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hy p e  9

a rămâne treaz a-ți întâmpina frica

și obsesiile sunt niște mici umflături pe creier

a rămâne treaz de data asta în numele lucrurilor sfinte

level one / day one – choose your character

așa a început să înflorească viața mea

se desfăcea ca o hârtie pe care n-ai boțit-o ca lumea

Doamne Dumnezeule

vreau info zero

niciun fel de informație măcar pentru o zi

aș vrea să simt această ușurare cu orice preț

îmi place să cred că zero informație

înseamnă lumină ieșind din gurăEDITURA P
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10 h o s e  p a b l o

day one

pe forum s-au adunat mulți jucători și mulți dintre ei

în acel moment au înghețat în timp și spațiu

mi-am ales un personaj feminin care dansează

de parcă în jurul lui ar cădea stele și electronii

ar sparge limitele

în prima zi am ucis 20 de monștri level one

am fost învins de 7 ori și m-am gândit cum s-o

rup cu lumea reală

n-o s-o termin cu realitatea dintr-un singur motiv

corpul tremură iar buzele în zvâcniri

rostesc numele lui pielița crapă numele lui la suprafață

cu fiecare zi tot mai mulți centimetri pătrați

de creier sunt cuceriți de el atunci când creierul devine al lui

se trece la restul ce-a rămas din mine

la gât – atingându-mi puful alb care se întinde pe întreaga

coloana vertebrală apoi la piept – apăsând pe el așa plăcut

și în sfârșit la venele mele
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hy p e  11

am fost învins într-o bătălie la jumătatea

level-ului sângele a țâșnit se prelingea după aia

peste trup în slow motion ca într-un spot nasol

în mintea mea s-au aglomerat imagini zgârieturi

foto decupate din secvențe horror

am căzut la pământ ceașca pictată cu f lori a căzut 

alături – ciob – ciob – out

mi-am revenit iar internetul era întrerupt

el se zvârcolea în mintea mea iar tristețile

mă purtau în brațe de colo-n-colo / prin cameră

am dat de intro am vizualizat o caracatiță

eu cred că niciodată nu am văzut o caracatiță

cum ar arăta ea cu adevărat?

nu pot explica cu exactitate

cum e să te gândești la el însă este ceva

care nu se termină niciodată și nici nu știi când a începutEDITURA P
ARALE
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