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Laurenţiu
Malomfălean

m-aș pune să dorm

          senzaţia plină
          când mă dezbrac
de piept încărcat pozitiv 
tensiune de calitate 
în părul acesta electrizat
cămașa de piersică 
descărcându-se de-o povară
miezul de scame din ombilic.
          pentru nouă secunde
          n-ai cum să fii singur.

dacă faci un duș nu te speli înăuntru
nu ștergi dezamăgirea zilei
dacă bei un pahar de apă
nu te purifici
dacă stingi becul
nu dispare niciunul dintre oamenii pe care-i detești
dacă trântești ușa în urma ta
și stai într-un bloc vechi
riști doar să cadă din tencuială
da da
nu se-ntâmplă nimic.
întinde-te-n pat cu ochii închiși
ascultă liniștea și bătăile inimii
da da
nu neapărat în ordinea asta
continuă să respiri
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ca și cum dioxidul de carbon ar avea proprietăţi semnificative
pentru altcineva
lipit pe tavan.

te privește.

deficit afectiv

eram sadic și masochist.
exhibat și voyeur. 
puneam la presat urzicile-n biblie
mă credeam dürer
acele momente
când creierul îmi devine subţire.
deschis. mai ușor.
aceste frunze cu margini fărâmiţate
smulse dintr-un veac de singurătate

zgomotul surd 
când se crapă subit o inimă-n două 
inimi mai mari decât inima tată

nu reușesc decât să pierd tot
chiar și ce n-am avut niciodată.

vând. 
ofertă specială.
v-o las moca.
e pusă la punct
izolat nemobilat finisat
geam termopan. ușă antiefracţie.

somatopsihoză

mi-ar fi ajuns trupul unei bacterii
stomacul în care zace
mică și rea.
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două secunde. cât un cutremur
coșmarul pământului vlăguit 
să ne tot poarte prin cosmos
revolta inimii sale de fier. 
nu mi-aș dori un astfel de trup 
în stare să se trezească 
la cea mai devastatoare emoţie. nu

mai bine
prăbușit pe-o planetă infimă
atât de pustie încât să rămână la fel de pustie în continuare

mă trezesc îmi spun
învelit în perdele cearșafuri în aburii dimineţii
secret rouă prin toţi porii
ajunge să mă gândesc o secundă la tine 
și tot trupul începe să-mi tremure
de parc-am băut o cafea tare 
și n-aș mai dormi toată viaţa

mătase perdele cearșafuri în aburii dimineţii
mă scufund în senzaţia că respir apă 
și sorb acest aer întins între noi
cu fiecare înghiţitură te simt și mai departe 
mătase de neatins în aburii dimineţii

ajunge să mă gândesc o secundă la tine
și tot pieptul se umple cu poezie
mă simt în sfârșit musculos

nu-mi trebuie decât o secundă
să-mi învelești inima-n palme
s-o simt în sfârșit roșie
 stilizată
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mă trezesc îţi spun
diferenţa dintre tine și un blender
e că tu îmi toci creierii 
 waţii
 treptele de viteză
 capacitatea fenomenală
 sistemul de siguranţă
 caracterul inoxidabil
nu obosești niciodată. nu ruginești
 râșniţă
 shake
 mărunţire 
nivele de zgomot.
îmiţipiîncap fără să scoţi un cuvânt 
mecanic tembel încontinuu 
ca o femeie stricată

să mă trezesc | ţi se taie curentul
să mă trezesc | ţi se taie apa
să mă trezesc | ţi se taie tot cheful

mai bine îmi sparg sistemul limbic
o să mă duc mai departe pe copcă
o piele de lup tânăr


