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1. 

 

Frică 

 

Frica mea de scris poezii 

Seamănă cu frica de prezența ta. 

Ambele cu același iz de 

Câine rătăcit singur în ploaie  

Căutându-și lesa. 

 

 

2. 

 

Ajutor 

 

Un cactus fără țepi 

E ca și cum ai vrea  

O lingură  

Fără toate ecuațiile trigonometrice ale formei ei. 

Ajutor, 

Mi-e foame dar nu am învățat tabelul funcțiilor. 

Oare poți mânca ciorba cu furculița? 

 

 

3. 

 

O privire 

 

Azi a fulgerat aproape de casa mea. 

Mi-a amintit  

De tine. 

Dar tentativa asta tristă a frumuseții  

Pe care am tupeul să o numesc 

Poezie 

Nu se compară  

Cu descărcările electrice  

Ale privirii mele când o întâlneşte pe a ta. 

Păcat că e senin 



De ceva vreme. 

 

 

4. 

 

Spațiu 

 

Acum câteva zile am mers 

Vreo 15 kilometri, fără nicio țintă. 

Mă gândeam că nu o să mă mai simt așa… șters? 

 

 
Dacă aș putea zbura prin univers 

(Nu îl numesc transvers  

fiindcă aș fi neoriginal) 

Aș zbura invers, cu picioarele înainte  

Prin univers... 

Să pot vedea mereu de unde am plecat. 

Iar ce e înainte, ce vine, ce urmează, ce contează  

Ar trece pe lângă mine, neobservat 

Ca și acum, de altfel.  

 

Nu mi-a luat decât două zile să îmi găsesc cheful să scriu asta. 

Îl ascunsesem bine, mai bine decât 

Ce simțeam înainte… 

Ar trebui să existe un centru de reciclare pentru gânduri,  

Am câteva care nu îmi mai trebuie. 

Câteva sute… 

 

De ce există univers și nu există unistrofă? 

 



 

 

5.  

 

Țestoase 

 

Dacă aş înţelege ce scriu, nu aş mai scrie. 

Am ajuns să copiez din cărți. 

Ce e o carte dacă nu doar o hârtie? 

O colecţie de hârtii, pe care sunt scrise lucruri 

Mai importante decât mine... 

Îmi plac cartofii cu mujdei. 

Fiindcă ustură. 

Dacă ustură îmi place. 

Mă întreb cum ar fi să am carapace. 

Bine, una fizică, deoarece deja 

Am una morală, psihică, a minţii. 

Vrei să mi-o arăţi pe a ta?  

Gen: "ayy bby hai să facem schimb de carapace".  

Foarte romantic, ştiu. 

Dar ţestoasele nu pot să-şi dea jos carapacele, ştii? 

 

Ar muri. 

 

 
 

6. 

 

Nu știu 

 

Nu știu să cânt la pian  



Și nici la vioară  

Știu doar câteva acorduri la chitară  

Deși o am de peste un an. 

Ce bine că există lecții pe net  

Bănuiesc ca sunt folositoare  

Pentru cineva cu mai mult chef 

Decât mine. 

 
Nu știu să merg pe unde trebuie 

Mereu mă rătăcesc ca un idiot 

Dar reușesc să mă orientez după stele  

Înapoi pe unde am mai fost  

Deși căutam alt drum 

Altă destinație  

Alt peisaj 

Nu asta 

Asta știu deja; 

Spune-mi, ce caut aici 

Din nou? 

 

Ce bou  

E tipul care mi-a dat harta. 

Semăna puțin cu mine,  

Dar mai mic și prost. 

Ca 1 Mai fără muștar. 

De ce am avut încredere în el? 

Nu vreau aici, vreau înapoi 

Unde voiam să ajung înainte. 

 

 



7. 

  

Ca într-o oglindă 

 

Încă sunt, şi în viitor voi fi 

Ce am fost, și ce eram 

Înainte sa vii. 

Oamenii nu se schimbă, ţi-am  

Spus. 

 

 
De tot atâtea ori 

Cât tu mi-ai zis că-s un distrus. 

Încă mai vrei să mă omori? 

Ce coincidenţă, şi eu. 

Dar nu pe tine. 

Probabil semănai cu un trofeu, 

Şi asta nu e sănătos. 

Nici pentru tine, nici pentru liricul eu. 

