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lanțul trofic în industria textilă 

 

sensul vieții nu e câți papuci produci pe oră 

am aflat la filosofie după un an de calculat productivitatea individuală totală marginală a 

salariaților din fabrica X 

de atunci simt calapodul cruciș din fiecare pas se înmoaie în asfalt și în sine 

și mă uit înapoi mă obsedează senzația macabră că las o dâră de gropi 

că la întoarcere mă împiedic și cad într-una care se deschide într-alta mai mare 

derivă la nesfârșit. 

stay in school kids 

educația e atât de importantă mai ales la vârsta mea din ce aud sunt un burete de informații 

apogeul absorbției 

intru pe poarta liceului zi de zi de zi de zi de nici nu îmi vine să chiulesc 

fac un pas către colegii de la fumoar și mă trezesc că mi se înmoaie tălpile în sneakerși 

impulsul atât de ciudat să îmi termin studiile fac o carieră 

temerea cronică să nu mă impermeabilizez 

nu-mi permit riscul să-mi stabilească mie un agent economic norma de papuci 

  



HONDOR RALUCA 

Clasa a XII-a 

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, București 

Prof. Anca Roman 

 

 

 

sisif nu era fericit era EXTATIC 

 

râdeam pe marginea străzii de o babă ciufută și-a blocat căruciorul într-un număr de 

înmatriculare 

SAME  și atunci mi-am dat seama că așa vreau să trăiesc mai departe râzând la tot ce pățesc. 

să fac ambuteiaj fericit în glandele lacrimale la fiecare fir smuls cu ceară fierbinte 

să mai fac o gaură într-un pulover deja rupt & trasez un zâmbet între ele :) 

să îmi umplu insomnia cu fantezia păcii monidale măcar din cartierul ăsta 

să merg noaptea în zigzag către casă așa fac urmărirea mai palpitantă trauma suportabilă 

enfin să fac mișto de tipa cu care m-a înșelat ce mă bucur că e urâtă. 

baba înjură și pleacă ciufută cum a venit nu știe ce ratează dacă nu râde nu înfruntă absurdul => 

de ce mai trăiește? 

trece apoi strada fără să se uite de parcă știe că nu pierde nimic. 

a doua zi dimineață m-am trezit cu riduri în jurul buzelor 

mă întreb dacă sisif făcea febră musculară 
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toy story 

 

pubertatea nu înseamnă maturizare 

maturizare a fost prima dată când n-am mai avut o criză de nervi găsind haine lângă brad 

boceam până scoteau de la spate webkinjii cu blana lor franjurată ochii mici & goi și mă simțeam 

din nou 

în fine oricât de fericit poate fi un copil care își măsoară fericirea de la o jucărie la următoarea 

primul crăciun când am alergat în cameră să probez bluze fără constrângeri externe că așa am 

vrut eu 

mi-am îmbrăcat de fapt conștiința de sine. 

e grozav ca ceea ce ți se întâmplă să devină amintire nu complex al inconștientului pe care o să te 

chinui să-l dezgropi 20 de ședințe de terapie când ieși pe salariu 

emoții dincolo de mi-e foame/sete/etc. transcend s-a stricat jucăria ueueee 

începi să înțelegi glume peste vârsta legală (iubitoare de adrenalină la 11 ani vedeam filme cu 12 

în cerculeț) câteodata referințe culturale germinează o mândrie ciudată 

te afli într-o customizare perpetuă a propriului personaj stil alt stil încă un stil it's nOt just a 

phAse mOm 

șocul adevărat e când te bagă adulții în seamă un pic mai mult mai serios nu se strâmbă când 

scapi o înjurătură statutul suprem de aici totul poate s-o ia doar la vale 

ai creat așteptări apare presiunea atât de mulți pascali ca să devii unul dintre ei 

în momente ca astea aș vrea să iau poziția fetală să mă strâng ca un bakugan înapoi în copilărie 
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dragoste fără sob story-uri ianuarie-august 

 

se spală într-un morman de chiloți și ciorapi abia aduși de pe sârmă 

&avem o discuție pe larg în contradictoriu. 

e a cinșpea oară când îți zic să te dai la o parte mă sfidezi 

miau 

nu este deloc sanitar și poate-mi agăți setul preferat ăla din dantelă portocalie să vezi cum dormi 

la noapte pe preș că e amintire de la 

mia-aau! 

mda nu ți-a plăcut de el am văzut dar la oameni e diferit mai dificil nu intrăm în călduri pentru 

oricine 

..... 

mai întâi e match-ul pe tinder sau pentru ăia mai vintage primul contact vizual marțea în control 

dar nu numai 

un coup de foudre urmat de smalltalk apoi brusc afli cum îl bătea ta-su de îi săreau capacele că 

nu dădea bună ziua în scara blocului dup-aia gătea pentru frații mai mici tocană în sânge 

te întrebi de ce ai cerut vreodată să afli 

se dilată și se contractă pielea pe tine a dracului empatie 

rămâi lângă el chiar dacă nu mai e ca la început din milă și comoditate ce variază f(câte ori 

plânge noaptea) & g(câte ori plătește în oraș) 

spui stop abia când ridică și el mâna uneori nici atunci. 

poate că totuși ne-ar trebui sezoane de împerechere 

 

miau 
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eu și cu tine trăiam într-o lume sims 

 

gen ne controlam acțiunile proprii ca și cum am fi controlat simși 

cu tot cu panoul de notificări într-un colț unde se înșiruiau presimțiri. 

wouldn't the weekend be a good time to bump your grades up? 

eram la facultate și fiecare s-a mutat departe 

tu mai departe decât mine 

într-o casă bântuită de igrasie 

unde murise un criminal. 

îmi aduc aminte că vorbeam atât de multe nimicuri 

sul sul bloo bagoo geelfrob 

încât te-ai îndepărtat de lumea reală ca un pustnic 

atât că tu preferai mai degrabă consolarea cu discuții sterpe decât cu viață veșnică. 

alienat în sihăstrie 

vedeai imagini urâte 

vechiul chiriaș cu victimele sale 

îndesându-le ionatane pe gât 

te-ai speriat în așa hal de gândurile astea 

te căutasem acasă cu o tavă de mere coapte în brațe 

poate nuca și scorțișoara fierbinți înlocuiau amintirea cu ceva mai bun 

dar n-ai aflat niciodată fugiseși deja. 

ce vis ciudat am avut 

dă-mi un share location 

unde ești? 


