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6.

Aș vrea să-ți vorbesc despre palmele mele
Cum cu ele culeg stele, bucăți desprinse din cer
Și note muzicale alungate din portative strâmbe
Palmele mele au linii, autostrăzi și intersecții
Unde păsări se-opresc să-și tragă sufletul și să-mi spună of-ul
Ce le îngreunează aripile și orizontul
De aici aflu tot ce doare și mișcă-n lume
E totul spus și purtat în palmele mele
Cu care te țin strâns noaptea-n somn și în iubire.



Micro(scop) pentru suflet

7.

Hai să împărțim iubirea ca pe feliile de portocală: una ție, trei mie, restul la 
vecini.

Hai să plecăm mâine pe-o insulă cu case albe, să trăim în păcat și-n apă sărată.
Hai să fim goi, nesătui și frivoli

Hai să mâncăm pepeni în pat și zeama să mi se scurgă printre sâni, în jos până 
la buric

Hai să fie August și tu să-mi numeri stele, galaxii și licurici 
Hai să-ți culeg smochine într-un colț de Mediterană

Pe-un cearșaf alb să mă așezi la umbră
Și să-mi citești poeziile pe care alții le-au inventat pentru noi.



Anca Dumitrescu

8.

Să fugi goală printr-un lan de lavandă.
Să dai jos rând pe rând tot ce ai pe tine.
Să fie noapte și cerul să dea pe-afară de stele.
Să nu fie nimeni împrejur. Să fii departe de tot
S-auzi insectele pământului cum forfotesc.
Să simți aerul de vară că-ți invadează plămânii.
Să-ți privești sânii cum sclipesc.
Să-ți zburde sufletul mai tare decât corpul.
Să ai piele străină lipită de a ta.
Să simți miros de bărbat.
Să-ți bată inima. Să-i bată și lui.
Să iubești.
Să iubești clipa.
Să nu vrei să fii altundeva.
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Când mă gândesc la tine, sexul meu e ca o floare plină de rouă la cinci dimineața.



18

9.

E cineva care-mi poartă gândurile, gesturile și se îmbracă în cămășile mele albe
Noaptea îmi bea vinul roșu din pahar, fumează ultima țigară
Și-apoi scrie pentru mine tot ce n-aș putea vreodată să recunosc
Cineva face și-mi desface iubirea în fiecare dimineață în loc de micul dejun
Pentru că știe foarte bine care mi-e dorul și unde mi-l ascund
Deunăzi m-a dat de gol, mi-a alungat tăcerile și m-a făcut să vorbesc
Apoi mi-a spus pe șleau că așa se trăiește.
Corp în corp, inimă-n inimă
Cuvânt spus, nu simțit.
Ființă, nu vanitate
Și că așa e viața sau deloc.
Cineva s-a transformat în eu și-ncearcă în fel și chip să mă salveze
Iar eu mă-ncăpățânez să tot fug de destin.


