voi sta aici

pe spate
se uită la ceas și îmi spune că e timpul să mă culc. îmi spune că suntem șoareci de zahăr și
trebuie să mergem la culcare la ore fixe.
nu poți să te simți singur când dormi. tati iese să vadă dacă plouă. tati se întoarce
repede.
niciodată nu închide ușa cu clanța. între momentele astea două suntem foarte fragili. ne
pierdem echilibrul și cădem. de-asta nu știm niciodată când adormim.
nu pot să fac diferența dintre ce se întâmplă cu adevărat & ce visez iar ăsta nu e un lucru rău.
nu am stat niciodată în pielea goală lângă tata și nu pentru că sunt pudic. n-am fost niciodată.
dar
am un glonț lipit de mine pentru orice eventualitate și nu vreau să îl folosească el. tata mereu
dădea mâna cu demonii de sub pat.
tata ia glonuțul iese afară și se uită dacă plouă. are patrușase de ani și nu mai fumează de vreo
douăzeci și ceva. când mama nu e acasă ascultăm clutch.
 când plouă tata se întoarce puțin dizolvat iar eu mă prefac că dorm. /vă rog inventați
somnul/
ne place să ascultăm când zboară corbii //suntem în piatra craiului la ascuțitu & nu e nimeni. e
bine. scoatem o conservă de ton în sos tomat – mie ăsta îmi place cel mai mult – tata își scoate
bocancii // și ne place să înjurăm sistemul educațional. vrem să ajungem mai ușor la carrefour
să nu mai stăm la barieră juma de oră și să nu treacă niciun tren.
 e frig al dracului și noi mergem pe plajă. cu picioarele goale poți simți mai ușor cum
răcești. cu picioarele goale te doare mai puțin.
să te uiți pe progstreaming că sunt unii mișto. vezi că gazpacho a scos album nouț știu. i-am
dat share pe facebook.
când ești un șoarece de zahăr trebuie să ai grijă să nu te uzi. uneori la spital rămân fără zahăr.
se găsește greu și mai e și scump.
aici noi ne îngijim rănile. aici se întunecă mai târziu

