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Strigoiul vesel 
A fost o vreme, uitată, prea uitată 

când accepta orice, sărmana fată, 

şi nu-i păsa că e vioara trei ... 

numai să doarmă-n pat cu „ prinţul" ei. 

A fost o vreme - şi s-a dus aiurea -

când fetei nu-i păsa decât de el: 

venea războiul sau ardea pădurea? 

să vină şi să ardă frumuşel, 

ea se urca în microbuzul rece 

şi prăfuit, să meargă la ... ,,castel", 

pleca din staţie la ora zece 

şi nu-ncăpeau întârzieri defel, 

iar dacă se-ntâmpla vreo supărare, 

sau vreun sughiţ romantic pe traseu 

ştiau că poartă vina fiecare, 

nu unul singur, pentru Dumnezeu!, 
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şi totul se uita într-o clipită 
cel mult în două, hai să zicem trei, 
până-şi lua cireaşa cuvenită 
în zăngănit de sârme şi cercei. 

A fost o vreme. Nu demult. S-a dus. 
Acum se pregăteşte un alt „el", 
oricum ar fi, stupid, fără ... castel, 
nici nu contează, tot va fi cu plus, 

căci ei sunt trecători, ele rămân, 
dar nu ştiu cum se face că, deşi 
eu nu-mi schimb toana-n fiecare zi, 
tot eu cad veşnic, veşnic de „nebun". 



Fericirile mele 
Fericit Bădilită, nemâncat de trei zile, ' 
căci al său va fi Grânarul cerurilor. 
Fericit Bădiliţă, băutor de apă chioară şi oţet, 
căci ale sale vor fi toate izvoarele raiului. 
Fericit Bădiliţă, părăsitul de toţi şi de toate, 
căci lui i se va da o Turmă de stele pe lumea cealaltă. 
Fericit Bădiliţă, surmenatul şi neodihnitul, 
căci va dormi în curând trei veşnicii, una după alta. 
Fericit Bădiliţă, manelizat, psihedelizat fără-ncetare, 
căci va avea parte curând de o Linişte Maaaare. 
Fericit Bădiliţă, doctor în fraierologie şi năluci, 
la Sfântul Aşteaptă va fi mai bogat decât Cressus et comp. 
Fericit Bădiliţă, citit de clovni şi psihiatri, 
căci peste o mie de ani va intra în manuale (ca pastă de lipit). 
Fericit Bădiliţă, cetăţean din Groape şi gropar de idei subversive, 
căci se apropie clipa când pe malul Senei 
marele Decebal se va arăta în chip de balaur. 
Fericit Bădiliţă, pentru că nu are de ales ... 
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Ars poetica 
Poemele acestea nepublicabile 
au fost compuse 
de dor de tine însumi 
de-amor de mine însăţi, 
căci nu există 
nu există 
nu există 
decât literatură extraconjugală. 

.. _şi_ ............... . 
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Strigoaica 
Săreau scântei din lancea lui Ahile 
din lancea mea pleoştită nu sărea nimic, 
ţineam în mâini caietul albastru, fără file, 
şi mestecam în gol neantul cu fistic. 
Vânam strigoi cu lancea lui Ahile, 
cu lancea mea vânam doar fum şi-atât, 
treceau pe lângă mine zălude nopţi şi zile 
şi Făt-Frumos, vai, devenea Urât. 
Dar niciodată nu e niciodată 
şi lancea lui Ahile, într-o bună zi, 
de plictiseală se va ofili, 
iar lancea mea din nou va înfrunzi 
sub sărutarea tinerei copile, 
strigoaica din caietul albastru, fără file. 
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Matutinală (baladă şi of) 
Doamne, cât mă iubesc tântarii, ' ' dar mai ales tântarele, ' ' ţânţarele cu ţâţe mari 
muşcate, supte de ţânţari, 
ţânţarele cu ţâţe mici 
pişcate-n goană de furnici, 
ţânţarele cu ţâţe roşi' 
cucurigate de cocoşi 
nebuni, atei şi pântecoşi. 
Doamne, cât mă iubesc ţânţarii, 
Doamne, 
dar mai ales ţânţarele 
de cum răsare soarele 
ah, cum răsare soarele 
frângându-mi mădularele! 

II 



12 

Stau noaptea şi vânez ţânţari (variantă) 
Stau noaptea şi vânez ţânţari 
pe sânii tăi dreptunghiulari 
nu foarte mari, nu foarte tari, 
dar plini cu hoarde de ţânţari 
ce-mi sfârtecă tem-pa-ne-le 
şi sânge-mi beau cu ca-ne-le 
cu canele, stacanele 
ocalele, bidoanele, 
ţânţarii tăi de armăsari 
păscând doi sâni dreptunghiulari. 



Poem cu altă Muză 
Bate ora şapte, sus, la mânăstire 
şi de mine nime', nime' n-are ştire, 
mort sunt de o lună, mort şi astrucat 
într-o damigeană goală, pe-nserat. 
Gol şi eu de mine, gol de toate cele, 
mort fiind scăpat-am de ceva belele 
însă nu de toate, căci şi mort îmi vine 
să mă-ntorc acolo unde mi-a fost bine, 
unde mi-a fost bine şi când mi-a fost greu, 
în culcuşul fiarei de sub decolteu 
sau pe aragazul unde (râzi?), agale, 
mă-nveleai în varză, mă făceai sarmale 
şi acoperindu-ţi ţâţa cu mălai 
din a mea făptură, aprigă, muşcai. 
Bate ora nouă, jos, la mânăstire 
şi ce dacă nime', nime' n-are ştire? 
Mort am fost o lună, mort şi astrucat: 
altă Muză-mi paşte, noaptea, ce-ai lăsat. 

... IJ .............. . 




