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”mă joc de-a poezia și nu cred în arta făcută la beție.”
te iubesc și alte forme abstracte de comunicare
te rog să nu ai nevoie de mine
nu am fost niciodată prea fericită
în situații de genul
sau când mă strângi de gât și îmi spui
tu nu vezi că te iubesc
văd
dar
e sufocant.
ultimul episod din soprano mi-a amintit de ultima oară
când am făcut sex
nu vom ști niciodată cum s-ar fi putut sfârși.
din crinii răstigniți deasupra patului am zis că
voi face două cruci
esențiale demersului meu sentimental
voi lega cu ață dentară folosită
voi duce mai departe respirația tristă
a neajunsului
a inertului în care mă trezesc după ce
am băut aseară
cât am băut aseară
dar vinul era bun și tu erai mai bun
și mai aromat și
am băut aseară de dragul tău
eu aș fi adormit în poala palmelor tale
cu capul crăpat și înflorat
aș fi plâns poate puțin cât să anim atmosfera
ce bine ne înțelegem noi când eu beau vin și tu
îmi bei mințile
nu ți-e rușine de femeile care
în locul meu ți-ar deschide prohabul cu dinții
voi lega toate aceste femei într-un mănunchi
le voi arunca sub pat de acolo să audă
cum îmi desfaci tu picioarele cu gura.
dau search la te iubesc în conversațiile de pe messenger
și aparent am înțeles corect proverbul cu verba volant
și aparent am înțeles că

o parte din dragoste e să lași și pe alții să o facă
unde eram când aveai cea mai mare nevoie de mine
beam vin cu un bărbat care iubește toate femeile
și nu adoarme niciodată lângă mine.
cred în capacitatea de regenerare emoțională a trupului
cum cred că tony soprano a fost băiatul bun din toată gălăgia
– în sinea mea
cu spaimă
pe ascuns –
oamenii sunt răi și vor crede că au dreptate mai multă
eu rămân intimă cu ideea de dragoste și
mă ating mulțumită de carnea mea
în crizele finale
înainte să dau al treilea copy paste
dragă, aseară am visat un bărbat și cred că erai tu.
[sila din ultima gură de cafea și
geamul care scârțâie în fiecare dimineață
/ dezbrăcată.]
mi-aș fi dorit să mă iubești ca să înțelegi
că niciodată nu scriu despre tine
că atunci când se duce totul pe pulă
aș prefera să nu fie pe a ta.