Dar totuşi... Oamenii nu se schimbă. 

Hai la mine. 

Să îţi arăt cât de mult 

Sunt acelaşi. Ca într-o oglindă. 

 

Glumeam, ştii? 

Nu veni. 

Serios. 

Vei porni alarma daca spargi vitrina. 

Şi nu vreau să o aud din nou. 

În plus, ar veni poliţia. 

 



Stai, de unde se aud sirenele? 

 

 

8. 

 

… 

 

Yesterday’s memories 

And memories from years ago 

Are in many ways the same. 

Not the ways in which you’ve changed, 

Of course. 

But the memories themselves. 

 
They’re all just puffs of smoke 

Drifting in the breeze 

Dancing and twisting, changing, 

Evolving  

Into something 

Just as fictional. 

All in the same way. 

And every time you reach for them 

To try and catch the smoke and hold it in your fists 

Forever. 

It scatters, and you can see clearly see 

The present again. 

Even if you want it or not. 

 

 

The memory of that amazing thing from long ago 

How is it different from the memory of waking up yesterday morning? 



They’re all 

Far away from the present 

Separated not by the same distance. 

But still just as fictional. 

 

Getting lost is so easy when 

“Memory lanes” are all the same 

Length, width, and everything.  

 

 
 

9. 

 

Dacă vrei 

 

Nu știu ce vreau, 

Nici cât să dau, 

Ce să nu iau. 

Ce lucruri  

Îmi trebuiau. 

 

Știu doar că am nevoie  

De ceva 

De cineva, de tine, de altcineva. 

Nu știu de cine. 

Dar voi afla. 

 

Poți veni cu mine. 

Dacă vrei, 

Dar doar dacă îmi spui cine ești. 

 



Te rog să nu iei 

Cu tine 

Tot ce credeai că ne trebuie. 

Drumul e scurt: 

Cât faci până la mine? 

Spune-mi; mă grăbesc. Nu pot sta după tine. 

Dar pot face o excepție 

Dacă îmi amintești de ce mă grăbesc. 

Și dacă îmi spui cine ești. 

 

Te rog 

 

 
 

10. 

 

Audiență fictivă 

 

O, tu, mistică ființă ficțională, 

Care nu exiști dar îmi știi gândurile pe dinafară, 

Îți place ce vezi? 

De ce nu îmi spui ce crezi 

Despre ele? 

 

De ce nu mă urmezi  

Atunci când vreau? 

Știu că nu îți spun, dar ar trebui să știi, 

Doar trăiești în capul meu, nu altundeva. 

 

Mă întreb dacă arăți cum îmi imaginez. 

Oare dispari dacă nu te creez 



Continuu in fiecare moment? 

 

Ești aceeași ca data trecută? 

Sau mi-am făcut abonament  

La o audiență infinită, dar din păcate fictivă? 

Fără sa știu... 

 

Mă întreb cum te cheamă. 

Care dintre numele ce îmi zboară prin sinapse  

Îți place mai mult? 

Mi-ar plăcea să fie alegerea ta. 

Eu nu mă pot hotărî. 

 

 
 

11. 

 

Un cântec 

 

cântecul meu preferat 

de ascultat 

când sunt supărat  

dar nu neapărat, e ok oricând. 

Ești tu. 

Nu vocea ta, nu privirea, nu mâna ta în a mea, 

Ci tu. 

Pe toate astea le iau ca pe 

Rima, măsura, si structura  

Cântecului. 

Oare care era mesajul eului  

Liric?  



Nu vreau înapoi la școală pls 

Vreau doar să ascult, 

Oricât de mult  

Posibil. 

Fără a interpreta. 

 

 
 

12. 

 

Câteodată  

 

Eu nu prea uit 

Ci doar mă uit 

La ce era 

Când nu eram 

Așa 

Cum sunt acum 

Prin fum 

Pe-un drum 

De mult lăsat 

Naturii 

Schimbat 

Dar nu uitat. 

 

Privesc  

Câteodată 

de-a lungul lui 

Dar nu zăresc  

nimic 

Prin bălării și tufăriș. 



Aș putea merge pe-acolo 

Dar ar zgâria  

Deci fuck this shit, 

Voi decola. 

Unde mă duc, vrei sa știi? 

Vino cu mine si vei afla. 

Bby get to the chopper. 

