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În faţa ei, rămâi fără cuvinte. Constaţi că îţi plac de mori buzele ei, cu 

simplitatea analfabetului funcţional pe care-l dispreţuieşti. Sau poate că 

primele amănunte care ţi-au ridicat părul pe ceafă au fost ochii? Personal, nu 

cred că principiile cronologice se aplică la traiectoria privirii. Sau poate ai 

impresia că ochii nu ţin pasul cu buzele. Că e o diferenţă de fus orar acolo. Mă 

vrei sau mă vezi? Multe lucruri care se completează în ochii altora se exclud în 

ai tăi. Pentru că eşti o fire complexă. Dar hai să lăsăm dilema asta pe mai târziu. 

Să trecem la pielea ei. Această suprafaţă netedă şi pristină ocupată de pori 

nevăzuţi şi de un puf care aproape te face să muşti. Aproape. Amantul sensibil 

învinge canibalul preistoric ca şi când ar face o favoare. Mângâi. Languros, 

fără grabă, dornic să construieşti un suspans de care să fii măcar pe jumătate 

ferit. Un extaz în faţa căruia doar ea să nu aibă scăpare. Un urcuş în vârful 

căruia tu vei fi cel care aşteaptă. Doar nu închide ochii. Doar nu privi în ai ei. 

Timp în care ea se întreabă. Cine-i străinul ăsta care poartă mănuşi?  

C O R A  M A N O L E
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60 x 80 x 20 cm
Bile de oţel sudate

Buze



45 x 30 x 17 cm
Elemente de oţel sudate. Material: oţel

Ochiul

60 x 80 x 20 cm
Elemente sudate. Material: oţel, cor-ten 

Buze



60 x 80 x 20 cm
Lanturi de bicicletă sudate. Material: oţel

60 x 80 x 20 cm
Cuie de oţel sudate

BuzeBuze



55 x 187 x 30 cm
Repousage
material cor-ten

Umbra
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