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Cîntece excesive 

1

Încã mi se mai întîmplã sã cred
cã în curînd mi se vor trezi superputerile:
zborul, invizibilitatea, întoarcerean timp, superelasticitatea

trecerea prin ziduri, dragostea ta 

La 26 de ani
la mijlocul speranþei de viaþã sãnãtoasã din România
la începutul lui decembrie
la capãtul scãrii abrupte din Green
am încercat sã te sãrut &
ai dat înapoi şi era sã cad – 

Ultima datã mai atins la muzeu
þiai lipit o secundã, cît sã nu te vadã prietena ta
urechea de braþul meu
şi a fost atît de bine
ca şi cum mai fi atins prima oarã – 

Ca şi cum mai fi atins în varã
cînd ratasem ceva
şi teai aşezat lîngã mine
şi ai încercat sã mã consolezi, fãrã sã ştii cã te plac
a fost bine, ca şi cum mai fi atins atunci – 

Cînd aveam nevoie
la muzeu dar, de fapt, în varã, e greu de explicat
şi data viitoare, poate chiar mîine
cînd o sãþi lipeşti urechea de braþul meu
o sã fie ca şi cum ai faceo acum – 
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cînd te caut pe strãzi
pentru cã am nevoie. 

Îmi lipseşte fix o mie de lei
ca sã intru oriunde la cald
şi sînt prea timid sã cerşesc
şi nu sînt norocos sã gãsesc bani
nu am telefon, nu am o cartelã sã te sun
nu sînt destul de norocos sã dau de tine întîmplãtor
pentru cã tu eşti acasã cu el

te iubesc dar acum
nu mai vreau sã te caut pe strãzi.

Bucureştiul ãsta îmi înnegreşte unghiile
pe care le tai în fiecare dimineaþã pentru tine
pentru cã sar putea sã te întîlnesc.
Mã bãrbieresc pentru tine
mã dau cu deodorant pentru tine
mã împrumut de haine pentru tine –

Dorm oriunde ca sã fiu în acelaşi oraş cu tine
pentru cã nu am un loc al meu
dar o sã am un loc al meu pentru tine
o sã omor ratatul din mine pentru tine şi o sã fac bani – 
 
O sã învãþ sã fiu mai cool decît el 
o sã învãþ toate versurile, piesele şi albumele trupelor careþi plac 

þie
sau o sã te þin în braþe cînd o sã plîngi – 

Troleibuzele care nu duc la tine
numi folosesc la nimic.
Troleibuzele care duc la tine 
numi folosesc la nimic.
Întro noapte o sã mã lipesc de maşina neagrã din faþa blocului 

tãu
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sãi pornesc alarma, sã te trezeşti
enervatã sã te ridici din pat de lîngã el –

În ultimul timp nu te mai pot vedea decît pe holuri
la o þigarã, şi tu fumezi trei una dupã alta
şi pofta ta morbidã mã bucurã.
Cîndva vom face amîndoi cancer la plãmîni 
şimi doresc sã nimerim în acelaşi grup de suport, aşa

ca Bonham Carter & Norton
Tori Amos & Kafka – 
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Tu eşti Oana Sârbu şi eu tocesc noaptea
la matematicã şi şah pentru tine.
Tu eşti Daniela Bucur, colega mea de clasã
şi eu sar de la etajul doi, ca sã mã vezi sîngerînd.

Eu vin din Bukowski
tu vii din Turgheniev
şi nu avem nici o şansã
nici o şansã sã nentîlnim.  

Cînd nu eşti lîngã mine
şi nu eşti niciodatã
inima mea e cîmpul gol
presãrat cu gunoaie

al primei dimineþi
dupã Woodstock.
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Şi mai tîrziu au intrat întrun bistro, repede, da, cuvîntul se potri
vea cu întîlnirile lor din ultima vreme (dintotdeauna?), „trãite 
cantro alarmã continuã“, cu privirea lui jalnicã de bãrbatridicol
pãrãsitînstaþie (deşi aveau în faþã o dupamiazã întreagã şiau 
stat împreunã pînã spre searã) –

Iar ea a probat un inel avangardist, pentru cã intraserã întrun 
bistro dada, cum anunþa firma roşie, un acvariu cu mese şi scaune 
de sticlã unde nu se servea nici un fel de mîncare, can bistrourile 
obişnuite, doar portofele albastre şi sãruri de baie şi inele –

Proba, încîntatã, inelul, şi el, de undeva din dreapta ei, îi privea, 
cu aviditatea unui Gollum, vîrfurile ascuþite ale urechilor – cît de 
mult le iubesc, Miss Frodo, my preciousss – ar fi vrut sã le ronþãie 
puþin dar în faþa ochilor îi clipea, întunecat, acel X din mijlocul 
numelui ei – 

Semnul interdicþiei, al anulãrii, Xul de pe ferestrele caselor 
abandonate (dar şi al caselor în construcþie, anunþînd cã în curînd 
vor putea fi locuite – ????????), şi dupã ce au ieşit din bistro se 
strãduia sã calce pe urmele dulci lãsaten zãpadã de tãlpile ei – 

Un 86 a înghiþito, şi el a mai rãmas, ca de atîtea ori, cîteva minute 
în staþie (micul lui ritual, pregãtirea pentru griefingul din fiecare 
searã), a simþit, violent, cum se scurg în gãurile capacelor de canal 
(cu gãuri sînt cele cu ghinion) culorile oraşului, plecase ea şi nu 
mai era nimic de privit – 

Eram ca una din acele pãpuşi sinistre, cu Xuri în loc de ochi, din 
capãtul strãzii Mecet se auzeau – foarte încet, surdinizate de 
zãpada murdarã – tînguirile stranii ale þigãncilor (fiaaaareeee vechi, 
fiaaaareee vechi cumpãr), care mã emoþioneazã atît de mult, ca 
micile anunþuri de pe stîlpi (pierdut broscuþãþestoasã de Florida – 
în tratament – gãsitorului recompensã substanþialã) care sau 
înmulþit îngrijorãtor în ultima vreme
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Apã, apã peste tot, şi nici un strop de bãut
50 de posturi TV, şi mai nimic de vãzut
întins în pat – şimi pare cã mãrşãluiesc –
cu ochii injectaþi, privesc
ştirile, poate va arde
ceva pe strada Sfinþii Voievozi
şi, preþ deo clipã
o sã îþi zãresc
picioarelen ciorapii galbeni, cînd ieşi
fugind
din bloc
ferinduþi faþa
nu atît de foc, cît de solzii
reci ai camerelor
video
care nu adãpostesc 
cum simþi cã nu te mai adãpostesc
cuvintele (îmi spui cã nu ştii
daco sã mai scrii
şi þie fricã), deşi
the word
is a way of murdering
the outside world, adicã
tot ce ia rãmas
unuia ca mine
ce iar mai fi rãmas
uneia ca tine
„genul de oameni 
care nu se simt bine nicãieri
indiferent de orice“
cum îmi spuneai 
întrun mail.

În curînd o sã mã uiþi, Ruxandra
şin timp, încetîncet, mesajele mele
o sã le treci în junk mail.