 

Roads?  

Where we're goin we don’t need 

Roads. 

 

 
 

13. 

 

Peretele fricilor 

 

Sincer aș sparge sticla de bere  

A iubirii mele 

Nemărturisite de atunci când eram beat 

De peretele tuturor fricilor si nesiguranțelor 

Ce a apărut aici de când am început să le arunc pe jos  

Si sa nu mai mătur 

Dar mi-e teamă 

Că aș fi atacat  

De cioburi 

Care apoi s-ar împrăștia 

Si pe lângă faptul că mi-aș vedea 

reflexia în ele 

Nu cred că se vor așeza 



 în așa fel încât sa spună  

„Send nudes” 

Și în afară de cioburi 

M-aș uda 

Dar fiindcă nu îmi pot interpreta 

propria metaforă 

Sincer nici eu nu știu dacă cu bere 

Sau iubire. 

 

 
14. 

 

Mesaj 

 

Viața mea, de când cu tine  

Se aude la fel de bine 

Ca melodiile mele preferate  

În căștile astea noi. 

Serios, se aud mișto rău față de alea vechi. 

 

Nu îți puteam spune așa ceva în persoană, 

Lucrurile astea sunt cam stânjenitoare. 

Dacă le adun în pseudo versuri ca acum 

Nu mai e așa greu, e ca atunci când 

Dau muzica mai tare, 

Arunc telefonul în pat,  

Si strâng din ochi 

După ce trimit un mesaj la care nu știu 

Cum vei reacționa. 

 

 



 

 

15. 

 

Cuvinte nespuse 

 

Hai să fim 

Prieteni la capete opuse,  

Ale unei mese plină de cuvinte nespuse. 

Să îți scriu povești 

pe șervețele 

Iar tu să nu înțelegi nimic din ele 

Să mă prefac că te cred când te prefaci că le înțelegi 

Apoi se te întreb cum mai ești 

Deși nu îmi pasă. 

Să vorbesc mai tare de cât e nevoie, 

 intenționat 

Până ne-ar aminti cineva că nu se vorbește așa tare la masă. 

Ai terminat?  

Vreau acasă, dar nu îți voi spune. 

Doar voi sta aici mâncând alune, 

Sunt bune. 

 

 
 

16. 

 

Logică albă  

 

Ce lucru aş putea să îţi mai spun, 

Pe care să nu îl ştii deja? 



Totul e la fel de subînţeles evident, obişnuit şi logic 

Ca faptul că nu voi da drumul mâinii tale 

Când mergem undeva. 

 

 

 

17. 

 

Ceaiul de dimineață 

 

Sunt răcit, deci 

Dacă zilele ar fi pahare cu apă 

Momentul în care te văd ar fi pastila  

efervescentă, 

Cu vitamine, 

Din fiecare. 

Iar 

Timpul petrecut cu tine ar fi 

Căldura ceaiului de dimineaţă. 

  

Bby îmi place să scap de şcoală 

Când sunt răcit,  

Aproape la fel de mult  

Cât îmi place să mă uit la tine  

Până mă întrebi ce am. 

Când eu de fapt nu am nimic, 

Ci doar mă bucur 

Că te am  

 

 

 



18. 

 

Ciocolată amară 

 

Tu eşti 

Partea rece a pernei, 

Tema de la un coleg, 

Prima gură de cafea a zilei. 

 

Eşti 

Răsăritul văzut din maşină, în drum spre mare 

O ciocolată dulce, cu lapte, după trei amare 

Steaua Polară găsită după carul mare. 

 

Tu eşti 

Un film după o zi nasoală, 

Cereale la micul dejun, înainte de şcoală 

Un cadou spontan, nu de Crăciun 

O scară de bloc dacă mă prinde o furtună. 

Prin asta încerc să spun 

Că mereu îmi faci ziua mai bună. 

 

 

 

19. 

 

Stau lângă tine 

 

Sunt fum de țigară  

Intr-o bulă de săpun murdară. 

 

Ținut acolo fără voia mea, 

De tensiunea  

de suprafață. 

Încă mai țin minte ce e asta 

Chiar dacă nu am fost bun la fizică niciodată 

 

Tu mă eliberezi 

Din închisoarea sferică 

De fiecare dată 

Când te văd. 

