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știi perfect de când te trezești că asta 

e o zi ca nicio altă zi 

cu toate astea decizi pe loc  

să îți accepți soarta de martir contemporan 

să nu te gândești prea mult la acest aspect 

și să te ridici imediat din pat 

îți îndrepți spatele îți dai cu mâna prin păr și intri în baie 

îți miroși respirația apoi subrațul. nu ești deloc mulțumit  

periuța ta de dinți ar fi trebuit schimbată deja de o lună 

dai cu dușul o dată să clătești cada 

ridici părul rămas de ieri cu două degete aruncându-l la gunoi 

și intri 

îți iei penisul în mâna stângă îți dai drumul 

adori să faci pipi în timp ce te speli pe dinți în timp ce apa îți curge pe ceafă 

în timp ce toți vecinii tăi de bloc fac exact același lucru 

e totuși o zi ca toate celelalte îți spui 

dar te înșeli amarnic 

din cameră sună telefonul. sună soneria. Skype-ul și FaceTime-ul sună simultan. 

din stradă sună alarma unei mașini. sună enervant o ambulanță.  

ba chiar alarma orașului sună într-un exercițiu de război stupid și improbabil 

iar în toată zarva asta se instalează liniștea absolută 

reușești pentru câteva secunde să te concentrezi asupra celor câtorva  

fire de păr pe care epilarea definitivă care te-a costat 2800 de euro nu le-a răpus 

iei BIC-ul și le curmi suferința 

dac-ai fi sigur că vei apuca ziua de mâine te-ai gândi să-ți epilezi și fundul 

dar nu 

îl lași exact așa cum e. 



ieși din cadă semi-limpezit. nu-ți găsești imediat prosopul 

căzut undeva într-un colț murdar 

nimic nu mai sună acum dar ai vrea s-o facă.  

să te salveze din disperarea de a te șterge cu prosopul ăsta jegos 

o faci rapid cu ochii închiși 

și-ți aduci aminte scena aia din American Beauty în care Kevin Spacey făcea din 

masturbare cel mai frumos moment al zilei 

dar tu ai depășit faza asta definitiv 

ești omul modern 

ești omul post-sexual 

ești omul căruia nu-i pasă 

ÎNCĂ mai ești. exact. 

găsești o ultimă cămașă curată dar necălcată 

o îmbraci și-o îndeși în pantalonii de velură scămoșați  

ești foarte aproape de ceea ce unii ar numi hipster. 

bei jumătate de cană de apă înfuleci un baton Fitness anti-burtică 

îți arunci în geantă laptop-ul, I-phone-ul, încărcătoarele, țigările de contrabandă, 

cheile, banii, prezervativele (total inutile, pentru că tu nu faci niciodată sex), gumele, 

Kindle-ul absolut nefolosit, pozele cu mama și bunica, acele trei autografe pe care le 

porți cu tine din liceu și încă vreo câteva nimicuri care nu merită menționate 

pui geanta pe umăr și-ți dai seama că deja ești mai scund cu un centimentru de când 

te-ai trezit 

deseară vei fi cu cel puțin 4 centimetri mai scund 

ba nu 

deseară vei fi mort 

ba nu 

deseară vei fi și mai scund și mort 

ieși 

ies și vecinii tăi deodată. 



vă îmbulziți pe scări și pe holurile strâmte până la parter 

zoom in 

din curtea interioară a blocului 

privești spre apartamentul în care stai 

privesc și vecinii tăi spre ale lor 

sincron 

zoom out 

până la vârsta asta ar fi trebuit să faci mai multe 

să trăiești mai bine 

să fuți mai mult 

să-ți suni mama mai des 

să mergi la cimitir la bunica din când în când 

să ieși în oraș de cel puțin două ori pe săptămână și nu oriunde și nu cu oricine 

să fuți să fuți să fuți cât mai poți. exact. 

dar pentru toate astea ai nevoie de bani 

așa că fugi la masină fugi la serviciu fugi iar pe scări (de data asta în sus) fugi să-ți 

scoți din geantă tot ce ai băgat mai devreme fugi să-ți faci o cafea fugi să-ți începi 

lucrul  

când vezi că ești singur pe tot etajul și nimeni absolut nimeni nu mai este în clădire 

te uiți la ceas  

e 7. 30 dimineața. 

