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Urmează stația „Civilizației”, cu peronul pe partea greșită  
 
Astea-s timpuri noi 
Cu restanțe la universitate 
Astea-s grijile tineretului 
N-a ramas nimic din agora grecească. Măcar mai avem Piața Romană 
Și materialiști înfrânți în Piața Victoriei 
Nu ne mai luptăm cu zeii. Cine mai are timp sa fie titan… 
Cercetam continuu, pseudolucizi, piața muncii 
Pentru o prea-ocupare temporară, însă fără virtutea preciziei 
Trec zile, trec nopți, petrecem noi. Câte o mașină în trecere trece peste un preanorocos 
trecător și-l unește de piatra din Piața Unirii 
Ce spectacol. Mai puțini supuși încătușați de promisiunea unui viitor și mai multe note vesele 
are și politehnica 
Încă de la început sunt tăiate aripile păcii 
Copiii se joacă cu lopățica ignoranței și găletușa democrației în locul de joacă bine delimitat – 
„Republica” 
Avem caractere de 8 biți, nu mai avem nevoie de invenția lui Petrache Poenaru 
În stațiile de autobuz stau braconierii, gata să fugă spre prăzile grozave spre Grozăvești 
Alții aleargă să prindă trenul de 3:00 spre nicăieri din Gara de Nord 
Tot ce nu trebuie, numai ca să putem lua un mic autocompliment si o felie de soare de 1 mai 
Vai de leii cu care ne luăm mâncare. Oricât de rafinată ar fi porția, tot lipsește elementul care 
o pipera 
  
Am lăsat leii să ne manânce, i-am închis cu gratii de nesmuls și am smuls aripile aviatorilor 
N-a rămas niciunul din apărătorii patriei 
Pentru asta au murit eroii revoluției? 
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Jumătatea plină 
  
O noapte obișnuită, un gând îndepărtat 
Întrebărilor nelegitime profund le va răspunde 
O bucată de vis, un coșmar repetat 
Dezastrul care e purtat de pașnicele unde. 
  
Unde ale întunericului surd se răspândesc 
Preoteasă-a răzbunării va deveni-n curând 
Se destramă în ele și-n eterul pământesc 
Se compune iar și începe-a le pătrunde 
  
  
Două ore au trecut, pendulul bate fix de două 
Ori s-a speriat atunci, ori a văzut c-afară plouă 
Și-a ieșit să se cufunde în lacrimi încă mai înalte… 
Tunetul abia-ar putea să-i cânte groaznicele fapte 
  
Teribil frig, plin de amar, îi sparge ultima speranță 
El a plecat în altă parte, dar nu e vorba de distanță 
„Ah, dimensiune crudă, te-aș transcende, știi prea bine 
Să mi-l iau înapoi pe cel ce nu-mi mai aparține” 
  
Îngenunchiind fără rușine, se-așează la cap și plânge 
Când vede iar chipul iubit, înconjurat de sânge 
Și alte ori amețitor de sclipitori ochii albaștri 
Se sting în picături de suflet; blestematele-așchii 
Din inimă sunt cioplite, topite-n sânge fierbinte 
Scurse pe obraz și aruncate prin cuvinte 
A pierdut lupta în minte și nu mai poate minți. 
Discursul funebru e aproape de-a se sfârși. 
  
„Am luat doar ce s-a cuvenit, n-am furat nimic 
N-am cerut nimic, nici milă; dar vremelnic 
Am fost jefuită de tine, soartă a firii 
Predestinată consoartă a nenorocirii, 
Demon deghizat în coincidențe triste 
Limitele mele au fost demult atinse 
Și sparte, și măturate, toate-eforturi deșarte 
Nimic nu mă mai ține, răzbunare pentru moarte 
Nu mai vreau de la tine, nu mai vreau de la nimeni 
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O iau cu mâna mea și veșnic plec de lângă tine.” 
  
Și a luat-o cu mâna ei. Și și-a luat viața îndată 
Ce-a întârziat o privire pe dragostea decedată. 
Prea simple sunt cuvintele să absoarbă durerea 
Prea mult a întârziat și-a fost fatală revederea. 
  
Ultima ei masă, otravă și pâine 
Festin grozav și circ pentru ziarele de mâine. 
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Lyrix 
  
Sapte scari spiralate spre spatiul superior 
Nu ma feresc, dar nici nu-mi doresc sa mor 
Nu-mi vine ideea, desi am inteles definitia 
Nu-mi vine sa cred ce depasita mi-e conditia. 
  
