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Saga
– bilete la clasa de mijloc –

Tăușance

desenate de Paul Hitter



băi dacă nu vă potoliţi aprindem luminile şi stingem muzica
se-aude
băi dă-te jos de pe doamna unde te crezi 
în junglă

alo băiatu’ ţi-a căzut privirea-n bere
ce faci mă repari ceasuri la bar

şi aşa
mai 
departe

cert este că s-a terminat 

şi-i șapte dimineaţa

şi-i luni

în două ore tre’ să fim la muncă
cu xanaxul luat

spălați fardate



bărbieriţi machiate

cu un macchiato în mână

şi temele făcute

să ne ţinem bine pe picioare
la ora fluxului de ştiri

de cotaţii de memo-uri

să nu ne lăsăm duşi de valul
taskurilor imposibile

să lăsăm primul fum pentru prânz

să nu ne gândim nici la moarte
nici la deadline

să înfruntăm furtuna
demni

 
pentru că de-abia a început



visine
avem
gumă
avem
bani
de taxi
avem
telefon
avem 
semnal
avem
cremă 
hidratantă
avem
pensie
privată 
avem
asigurare
de 
viaţă
avem
de viaţă



de noapte
avem
viaţă 
avem
avem

aşadar
să nu văd priviri panicate

nici crize de isterie
tovarăşi de luptă pe boxe

colegi de after
fraţi ai foiţei

tovarăși de shot
să ne mobilizăm

să stăm împreună
să ne tragem glugile pe ochi

să ne punem
ochelarii de soare pe ochi

lentilele de contact în ochi
adevărul sub ochi
căștile din urechi

să le scoatem



ascultaţi 
pentru că petrecerea s-a terminat
scriu
pentru că petrecerea s-a terminat
mă sperii
pentru că petrecerea s-a terminat
şi eu am văzut

clădirile de birouri goale hârtii de imprimantă cu tabele plutind în aerul albastru al unei ierni  
                   prea lungi
ultimele cadillacuri trecând bulevardele goale şi crăpate ale bucureștilor ca o turmă de bizoni  
                        însetaţi
căutând orizontul îndepărtat sau orientul apropiat

am văzut luna 
mai prin ceaţă 
cu sângele adunat în două vene din frunte pulsând desenându-mi apăsat pe lobii frontali un   
                     alfabet al furiei

am văzut jafurile şi cozile băncile şi organele apoi mercurialele rugurile metropole cedând una   
                   după alta 



legea marţială stadioanele şi clopote bătând
dar asta mai apoi

am văzut

cele mai strălucite minţi plecând şi întorcându-se subţiate ca nişte spectre de ketamină sau md
la volanul unor dubiţe pline cu scule vânând Festivalul Adunarea Întâlnirea 

răspunsul
sensul

definiţia
descoperind toate astea 

prea târziu

când albinele plecaseră deja
când

copacii începuseră să spargă betonul
mult după Prima Consolă Ono-Sendai OS 1

lansată cu revolte de stradă şi oameni leşinaţi la intrarea în magazin după o aşteptare de două zile
după ce conectarea neuronală devenise standard în comunicaţii 

după ce-au interzis-o în consiliul ecumenic g8
după Marea Cădere a Serverelor

după Primul Război al Apei şi retroviruşii cu fenotip rasial



după Capitularea Europei şi Cei 14 Ani de Beznă

s-au prins ultimii
v-ați prins ultimii
ați ascultat 

dar asta mai apoi
acum