privești ceasurile smart de pe pereți asigurându-te că peste tot în lume se lucrează 

într-un fel sau altul patima asta e globală. 

azi viața ta s-a născut prematur 

și nici nu ți-ai dat seama 

nici vecinii tăi nu și-au dat seama 

de parcă v-ar fi sunat ceasul biologic greșit tuturor  

exact în același timp.  



dai vina pe cartier pe bloc pe prostia comună pe dracu’ pe lacu’ 

și-ți trece instant 

n-ai avea de ce să-ți verifici programul  

bei cafeaua și-ți mai faci una strong 

te plimbi haotic printre birourile colegilor tăi 

le observi pozele de familie 

post-it-urile perfect organizate 

ordinea de pe birou lăsată cu o seară înainte 

ba chiar le miroși birourile parfumate 

stai pe scaunele lor. ce să mai, te învârți în fiecare câteva secunde 

alergi ca un copil tâmpit în jocul ăsta ridicol 

să vezi dacă iese cineva/ceva din monotonia perfecțiunii 

NU! nici vorbă 

te întorci la locul tău vrei să te învârți și-acolo 

dar scaunul tău nu mai poate 

la fel ca tine a renunțat 

miroase a om bătrân. pute 

n-ai nicio poză de familie pe birou 

le scoți pe cele două cu mama și bunica rămase pe fundul genții  

le lipești atent cu două mini post-it-uri pe un carton 

acum ești în rând cu lumea 

ești în sfârșit normal 

ok. te simți ok. 

te învârți câteva minute în scaunul colegului de lângă 

nici nu realizezi cât de repede trec două ore  

colegul tău ajunge lângă tine 

îți face semn că i te-ai așezat pe scaun 



ba chiar că i l-ai fi furat intenționat 

ba chiar mârâie la tine 

ceva ce nu ți s-a mai întâmplat. 

te ridici politicos și te așezi pe scaunul tău bun de nimic 

el își miroase locul. pare nemulțumit 

telefoanele încep să sune. vocile încep să se încălzească  

ba parcă se aude și-o soprană. sau o fi o mezzo-soprană? 

open space-ul devine în același timp sală de concerte și arenă de lupte  

printerele încep să scoată hârtie după hârtie 

iar mintea îți fuge la copacii tăiați inutil în Amazonia  

printezi hârtii goale 

la fel de goale ca tine 

nimeni nu te observă 

- Hei, tu! Hei, tu! Da, da, tu! 

acest refren se repetă până ajunge o voce comună  

ca într-o polifonie bulgărească perfectă 

întreg etajul te strigă în cor  

mai ceva ca la operă 

mai ceva ca la operetă 

- Hei, tu, îți iese fum din birou! Ești cretin? 

se pare că nimeni nu verifică prizele pe aici 

ți se dă un alt birou chiar lângă al șefei 

provizoriu. nimic mai mult. nu-ți imagina altceva. 

dar tu presimți catastrofa. ești bun la asta 

îți îndrepți coloana îți mai bagi o dată cămașa în pantaloni 

verifici ca penisul tău să fie la locul potrivit 

perfect așezat spre stânga sus. 



acum poți să o vezi pe șefă toată ziua din profil 

acela pe care a dat câteva zeci de mii de euro 

ai vrea și tu un asemenea profil reușit 

are un zâmbet permanent tipa 

e zâmbetul acela din reclame 

million-dollar smile 

ai vrea să-i bați în geam s-o-ntrebi ce-a făcut s-ajungă acolo 

în biroul ăla protejat de sticlă 

în corpul ăla de plastic 

dar ți-e teamă tot timpul ți-a fost  

și ai decis cândva acum trei ani mai exact 

ca lucrurile să rămână așa 

nimic să nu se schimbe nici măcar un pic 

să nu cumva să deranjezi 

să nu cumva să FACI ceva 

deschizi laptop-ul și dintr-o dată pe ecran apare fața șefei care-ți zâmbește 

- Bună, scumpule! 

