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Te pierd...
Pietrele grele de destin,
Printre ele mă aflu şi eu,
Îi este greu să mă ducă,
O trag în jos.
Mă crede un nemilos,
Un nenorocit,
Mă plouă.
Lacrimile îngerilor
Ajung până la mine,
Trec prin gura ei,
Prin gât.
Lava se ridică tot mai sus.
Mamă! Mă doare!
Nu vrea să mă audă,
Nu m-a vrut.
Nici nu învăţasem să respir,
Nici să trăiesc,
Nici să vorbesc.
Mamă! Opreşte-te!

FEMME AUX OISEAUX

Adevărul
Baudelaire

Părăsit de Venus Albă, Venus Neagră,
Cel ce a trăit în umbre cu urlet stins
În negru scria cu suflete mai negre.
Cel mai trist dintre artişti...
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În negru scria cu suflete negre,
Alchimist în poem
Şi florile le-a udat cu otravă,
Vopsind divinitatea.
Cădeau zeci de sarcofage
În jurul lumânărilor din praf
Pe pământul ud de păcat,
Venus Albă, Venus Neagră,
Stelele sângerează,
Inima îi e suferindă.

CLIPA

I-am spus mamei că am întâlnit prietenele în drum spre casă,
Nu auzisem telefonul,
Nu m-a crezut,
Presupune că am fost la întâlnire.
Tatei i-am spus că am luat bani pentru ciocolată,
Chiar dacă ţin zeci de diete,
Crede că fumez.
Prietenei mele i-am spus că lucram şi am lăsat netul pornit,
Crede că o ignor.
Lui i-am spus că trebuie acordată chitara,
El crede că fac orice ca să-l văd.
I-am spus că port maiou rock, deoarece este larg,
Dar era cumpărat pentru el,
Am vrut să i-l fac cadou.
Nici nu îşi dă seama de asta.
I-am spus că îmi place rockul,
Crede că plagiez orice îi place.
I-am spus că sunt depresivă,
Nu pot să explic nimănui în afară de mine de ce
Gândeşte că sunt o puştoaică extravagantă şi sarcastică,
Artificială.
I-am spus că îl iubesc.
Ce nebunie!