Nu mai sunt constrâns 

De presiunea dinăuntru 

Dublă față de cea atmosferică 

Ci pot pluti liber 

Peste tot în jurul tău. 

Dar doar acolo. 

M-aș putea lăsa purtat de aer 

Oriunde vrea. 

Dar stau lângă tine, 



Îți intru în ochi, 

Îți rămân în păr, 

Așa sunt eu, enervant 

Și sufocant. 

 

 
 

20. 

 

Incendiu 

 

Văd foc 

La mine-n bloc  

Bby, oare pot sări pe geam? 

Promite-mi că mă prinzi. 

Chiar dacă nu pot lua cu mine tot ce am. 

Oricum e mai bine așa 

Am reușit să iau ceva, deci  

Pisica mea va fi și a ta 

Va face miau. Dacă mă lași  

O iau la tine acasă. 

 

De ce ai atâtea oglinzi  

La tine? 

Pe unde colinzi? 

Hai după mine. 

Pisica are mâncare, 

Și e destul de mare 

Să nu deschidă ușa străinilor. 

Te rog grăbește-te,  

Oglinda de pe peretele 



De-acolo 

E lustruită prea bine, 

Și reflexia mea 

Se uită prea insistent la mine. 

 

Vino afară, să-ți arăt  

Locuri  

Pe care nici eu nu le știu  

Dar vreau să le văd  

Cu tine. 

 

 

 

 

21. 

 

Deşert 

 

Cum am ajuns 

din cer pe pământ? 

Nu știu 

Unde sunt, 

Sau cine ar trebui să fiu. 

Dacă aș putea, 

Aș întreba pe cineva 

În ce direcție  

e casa ta, 

Sau a mea 

Sau ambele. 

Dar soarele 

A uitat. 

 

Oare unde am parcat  

Covorul zburător? 

Ajutor, 

Toate locurile de parcare 

Sunt pline. 

De ce așa aglomerat 

In deșert? 

Te rog stai cu mine. 

Nu vreau să ne rătăcim 

 

Cred că e frumos să fii 

O fantomiţă plutitoare 

Care nu oboseşte pentru că poate să zboare. 

Eu deja dorm 

Anunţă-mă când 

Sună alarma. 

Oare dormeam tot timpul ăsta,  

Si totul e un vis? 



Fuck, nu va suna nimic, 

Telefonul e închis. 

bby pls 

Ciupește-mă mai tare 

Decât crezi ca ar trebui. 

Am nevoie să mă pot trezi 

Cât încă ești și tu aici, 

Înainte să vină 

 furtuna de nisip 

 

Mare diferență nu ar fi, oricum, 

Între furtună si cum sunt acum. 

Mi-as dori să pot face comparația asta cum trebuie, 

Dar e destul de greu, 

Ca multe lucruri în ultima vreme. 

Cuvintele vor să scape dar nu pot spune nimic 

Fiindcă m-ar îneca nisipul, 

Am nevoie de faruri de ceață 

Pentru a vedea în față 

Din punct de vedere temporal 

Altceva în afară de întuneric și nesiguranță. 

 

Să îmi doresc ca furtuna să nu fi venit  

Ar fi ca şi cum mi-aş dori 

O îngheţată de ciocolată 

Într-un incendiu. 

 

Oare vei fi luată de vânt? 

Te-aș putea ține in buzunar, dar ar fi bine 

Să avem un cuvânt 

de siguranță. 

Ce zici de balanță? Clanță?  

nu are sens, până găsim unul 

Se risipește furtuna. 

 

Vezi duna  

De acolo? 

Hai sa ne dam cu sania pe ea. 

Nu avem sanie, zici?  

Bby, în vise totul e posibil 

 

Profit si eu cât încă mai pot, 

Cât încă mai dorm,  

Vorba ceea 

Visezi pana te trezești,  

Trăiești până mori. 

Nu vreau sa mă trezesc, vreau sa stau cu tine aici 

Nu contează că „aici” ar fi un deșert pustiu. 

Dacă ești și tu 

E fain. 



 

 
 

22. 

 

Un tren pe lună 

 

Stând în șezlong pe lună, 

Mă uit la cer, si sună 

Bine. 

Ceaiul pufos făcut de tine 

Face să nu mai conteze 

Trenul nervos, de ciocolată 

Ce m-aștepta pe faleză. 

L-am ratat și totu-i bine. 