închizi laptop-ul de frică. te uiți în dreapta ta. profilul perfect e nemișcat 

redeschizi laptop-ul. același lucru. îl închizi. te mai uiți o dată 

redeschizi. exact același lucru. ești convins că un virus e de vină  

ba nu. cineva își bate joc de tine. dar nimeni nu râde. nimeni nici măcar nu zâmbește 

sunt buni în ceea ce fac. asta e clar. 

- Bună, scumpule! Nu vorbești cu mine? Nu-ți fie frică! 

- E chiar ea. E pe bune ea. Prostule! Ai gândit asta cu voce tare. Și o faci și 

acum. 

- Da, sunt chiar ea. Și sunt foarte pe bune. 

- Bună dimineața. vă pot ajuta cu ceva? 

- Am nevoie de tine azi. Rămai puțin peste program. Te rog, doar puțin. 

- Ok. Sigur. Ok 



îți zâmbește ușor și închide FaceTime-ul 

te uiți în dreapta ta. profilul intact 

te uiți în oglindă. ești încercănat 

te uiți în pantaloni. subit, penisul tău și-a schimbat poziția spre dreapta sus. 

pur și simplu nu-l poți lăsa așa. îl readuci în direcția optimă mângâindu-l scurt. 

„Ok. Sigur. Ok!?” ești cretin. ce răspuns e ăsta?! 

te uiți scurt în oglinda telefonului 

ești terminat. ai fost decodat 

te va concedia?  

vrea să-ți mărească salariul? 

oare vrea să te culci cu ea?  

nu, asta clar nu. 

nici nu știi de când n-ai mai făcut-o cu o femeie. de fapt, cu vreo persoană. 

iar de acum încolo ești într-un soi de conexiune Wi-Fi cu șefa 

încerci să te concentrezi pe ce ai de lucrat 

vezi dacă mai poți! 

ziua asta se va termina cumva cum încă nu-ți poți da seama 

cumva cum n-ai fost prevenit  

oare trebuie să te pregătești? 

fugi la baie. închizi ușa WC-ului. ții apăsat cu mâna stângă butonul de tras apa  

iar cu dreapta te masturbezi fără să te gândești la ceva anume 

nici măcar la copiii care n-au apă în Africa 

o faci aplicat. profesionist. ai un orgasm rezonabil. 

te curăți foarte atent. ieși din WC. uiți să te speli pe mâini. 

ieși din baie dai mâna cu doi colegi mai tineri 

atât de entuziaști 

atât de vii 



atât de grăbiți  

oare merg să se masturbeze? 

mintea îți fuge firesc la soldații din Irak 

care se salută militărește înainte de luptă 

te simți responsabil pentru ei. mai responsabil ca niciodată 

dar tu n-ai avea de unde să știi toate astea pentru că n-ai fost acolo 

din lașitate ți-ai ales un job care te ține departe de lumea asta 

plină de moarte și onoare 

te întorci în baie și te speli pe mâini 

(rememorând scena aia din Aviatorul în care Leo D. își spală mâinile compulsiv) 

îi mai saluți o dată în timp ce ies de la WC 

îi respecți 

viața nu i-a răpus ÎNCĂ 

ieșiți toți trei și mergeți fiecare la birourile voastre fundamental diferite 

ai vrea să te lași puțin pe spate  

dar scaunul tău nu mai poate  

n-o mai duce mult 

devii gelos 

paranoic de gelos pe colegii tăi 

cu scaune mai bune cu birouri mai frumoase 

cu gagici și case mai frumoase 

și probabil cu penisuri infinit mai frumoase 

iar gelozia asta te face să dai cu pumnul în masă 

dintr-o dată profilul din dreapta ta 

de dincolo de geam 

se întoarce spre tine 

ea Poker Face 



tu Poker Face 

apelezi atunci la vechiul truc în care te prefaci că ți-a căzut ceva pe jos 

o faci. ți-e rușine de tine. n-ai alt as în mânecă.  