Am multe personalitati, ca o carte de istorie 
Schizofrenie desarta pentru-un scurt moment de glorie 
Simbolism misterios, de mic sunt aproape mistic 
Deodata dedublat in trei bucati ca un triptic 
  
Eu sunt Dumnezeu pentru mintea mea, 
Dar mie-mi place sa cred ca sunt om, 
Dar sunt si animal, mi-e scris in genom. 
Eu sunt nimeni pentru oricine-ar intreba. 
  
Sunt aici, sunt acum si sunt aproape sigur 
C-o sa tot oscilez, doar c-o sa raman tot singur 
Timpu-mi trece-ncet, ca un tren ruginit 
Fara frane, instabil, cu un conductor betiv 
  
Intr-un haos controlat doar de propria-mi vointa… 
Stiu! Tu ai fi Dumnezeu fara sistem de referinta 
Si poate asta nu-i adevarul de fapt 
Da’ ce-nseamna de fapt “adevarat”? 
  
  
Surpriza metafizica pentru catalizarea reactiei 
Stai si numara, eu sunt numitoru’ fractiei 
Delegat elegant in lumea asta complet legata 
De o dogma dubioasa, suspect de elaborata 
  
Prejudecata ce-si hraneste monotonii 
Cu principii primare, alese a priori 
Prea proletar in luxu’ cotidian… 
In principiu-s Bufon, nicidecum comediant. 
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Trestii metalice 
  
Visele mele miros a metrou 
Si au gust de gri cu garnitura de tren 
Ma prabusesc cand ma oglindesc 
In subrezimea caramizilor metropolite 
Cantec de pomenire pomenit de pomana 
Cantec de la cersetorii calcati in picioare 
Si pe picioare 
De le fuge Pamantul de sub picioare 
Pana la refuz si abuz 
De pantofii bine lustruiti ai capitalei capitalismului 
Salbaticie 
Ce soarta 
Ce arta 
Ce poarta? 
Aia inchisa-n nasul degerat al unui copil in ajun 
Aia care-l inchide in el 
In afara de asta si-n afara ta 
Nu conteaza 
Deasupra realismului sta cine poate 
Asupra realismului se-arunca cineva 
Cinevavrea 
Va voi voie 
Voi? 
Poate 
Asupra mea-i puterea mea 
Imi fac un sandvis cu iluzii 
Deasupra mea sta un manelist 
De-aia vecinii fac confuzii 
Stiu 
(Ba nu) 
(Nu banu’) 
(Niciodata) 
Crancen 
Ca un cuvant cu prea multe consoane 
Optsprezece 
Numeric si puternic si schizofrenic si neprielnic 
Oh! Consoane tari si trei euri 
 
 



Gheorghe	Constantin	
Clasa	a	X-a	
Colegiul	Național	de	Informatică		”Tudor	Vianu”	
prof.	Ramona	Nedea	
	
Picatura 
 
S-a condensat iar, in orasul meu ploua 
Privesc prin prisma mea, de la etajul noua 
Studiez atent, o picatura si-nca doua 
Dar asta e acid, astea nu-s boabe de roua 
Am ajuns aproape, dar tot sunt pe langa 
Admir un pufos cenusiu si ma-ntreb inca 
Ce i-am facut in prostia noastr-adanca 
De s-a facut negru si a inceput sa planga. 
Si-a inceput sa planga; dand viata, verdeata 
Si-a inceput sa planga, sa spele-a lumii fata 
Si diavolii-au prins fata de om, indrazneata 
Program preprelungit, ploua de dimineata 
Ce demoni umbla pe sub bolta asta rece 
Pe pamantu’-n care chiar dracu’ se petrece 
Iti zic eu cine, iti zic: eu. Un strain care trece 
Un strain care umbla da’ nu stie unde merge 
Extraterestru-n minte, grosolan in fizic 
Am putere doar pentru mine sa ma critic 
Poate numai ce-i obiectiv e veridic… 
Ma complac in subiectivismu’ meu atipic. 
Uite cum se domoleste, e usoara si se duce 
Retintindu-mi ochii pe orasul meu dulce 
Printre strazile lui tot veninul curge 
Poate-ar trebui sa ne mai urcam pe cruce… 
…“Dar poate n-ar trebui sa fiu eu certat, 
Pentru ca eu nu sunt cel ce m-a creat.”… 
Cat a plouat am scris si-am incercat 
Sa scap de-un sentiment deosebit de-ntunecat. 
 
 


