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t r i p h o p u r i  7

nu am mîncat aproape nimic azi

doar cîteva bucăți de pîine uscată în cuptorul cu microunde

îmi place senzația de foame

o puritate prefăcută

în căminul nr. 1 mîncam mere sub plapumă

nu eram pretențios

azi nu am înghițit nimic din ce mi-am cumpărat ieri

în sacoșe cu calendar stau asfixiate orele de muncă

stau cuminți

cu cît mai puține pietre arunc spre geamuri

cu atît mai puțină lumină îmi deranjează laboratorul

de segregare a singurătăților

întins pe podea – o stea sovietică

pîlpîind neregulat ca într-un film de groază

pe coridoare ce au scuipat printre dinți în lume

carnea care apasă tăria și apele de jos

mă sună mama telefonul e acoperit cu jeleu

ca o meduză sfîntă

pășesc spre șuieratul ceainicului

în sfîrșit

asceza unui pahar fără apă
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8 D a n  N e g a ră

îmi învîrt un tutun

e umed și lipicios aerul

nările cailor din Chiapas ne sorb cu f luierat

iertător

am fost înfrînți ghemuiți în măști balaclave

cîntam that’s me in the corner
that’s me
și doar copiii care treceau ținându-se de mînuță

ne priveau de parcă nu am fi imaginari

nu am nicio treabă cu cezarul

munca ne va umple cupa cu lene

și o vom bea pînă la capăt

ultimul sfîrșit al lumii e o pisică

pentru o femeie singură

nu am să greșesc azi nu am să intru în casă

stau ca un boboc de bujor pe o scrisoare tibetană

între degetele lungi ale uitării

cu inima care aduce moarte înăuntru

și mi-o păzesc

de parcă aș fi în țara cyberpunk

unde lucrurile perfecte sunt cele uzate

cabluri și intestine de îngeri atîrnă afară

lucrurile simple –

umbra unui pin singuratic care îți salvează ochii de soare

sau faptul că numele ei este un palindromEDITURA P
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