te ridici și-ncepi să tastezi nevrotic  

simulând munca 

simulând viața 

din laptop-ul acela ies toți banii tăi 

rahații ăia de bani fără de care nu te poți mișca liber 

implicit tot viitorul tău 

ești un pictor în fața pânzei 

un sculptor în fața pietrei 

un marinar în fața iceberg-ului 

un biet corporatist cu psihoze artistice în fața unui laptop second hand 

și-o lacrimă îți cade chiar atunci pe unul din obraji 

nu contează pe care 

probabil pe ăla mai ridat  

cu siguranță pe ăla 

ideea e că suferi și deja iese la suprafață 

tabu. nemernicii ăștia de feromoni te trădează 

oare se vede? 

oare ceilalți observă?  

oare șefa de dincolo de geam observă? 

ochiul tău își trage cu greu lacrima de poet înapoi 

păstrând fața de corporatist serios. 

mimezi imediat un zâmbet scurt 

atâta poți 

atâta faci 



nu e nici pe departe la fel de frumos ca al șefei  

n-ai bani de un asemenea zâmbet 

dar e suficient de bine jucat  

iar asta acoperă lacrima răzgândită 

te ridici pentru o pauză de 5 minute  

și privești abulic pe geamul din spatele tău 

etajul 17. 217 angajați. 277 de zile pe an. ÎNCĂ 20 de ani de acum încolo 

viitor tras la xerox. orizont blurat. 

identic cu al celorlalți 216 colegi 

un roi cu viață scurtă în jurul unei mătci prețioase aflate într-un glob de cristal 

(se zice despre șefă că face un soi de acupunctură cu apropiații. îi înțeapă exact 

acolo unde le face bine. dar nu știi dacă să iei de bună o asemenea bârfă evident 

malițioasă) 

viața e nedreaptă. tragic de nedreaptă. 

voi toți produceți un fel de miere dulce 

aliment neperisabil 

în definitiv produceți bani 

banii altora 

dacă geamul ăla prin care te uiți afară, mizeria aia de barieră, n-ar fi securizat  

într-o zi ți-ai lua curajul să sari 

just for fun 

dar: RESPECTĂ LIMITA! 

(ceva de genul aproximezi că ziceau anticii din orele de mitologie la care ai dormit ca 

porcul) 

ești hiperconștient de importanța productivității  

și cantitatea de amărăciune pe gram de om 

așa că te întorci în scaunul tău nenorocit 

prezentul e cel care contează 



prezentul imediat  

iar o albină n-a mai intrat niciodată în globul de cristal al mătcii sale 

darămite să fie chemată în mod expres 

așa ceva chiar nu s-a mai pomenit 

mândria îți umple instant nările, plămânii, ochii. 

îți pompează rapid sângele în vene 

și te ridici cu laptop-ul în brațe ținându-l ca pe un trofeu 

îl pui pe perete și continui așa lucrul minute bune 

încordându-ți fesele sexy într-o postură de gigolo de duzină 

ÎNCĂ mai poți 

vârsta de mijloc își are farmecul ei. 

dar roiul devine gelos  

o simți în toți porii șterși de dimineață cu prosopul murdar 

și parcă e bine 

și parcă trăiești 

FaceTime-ul se deschide din nou 

Poker-Face-ul îți zâmbește 

un fluviu colorat de emoticoane inundă ecranul laptop-ului second hand 

ai fost virusat  

îți place. 

Are you a boy? Or a girl? 

jaluzelele de la biroul șefei sunt trase pentru prima oară de când lucrezi aici 

ce mai înseamnă și asta? 

oare vrea să te duci acolo? să dai buzna? să fii un băiat rău? 

Are you a boy? Or a girl? 

Are you a boy? Or a girl? 

Are you a boy? Or a girl? 



