
MIHALCEA	ANDREEA	
Clasa	a	XI-a	A	
Colegiul	National	„Mihai	Eminescu”	
Bucuresti,	Sector	4	
Prof.	Olaru	Virginia	
	
1. Ritual 
  
dans în jurul focului mocnit 
cu iz de cadavre și carne dulce. 
ochii vrăjitoarelor goale-triste 
târfe cu păr pubian de culoarea tăciunelui- 
pocnesc de ură în ritualuri satanice .sunt 
mai vii ca soarele în mijlocul celei mai 
aprige veri. 
profund.coșmarul profund al unui canibal cu sânge 
și mentă în colțul gurii și eu… 
mușcând cu poftă din propriul rinichi putred 
în care au înfipt crengi de brad 
pe când eram  o banshee. 
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2. blanc 
  
E greu și mă apasă. 
Privirea,lumina din ochii tăi 
Îmi arde pielea,mă mutilează 
Precum jumătate de sticlă 
de acid sulfuric îndulcit cu zahăr brun. 
mi-ai răstignit în obraji miresme de 
vanilie,iar saliva gretoasă descompune 
bulbul cefalorahidian într-o unică emisferă moale, 
tâmpă,de consistența unei zambile. 
Lasă-mă în întunericul meu,în curcubeul rece 
al unei zile de toamnă,ori poate în mansarde 
cu ploaie și adolescenți aprinși de primii fiori. 
Îmi împletești părul în timp ce te eviscerez 
cu privirea, 
îti spintec umoarea vitroasă.te sfredelesc 
până recunoști că ești un războinic întors 
din Walhalla. 
TE ANEANTIZEZ. 
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3. superioritate 
  
Blocat între Samsara și gol, 
Obligat să îșî bea propriul lichid amniotic 
în care plutesc firișoare de placentă, 
Supraomul încearcă sa se ridice- 
o carcasa de pirită cu pământ sub unghii. 
I s-a facut o transfuzie cu sange de inorog, 
și acum se chinuie să se nască de peste veacuri și vibrează, 
când simte întaiul orgasm la contactul cerului cu apa. 
Se droghează cu apripile unui future albastru, 
apoi mestecă gândaci și rădăcini de alun. 
intră în 
sevraj 
și moare înainte de a se fi nascut, 
se naște înainte de a muri, 
îșî îmbrățișază oasele ÎNAINTE să ajungă cenușă,se chircește în el 
și mai ia o gură de wisky. 
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4. Pioșenie 
  
Budha e un eretic.biciuie sclavi 
Și mănâncă cireșe albe de pe sâni cu sfârcuri negre. 
Doi pederaștii se iubesc într-un capăt de stradă, 
Ca doi șerpi înlanțuiți într-un etern dans erotic. 
Un bătrân scapă o cană de cafea arabică din mainile tremurânde, 
Un tanar citește “Fifty Shades of Grey” și suspină după fantezii BDSM. 
Visătorul plonjează pe cărări fără sens,pe sensuri fără sens. 
Cineva moare strivit de o mașină,iar altul 
E decapitat de teroriștii islamici.neonazitul  vânează evrei 
așa cum bărbatul în verde vânează căprioare. 
Degas se destrăbăleaza cu balerinele sale și vrea o pensulă nouă,mai mare.vecinul 
de la trei își taie venele. Dali reface “Salut către Mephisto”: 
tehnica gravurii:aquatinta(acid pe metal) 
suport:hârtie japoneză 
dimensiuni:32cm/24cm.Hemingway a supraviețuit antraxului, 
malariei,pneumoniei,hepatitei,cancerului de piele,diabetului, 
accidentelor de avion,rupturii de splină,fracturii de craniu 
și de vertebre. 
Poezia e pornografia sufletului. budha e un eretic. 
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5. amanta..? 
  
e de neînteles.stupid.fără sens. 
de ce ar lăsa cineva în fața ușii mele 
patru butoaie vechi și goale? 
mai degrabă îmi lăsa amanta prințului din poveste. 
i-aș fi găsit eu o întrebuintare prin casă. 
nu mi-e dor de tine de când ai plecat. 
acum ți-aș da un țâr, doar ca să-ți spun că nu-mi lipsești. 
de vreo două luni o avalanșa de gânduri mărețe 
m-a izbit de parcă aș fi fost primul om din lume 
pe care dumnezeul din mine și a deschis ochii de iarbă crudă. 
ascult melodii frațuzești și scriu lucruri  fără sens gandindu-mă 
că am un maldăr de vase nespălate în chiuvetă. 
chestia asta mă inspiră.mă simt prea celibatar pentru lumea asta. 
“mori nebun și-nsingurat 
cu sufletul curat și neatins de ploi” 
spune un cantec pe care l-am ascultat de mii de ori. 
l-am ascultat de atâtea ori,că atunci când privesc în oglindă 
zăresc un martir cu barba smulsă din Stăpânul inelelor. 
apropo de Stăpânul inelelor… 
nu  mi-ai mai adus inelul de logodnă înapoi.să știi că vreau să-l amanetz, 
ca să-mi plătesc o parte din chirie,că de când mi-ai furat muza 
am consumat atâta hârti, încat un ecologist m-ar mutila. 
în fine…revenind la butoaie.sunt din lemn și duhnesc a țuică. 
le-am târât prin scara blocului,afară langă pubelă,și aia a fost. 
da să știi că nu mă gândesc absolut deloc la tine. 
și la urma urmei,de ce aș face-o?ești doar una ca oricare alta. 
am văzut un milion de tipe ca tine.pe puțin.și ce dacă miroseai a chanel? 
că tot eu ți-l cumpărasem. 
azi mi-au venit facturile la gaze și lumină.iar mi-am amintit că cineva 
mi-a furat muza și inelul de logodnă. 
m-am împrumutat și am plătit facturile,am spart o cană desenată cu bambusi 
(de supărare sau din greșală) . 
mi-a fost lene să mătur cioburile așa că le-am lăsat acolo. 
o da,am scăpat și lingura ta preferată pe jos.știi..aia cu floricele în coadă. 
s-a spart țeava de la baie,da’ nu găsesc nicaieri un instalator.de când mi-ai luat muza 
în valiza mare și crem… 
na că nici telefonu’nu mai are ton.o fi căzut cablu’.plâng.mi-a intrat ceva în ochi. 
poate mi-a crescut dioptria…nu știu. 
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așternutul miroase a stătut.pare că un faun bătrân scăpat din vreun codru a dormit aici. 
de când ai plecat… 
mașina de spălat huruie așa urât,că mi-e frică s-o mai pornesc. 
găsesc rochia ta de balerină la chiloții mei.oare ce dracu’ caută aici?are culoarea piersicii 
putrede. 
iar au aparut la ușa mea butoaiele alea.cineva mă crede bețiv. 
clar.orice ar fi, nu mă interesează.le duc pentru a doua oară la gunoi, 
și subit chipul tău comun îmî apare în minte,zgâriindu-mă cu două felii 
de pâine prăjită. 
vreau să știi un singur lucru: nu îmî lipsești.am mai mult loc 
în casa asta mică fără tine.începuseși să mă incomodezi. 
am pus în vază florile tale favorite,bujorii.i-am luat azi dimineață, 
de la florăria de lângă mine, 
doar ca sa-ți demonstrez că nu-mi lipsești. 
acum văd că a apărut mucegai în colțul peretelui.e verzui-albastru 
și seamănă cu fardul tău de pleoape. 
  
e de neînțeles,stupid,fără sens. 
 
 