Oricum 

Nu m-ar fi adus la tine. 

 

Oare 

Scrie in program? 

 

Oricum sunt 384,400 km până pe pământ 

Nu cred că trenul ar fi venit 

Până acolo. Stai, ce caută 

Un tren pe lună? 

Știam că se duce spre partea întunecată, 

Îl luam mereu înainte. 

Dar de unde vine? 

Sunt doar curios,  

De dus nu îmi mai trebuie să mă duc nicăieri. 

E confortabil aici. 



 

Cum a ajuns ceaiul 

De pe pământ 

Până la mine, 

Încă fierbinte, 

E doar un detaliu. 

Pe care, ca multe alte lucruri, 

Nu îl știu. 

The power of love,  

ce altceva să fie? 

Oricum nu contează 

Cât timp poezia asta rimează 

Mai mult decât  

Mă așteptam să o pot face  

Să rimeze. 

  

Acum 

Aștept trenul următor, 

Poate ăla-i bun. 

Tu ce faci? 

 

 

 

23. 

 

Păsări de pradă 

 

Iar m-am trezit pe-o piatră, 

Pe vârful ei ieșit din mare, 

Acoperit de sare, 

Înecat  

Din fericire, doar de soare. 

Și după cum arată 

orizontul 

Nu știu unde sunt. 

 

Se aud  

Păsări de pradă 

În depărtare. 

m-am trezit din somn, 

Oare? 

Sau ăsta e visul? 

Dacă îmi cer iertare 

Pentru ce nu am făcut 

Mă voi trezi cu adevărat, 

La mine în pat, 

Pe perna la fel de tare 

Ca întrebările mele 

Fără răspuns? 

Sau nu se va întâmpla nimic 



Si voi fi lăsat să pic 

De pe stâncă 

În abis? 

Care oricum 

Îmi pare foarte cunoscut, 

De parcă ar fi  

Acele nopți fără vreun scop, 

Zilele fără vreun strop 

De vânt spre nord, 

Care să-mi ducă vaporul 

Spre continente descoperite deja de tine. 

 

 

 

24. 

 

Junglă 

 

Bun venit in jungla 

Tuturor greșelilor mele. 

Ai grijă pe unde calci 

N-ai vrea să te încurci în ele, 

Crede-mă. 

Trebuie să fim atenți, 

Ne pândesc din tufe 

Toate lucrurile pe care le fac fără să gândesc înainte. 

Ar trebui să găsim adăpost până la noapte, 

Nu vreau să ne prindă ploaia, 

Să mă acopere de 

Nesiguranțe si ezitări. 

Dacă avem noroc, dimineață 

Vom putea vedea pe unde mergem, 

Si nu va trebui să mă orientez orbește 

Prin toate consecințele neprevăzute  

Ale acțiunilor mele 

Dacă scăpăm de ceață. 

Poate așa reușesc 

Să dau de drumul  

Ce ne-ar scoate de aici, 

Dar doar dacă mă ajuți să îl găsesc. 

Singur nu mă descurc, 

Am stat prea mult aici, pe loc 

Ca să mai pot să urc 

Dealul de dinainte de ieșire. 

 

 

 

25. 

 

Puls 



 

de-aici din vârf de munte 

Când privesc în jos 

Se văd destul de multe 

Gânduri vaporizate ce plutesc frumos, 

Încet, și lin 

Peste pământ, oameni, 

 tot ce le trebuie sau nu, 

 toate lucrurile la care țin, 

 tot ce fac ei, 

 sau nu fac, 

 păduri, văi si chei, 

 delte, mări, și râuri. 

 

Le văd plutind  

În jurul meu 

Duse de vânt 

Dansând 

Luând forma ta 

Fără s-o dea 

Înapoi. 

Sunt ele doar asemănătoare ție?  

Sau chiar ești tu? 

Sunt ăștia nori,  

Sau nu? 

M-aș arunca prin ei 

Doar pentru secunda în care 

Ar fi, deci si tu ai fi, în jurul meu, si ai putea să-mi iei 

Pulsul, 

Dar sunt încremenit aici, 

Mi-e frică de înălțimi, știi? 

Dar atâta timp cât mă ții 

De mână, 

Pot uita asta. 

 

Dacă tu ești norii normal că 

Mă simt bine aici, 

deasupra ta. 
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