închizi rahații de viruși declanșați de excesul de filme porno la care te uiți din lipsă de 

ocupație în fiecare seară inclusiv în weekend 

(atunci când colegii tăi corporatiști family oriented ies la jocuri de societate sau în 

cluburi de fițe, merg la munte, fac drumeții, ski în Austria, pula mea) 

acum te întorci la locul tău  

refuzi să te mai uiți spre realitatea blurată care te-a incitat anterior 

ce joc murdar mai e și ăsta? 

vreo farsă a întregii companii? 

clar camera ascunsă 

ești pielea pulii. 

la vârsta ta nu te mai poți refugia într-o țară mai bună 

așa că te refugiezi în muncă 

ești mediocru în ceea ce faci. o știi și tu o știu absolut toți din jurul tău 

dar o faci cu dedicație 

contezi 

fără bucățica ta lumea ar fi un pic mai în urmă 

simți cum se trag jaluzelele de la geamul din dreapta ta  

lumina care îți bate pe birou crește 

dar refuzi să privești 

refuzi să fii luat de prost 

mai refuzi un pic și cedezi 

gata. ești atât de slab! 

pe biroul ei un buchet enorm de trandafiri albi 

cel mai mare pe care l-ai văzut vreodată 

o cutie imensă frumos împachetată 

iar ea citește din picioare un cartonaș colorat 

îl repune după câteva clipe între trandafiri 

dinții ți se încleștează 



penibil. n-ai mai pățit asta din copilărie 

de când purtai gutiera aia stupidă noapte de noapte ca să nu-ți muști limba 

comic cum ne rămân intacte toate amintirile astea 

și revin inoportun în momentele de criză. 

colegii tăi lucrează cu nesaț 

sunt hotărâți să facă azi cât mai mulți bani 

sunt hotărâți să aibă propriul lor birou de cristal 

sunt hotărâți să hotărască ei când să se tragă jaluzelele 

și vor reuși 

ești convins că vor reuși 

dar asta nu e o zi ca celelalte 

până la finalul ei 

tu o să mori într-un fel sau altul 

într-un fel pe care nici nu-l intuiești 

e miezul zilei chiar acum 

ultimul miez al zilei pentru tine 

(pauza de prânz. corpul comun se odihnește. scaunele se rotesc. nimeni nu se 

privește în ochi. o colegă își întinde salteaua de Pilates. o alta repetă după un curs 

online: Dobrodošli. Dobrodošli. nu vei ști niciodată ce limbă e asta. un coleg mai 

tupeist privește sec câteva secvențe dintr-un film de foarte proastă calitate. de 

undeva din fundal: At first I was afraid/ I was petrified/ 

iar privirea ți se blochează brusc și pentru tot restul pauzei  

pe aroganța unui biet trântor 

nenorocitul ascunde sub birou o mini-carpetă care imită iarba  

vrea libertate trădătorul 

și nu te poți abține să-ți imaginezi un bocanc uriaș care-l strivește) 

telefoanele sună. vocile sunt mai încălzite ca niciodată. 

ba parcă se aude și-o soprană. sau o fi o mezzo-soprană? 

n-ai avea de unde să știi diferența 



n-ai niciun talent real nici nu crezi cu adevărat în ceva mai înalt decât tine  

singurul lucru care te mai animă câte puțin 

e curiozitatea 

față de orgasmele vecinilor 

sau mărimea penisurilor celorlalți 

sau perversiunile lor de weekend 

de regulă te animă voyeurismul sexual. 

dar nu e cazul acum 

acum e ceva ce nu poți înțelege 

e pentru prima oară după foarte mult timp 

când ești viu. 

și-ți trec prin față toate documentarele cu împerecherile leilor tigrilor și potârnichilor 

de pe Discovery Channel 

iar pe fundal Let’s do it like they do it on the Discovery Channel 

îți trec prin față și filmele porno Brazzers văzute free pe www.Letsjerk.com 

și sandvish-urile cu zacuscă făcute de bunica  

fața ei și a mamei lipite pe cartonul amărât de lângă laptop-ul plin de prea mult porno  

ți se par într-o nepotrivire extrem de vulgară în momentele astea  

întorci fotografiile cu fața în jos 

ești un mare prost 

ai ajuns să râzi de tine 

marele inutil te-ar numi într-un biopic dacă și-ar pierde cineva timpul să facă o 

asemenea inutilitate abjectă 

te uiți în jurul tău 

stupul e o societate comună. o aberație. nimic nu-ți aparține. 

nu călătorești. nu mănânci sănătos. fugi mai tot timpul. fugi ca personajul principal 

din Apocalypto. cu siguranță nu mai știi să scrii de mână. n-ai mai mirosit o carte din 

facultate. n-ai mai rupt o floare de când erai copil. n-ai făcut niciodată un oral. 

