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route 66 
  
te-am executat în stil mafiot: 
împușcat la ora 5 în inimă. 
Glonțul se împrăștie. Te umple 
cu tungsten carbură. aorta pocnește. 
Pe nas, îți curge miez metalizat de oțel, 
amestecat cu sânge cangrenat, 
pămant, iarba uscată și lemn de santal. 
  
Te-a îngropat fără slujbă, în ochii ei negri,goi 
ca un azil de nebuni părăsit, ca un 
cuib de rândunici ars. 
Zaci la margine de cimitir vesel 
cu râsete de copii avortați și flori de colț rătăcite, 
ori plantate de un gropar glumeț – clovn cu jumătate de normă. 
  
Sinucigașule,de ce i-ai oferit inima ta cu vinișoare 
albastre de brânză cu mucegai 
curvei din colț de stradă 
care te-a executat în stil mafiot? 
  
Am murit ieri,la ora 5. mi-a spulberat miocardul 
(intoxicat cu otrăva dulce și metal lichid,ca frișca) 
în inima ei sterilă 
(anticameră ce poate fi închiriată cu 20 de lei pe noapte) 
de sub decolteul obosit, 
pătat de fluide 
și lacrimi 
și rimel de gheretă. 
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Madame Blavatsky 
  
Mi-a crescut o ureche în capul pieptului. 
ca un trandafir ciudat, puțin uscat, 
beat de apa din cer care i-a inundat rădăcinile singure 
și aeriene. 
Și-a întins carnea fragedă, 
cu durerea surdă a unui arc prin 
țesutul pneumatic și aerat al unui vultur pleșuv, 
m-a usturat până în oasele gri,șubrede,cu miros de fum 
amestecat cu particule de lemn carbonizat. 
Vrăji nerostite, aneantizate de suprimarea temporară 
a conștiinței, purtate 
în ADN-ul meu de sângele neoxigenat, 
de la nivel tisular la inimă, 
au înviat și au început să danseze spasmodic și nebunesc 
la suprafața lobului occipital. 
Încă simt 
țărușul greu împlantat în pieptul bunicii,rugul murdar,râsetul 
meu slab, 
epiderma arsă 
ca în tranșeele primului război mondial. 
Am atins cu urechea-organul meu anex și dureros, 
umplut cu un fel de lichid amniotic și zgârci- 
pământul din salem.înfing unghiile în amintirea freudiana din capul meu, 
oameni cu șobolani,teorii obscene ale sexualității 
și numele zeităților 
vechiului babilon.vânt lichid și stele spulberate alchimist în onix și aur 
se îngrămădesc pe cerul ochilor mei ce nu mai percep culori și se zbat, 
ca eul meu 
împotmolit în veacuri, 
într-o ultimă încercare de catharsis. 
DEVIN una cu un strigoi blestemat, 
  
reflecție impură de semizeu narcisist, 
căruia i-a crescut 
o ureche în capul pieptului. 
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Obsesie 
  
Să jumulești o pasăre….nu. tu o ucizi cu fărâme 
de mine, apoi mă blamezi cu un semn făcut 
cu degetul arătător.  așa cum, spui tu, sunt izvorul păcatelor tale 
izbite de pereții eterului, 
și eu pot spune că mi-ai lăsat un gol în obrazul stâng,exact ca 
freza unui dentist nebun care a distrus un molar din pură plăcere. 
Dacă ai știi cât m-am ascuns între visele tale dulci(coșmaruri)… 
m-am automutilat 
într-o fecioară de fier 
ca să nu mă mai recunoști,mi-am transformat vocea 
în cea a unui transexual cu idei fixe,în realitate doar un hermafrodit 
cu tulburari de identitate și OCD, 
mi-am ras capul precum o pisică sfinx(ori ca o feministă americană prea agitată), 
mi-am facut tatuaj 
cu cerneală albastră,ca un condamnat pe viață… 
în cele din urmă 
m-ai găsit 
și m-ai prins de vârfurile degetelor cu mâna ta umedă precum o pădure tropicală, 
ai vrut să mă săruți(sau să mă muști) 
și să îmi șoptești că ți-am pătruns brutal până în fantasmele din sticla subconștientului, 
că mă vrei goală de sentimente, 
obscenă,cu un bol de caise așezat pe buric. 
  
Vrei să mă vindeci de mine, 
să mă înveți să ucid o pasăre 
care a uitat cum să cânte. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premiul	I:	Mihalcea	Andreea	
Clasa	a	XII-a	
Colegiul	Național	Mihai	Eminescu	
Profesor	coordonator	Olaru	Virginia	
	
           norocosul 
 
A primit cadou un pui de toiag care nu desparte apele, 
un fir de bambus și jumătate de urs koala 
livrat cu fan curier.a mai primit,de asemenea,o umbră cam uscată 
(furată probabil de la un african care a murit de foame) 
și o sclavă minoră cu care sexul e ilegal. oricum,intenția contează… 
Păcat că e homosexual. mai stii,anul trecut, 
când i-ai adus cuplul ăla de negrese sexy, 
cu țâțe goale și corp de statuete de bronz?le-am luat eu,că el nu le-a vrut. 
Nu m-am supărat, să știi… 
Oare de ce o primi în fiecare an un buchet de pene de flamingo? 
I le donează cineva când năpârlesc păsările? ori poate…oh da. am uitat 
de vodca făcută din sirop de agave 
și un don quijote în miniatură, pe care il ține în borcan.bâzâie ca o muscă și se luptă cu 
firele de iarbă aruncate lângă el 
-cam ca la melci- 
(și își imaginează că sunt micro mori de vânt 
pentru câmpuri cu buget 
redus). 
A mai primit și o cascadă cu apă neagră (se vede 
roz în lumină), ochelari cu care poate citi casetele video 
închiriate 
De sufletele oamenilor 
și 
dragostea unei puștoaice care nu știe 
(trebuie să mentionez,din nou) că e homosexual. iubitul octogenar 
l-a părăsit 
Pentru unul mai tânăr. 
A vrut să îl asasineze cu o pușcă semiautomată cu lunetă, 
ce funcționează pe bază de pinguini irlandezi cu pene-curcubeu 
și goblini care citesc hustler… 
  
tentativa a eșuat, iar acum face pușcărie în aer liber. 
 


