiaţi
care, căutau în noi puţină dragoste.
Veniţi de departe, murdari, neîndreptăţiţi
şi cu un Dumnezeu căzut la datorie,
se agăţau de noi
proptindu-și urechea
când de pieptul meu,
când de al tău
ca să ne audă inima gonind.
– Numai cei îndrăgostiţi mai au curaj să gonească nebunește
unul în ritmul celuilalt –
În tăcere şi în cântec,
m-am ridicat de pe pieptul tău ca dintr-o lungă convalescenţă
şi prin perdele
am început să număr
gurile, ochii, mâinile, inimile, oftatul celor de afară.

Pierdusem șirul numărătorii
când mi-ai spus că e târziu
că trebuie să pleci la lucru.
Sau de tot.
Cocoţat pe acoperiș,
acolo unde l-au uitat toate veacurile,
cu capul îndreptat spre fereastra noastră,
îngerul de tinichea privea către propria lui imagine,
coborâtă acum din înălţimi
şi proptită de un colţ de pat.
Ar fi vrut să sufere câinește,
dar ruginise tot în el.

A. 315
Linie. Linie. Punct. Punct. Linie. Linie și-un rotund.
Prietena mea a desenat o scenă cu noi doi.
Eu, pe balconul casei tale cu vedere spre parc, în bătaia vântului,
iar tu în camera de-alături, cântând la acordeon.
Îmi părea un fel de incantaţie care te lega de mine
prin linii stângace și culori vii.
Ce ușor se leagă oamenii unii de alţii.
Într-o seară mi-ai băgat mâna între picioare şi mi-ai spus
Imaginează-ţi că sunt un măcelar
îmbrăcat în şorţuri din mușama
şi care, plin de spume la gură, cu răsuflarea urlând de rachiu,
ţi-ar înfige cuţitul aici, fix aici.
Ce-ai face? Ai putea iubi un măcelar?
Ţi-am răspuns râzând
că i-aș recita măcelarului o poezie de Baudelaire
şi aş lăsa vinul asasinului să-i curgă prin rana sufletului.
O rană mai mortală decât orice tăietură de cuţit.
Ar muri înecat de plăcere,
cu mintea hai-hui și alcool prin vintre.
Ai putea iubi o asasină?
Măcelarule, tu ești o bucată de carne.
Atât.
O bucată de carne care va putrezi
la fel ca și pasiunea mea pentru tine.
Şi ca mine.
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