te uiți în jurul tău 



stop cadru! 

nu mișcă nimeni! 

respiri. 

ai uitat că ai această superputere. când erai mic ai descoperit-o întâmplător 

când nu înțelegi. când nu mai poți. când nu mai vrei 

zici stop 

și universul te ascultă pe loc 

Șșșșșș! e micul vostru secret 

stupul nu trebuie să știe nimic 

dar asta durează extrem de puțin și te întristează tot mai mult 

superputerile impotente sunt un adevărat blestem 

ai vrea să fii acolo 

în globul de cristal 

să înțelegi cât mai mult 

să înțelegi chiar totul 

ce e cu tortura asta? 

și-ți vine în minte cea mai penibilă paralelă 

melodia Shakirei din liceu. La Tortura 

flash-urile cu ceapă tocată și ulei de motor 

te fac să fugi spre baie 

(se pare că azi e o zi în care alergi mult) 

fără să-ți pese dacă te aude cineva 

te masturbezi ba cu stânga ba cu dreapta 

ambidextru denumește dicționarul un astfel de om 

ce Usain Bolt? 

ce Michael Phelps? 

bați record după record în acest orgasm clandestin 



și mintea-ți fuge la patinaj artistic. la cvadruplele tulup-uri ale lui Evgheni Plushenko 

te întreci pe tine. iar antenuțele îți vibrează acum isteric.  

scoți pixul de dichis din buzunarul de la cămașă 

și scrii cu nesaț mesaje pornografice pe pereții WC-ului 

de genul: 

bat și fut ca mașina de cusut 

dintotdeauna ți-ai dorit să faci asta 

astăzi e ziua ta 

zi frumoasă ca tine 

chiar dacă e ultima ai și tu nevoile tale 

ieși din baie ții pixul recent utilizat ca pe Excalibur  

apoi îți reiei locul izolat și tot mai urât mirositor 

din apropierea palatului de cristal 

și totuși ești atât de departe. la un click distanță. 

devii patetic dar nu-ți mai pasă 

vreo câteva minute sună alarmele 

deasupra orașului avioane militare. semn că războaiele s-ar putea să existe  

pe undeva extrem de departe 

e ora 5. 30. 

au trecut 10 ore de când ai venit prea devreme la muncă 

oboseala începe să se vadă pe fețele bietelor albine  

care se întind, se învârt în scaunele lor funcționale 

se avântă în jocuri stupide cu fotografiile de pe birourile lor frumos mirositoare 

sunt mulțumiți 

se vor duce acasă și se vor așeza pe canapeaua din fața TV-ului 

cu câte-o bere rece din frigider  

iar apoi își vor penetra partenerele  



numai atât cât trebuie 

schimbându-le între ei în zilele impare  

ca nu cumva să se plictisească 

pentru că așa e corect politic 

așa se face 

așa se cade 

stupul și-a făcut rația  

acum roiul poate mânca mierea liniștit 

dar tu nu mai faci parte din stup 

nu de când matca te-a chemat de dincolo de geam 

de fapt niciodată n-ai fost tipul corporatistului model 

nici nu știi cum ai ajuns aici 

dar azi vei rămâne peste program asta contează 

tu ai fost ales. 

colegii încep să se observe pentru prima oară 

după ore petrecute în același spațiu 

fac două maximum trei glume, simultan strângându-și lucrurile 

își reașează minuțios fotografiile cu familiile lor perfecte 

iar la un semn invizibil scot cu toții din genți câte un parfum de duzină 

și-și împrospătează birourile 

un mix bizar de imitație de flori rare umple jungla corporatistă până la refuz 

biroul tău, ca o bășină compactă 

(o lofa, cum îi spun italienii - s.f. scoreggia silenziosa ma molto puzzolente) 

refuză să ia parte la dezmățul olfactiv 

rămânând în propria atmosferă de azil 

ei nu știu că tu ai fost ales 

în câteva secunde rămâi singur-singurel 



stupul a roit. 

observi pentru prima dată imensitatea încăperii ăsteia cu pereți gri 

de parcă cineva s-a mutat azi în grabă. au fugit uitându-și viețile pe-aici 

dacă le-ai știi parolele sau daca ai fi și tu măcar un hacker decent 

le-ai invada intimitatea cu nerușinare 

dar n-ai tu nevoi dinastea animalice 

acum nimic nu te mai desparte de regina părăsită 

doar geamul securizat și chemarea ei 

care se lasă așteptată 

gândurile erotice nu te lasă nicio secundă 

creionezi rapid pe câteva post-it-uri 

imagini deocheate cu matca răscrăcită  

de o hoardă de trântori potenți 

acum ți-ai dori să ai talent de pictor 

să le poți face cinste acestor mandingo pulărăi 

dar nici aici soarta n-a fost darnică  

te va duce într-o cameră de hotel de lux așa ca-n visele tale erotice? 

ai chef să intri pe facebook să stergi din lista de prieteni pe toți cei care-au murit 

te gândești la viralul cu fata corporatistă care a murit surmenată 

ți se pare infinită așteptarea asta 

ai da fuga la baie dar nu vrei s-o înfurii pe regină 

dacă te cheamă și tu nu ești aici? 

nu vrei să pierzi șansa de a-i călca teritoriul 

de fapt de a-ți extinde aripile amorțite de lucrător 

de a te scălda dincolo de apele tale murdare 

societate matriarhală de căcat! 

oare cum o fi acolo? 



pare o eternitate de când ați rămas singuri pe etaj 

what is love?/ baby don’t hurt me/ don’t hurt me/ no more/ 

e deja 8 seara.  

târziu. foarte târziu. 

ea vorbește non stop la telefon 

muncește enorm, sărmana regină 

iar tu ca un idiot te gândești că azi o să-ți depășești ora de somn 

luminile se închid treptat 

iar orașul se aprinde dincolo de barierele de sticlă 

e vineri seara. orașul trăiește și fără tine mai jos cu 22 de etaje. 

telefonul sună. îl ignori. soneria sună. o ignori. FaceTime-ul și Skipe-ul sună 

simultan. le ignori. alarma unei mașini din stradă sună. o ignori. sună și o ambulanță 

cretină. o ignori. până și alarma orașului sună. ignori toate astea, privindu-ți regina 

cum se ridică și se dezmorțește ca un jaguar plictisit 

cu zâmbetul te cheamă. nu s-a mai pomenit. 

îți revine în minte obsesia cu moartea dar în specia noastră nu ne mâncăm între noi 

intri tăcut și te așezi pe un scaun. ergonomic. cel mai aproape de ea 

nimic sexual. nimic violent. 

(totuși, ceva te stârnește. pe fundal, undeva departe, Celine Dion își face vocalizele) 

între voi buchetul de flori și cutia frumos împachetată.  

ți le întinde cu un gest pisicesc de star de cinema 

nu pricepi nimic  

de fapt niciodată n-ai fost cel mai receptiv la semnale 

- La mulți ani! E ziua ta, nu? Îmi pare rău că te-am făcut să aștepți. Pentru noi 

„lucrătoarele” sunt neprețuite. 

regreți că n-ai citit pe Wikipedia despre habitatul albinelor ucigașe 

și mori instant ucis de atâta bunătate 

căzând la picioarele interminabile ale reginei  

auzind clar și răspicat o voce de soprană dramatică 



(mori anost, ca într-un film românesc premiat  

în care cadrul te lasă să gâfâi pe fundal 

îndreptându-se către ceva banal 

dar infinit mai interesant decât tine) 

fără vreo direcție vreun sens 

fără ca măcar să fi înțepat vreodată 

fără ca măcar să fi deschis cadoul 

fără ca măcar să fi citit biletul ăla blestemat 

luând cu tine gustul de zacuscă al bunicii  

labele nefăcute banii necâștigați ÎNCĂ 

zâmbetul și profilul necumpărate 

plus alte câteva nimicuri nedemne de menționat 

semi-descifrate de ultimii neuroni vii. 

 

Song - Bloodhound Gang - The Bad Touch 
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