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Cântec mecanic, puţin electromagnetic 
  
Calculatorul meu e nepotul lui Hitler. 
Îşi pensează genunchii 
de toate iluziile cu care mă trăgeam 
alaltăieri 
de şireturi şi culege picături de benzină 
de pe neuronii pe care creierul meu 
i-a înghiţit în somn într-o marţi. 
Eu nu tastez pentru că am degetele în formă de lacrimi, singurul 
lucru pe care l-am scris cu o bucată 
de diamant 
acum şapte ani e numele ştiinţific 
al albinei. 
Nu-l mai ştiu pentru că l-am omorât 
cu funii albastre de sânge. 
Chipul meu de icoană al nimănui se joacă NFS 
şi pierde şi se mută în Stardoll, 
netul se îmbarcă spre Australia şi mă lasă singură, 
joc Solitaire, calculatorul mă bate la fundul gol, 
aşa că mă antrenez în Paint, unde mereu câştig. 
Ți-am lins poza de profil prima dată avea gust de nucă, 
din al cărei miez curgeau 
secunde cu umeri feminini, 
facebookul are gust de al patrulea război mondial. 
Skype + messenger = excremente cu arsuri de stele. 
În PowerPoint făcusem, după a şaptea lună în care rămăsesem gravidă 
cu un pistol, 
prezentarea cazului felinarului îngropat 
sub un braţ de mort frumos. 
Microsoft Word-u’, în care îmi scriu versruile, e cimitirul înclinat, 
cu ani înceţi, 
al unei case de pariuri. 
Cu google pot să merg în Australia de şapte ori pe săptămână, 
iar youtube-u’ e naşul căsătoriei mele cu un violoncel sufocat 
de un cioc de porumbel. 
Fişierul în care mă aventurez cel mai des este 
,,not porn”. 
Undele electromagnetice cu care mă îmbălsămează nepotul lui Hitler, 
calculatorul meu, mă fac să put 
a obsesie sub fruntea de sugativă, centrul oraşului. 
Calculatorul meu este apocalipsa sexului unui pui de vulpe 
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Ce 
  
Ce îmi voi aminti? 
Ce voi uita? 
Toate sunt proiecţii ale anonimatului unui înger mort 
în lumina fluidă a lămpii. 
Ce se întâmplă dacă mâine nu mă voi trezi? 
Ce ar fi apusul? 
Dar răsăritul? 
Le voi putea memora, 
le voi putea reţine, 
…le voi putea zări pentru ultima dată? 
Dacă nu îşi vor ciocni razele nocturne 
cu cele diurne 
în aripile oraculare ale îngerului mort, 
ce aş alege? 
Răsăritul sau apusul? Oricare ar fi, 
îngerul nu şi-ar recupera identitatea. 
Oare lumina ar traversa lampa 
şi ar transmite toate regretele mele 
până în contactul central al becului? 
Ce regrete mi-ar înjunghia 
părul căprui şi ochiul şaten? 
Aş avea regrete? 
Le-aş putea desfigura cu un bobârnac sordid? 
Cam nu… nu prea, 
ele m-ar desfigura pe mine. 
Gândeşte şi halucinează. 
  
Dacă nu m-aş fi născut 
sau dacă nu aş fi murit, 
ce ar conta? 
Universul ar fi la fel, 
fusul orar în lume ar fi acelaşi, 
veşnicia ar fi neschimbată 
…sau s-ar mai scurta? 
Orele 00:00 si 03:00 nu mă lasă niciodată să dorm, 
iar întunericul îmi violează mintea 
şi îmi înghite sternul, 
aruncându-mi coastele spre descompunere 
şi devorându-le. 
Ce dacă lampa mea revarsă flux şi reflux 
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de lumină? 
Ar ajuta? 
De fapt, odată chiar a spânzurat acea obscuritate 
şi a atârnat-o 
de cea mai radioasă stea, 
stea ce rânjea intens a dispreţ. 
Gândeşte şi halucinează. 
  
Ce am face dacă ar durea fiecare respiraţie? 
Am organiza un concurs 
cu denumirea “Cine rezistă până la final”, 
iar cel care va aborda un act suicidal 
va primi pe mormânt 
excremente de arici în loc de flori. 
Eu aş fi organizatorul şi aş declara că 
lumea este plină de laşi uranofobi, 
nu avem nevoie de mai mulţi. 
Ce am realiza dacă am fi morţi şi vii totodată, 
dacă nu ne-am putea auzi vocea, 
dacă tot ce am gândi ar fi scris impetuos pe piele, 
dacă am afla că am fost creaţi acum un minut? 
Mulţi mor după ce se nasc, 
dar dacă noi ne-am născut după ce am murit? 
Îngerul necunoscut ştie că am un trecut, 
dar viitorul meu nu e doar prezent? 
viitorul meu va exista vreodată? 
Gândeşte şi halucinează. 
  
Ce s-ar întâmpla dacă am muri de fiecare dată 
când am adormi 
şi ne-am trezi ca fiind întrupaţi 
în altă fiinţă? 
Ce întrebări ar trebui să îmi pun? 
Ar plânge cineva dacă existenţa mea 
s-ar termina jalnic la răscrucea anilor bisecţi? 
Sau m-ar găsi cineva scufundată 
în fluviul de epiderm conflictual, 
vid, refulat, străin? 
Cum am reacţiona dacă toţi cei pe care îi iubim 
ar fi doar iluziile optice ale îngerului criptic, 
iar fiecare dintre noi ar fi singura dovadă de existenţă cosmică; 
dacă amintirile nu sunt decât razele celor două antiteze solare, 
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razele ce se sugrumă reciproc în eternul duel răsărit-apus?  
Nu pot măcar să mă comport ca şi când mi-ar păsa, 
am lampa lângă mine, mai am nevoie doar 
de o pereche de ochi şateni pentru a vedea lumina 
ce s-ar scălda în părul meu căprui. 
Gândeşte şi halucinează. 
  
Întotdeauna va fi o uşa pe care uiţi să o închizi, 
poate te voi aştepta acolo… 
Întotdeauna va fi o stradă pe care îţi este frică să te plimbi, 
poate te voi aştepta acolo… 
Întotdeauna va exista un coşciug în care îţi vizualizezi propria fiinţă, 
poate te voi aştepta acolo… 
Prima oară, în schimb, mă voi aştepta pe mine însămi 
şi îmi voi privi propria divinitate cu desfidere 
şi voi spune: “Îngerul mort a ieşit din anonimat.” 
Gândeşte şi… 
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Conflict 
  
Nişte balerine mi-au tăiat unghiile din carne 
cu tocurile de platină ale unei dansatoare de flamenco. 
L-au pus pe Bacovia 
să îmi picteze cuticulele cu plumb violet, 
aşa că le-am aruncat în flăcările albastre 
ale genezei unui luceafăr orfan. 
Luceafărul a făcut din cuticulele mele 
de plumb 
o pălărie pentru o balerină. 
Regizorul Black Swan este invidios 
şi se ascunde 
într-o pungă de Mega Image. 
Dansatoarea 
de flamenco 
s-a sinucis şi şi-a ascuns unghiile 
într-un crin. 
Poantele sunt metamorfoza 
  
  
Ȋn cutia cu jucării 
  
Ȋn cutia ta cu jucării, 
destinul găsise 
un ocean de dimineaţă 
revărsat în baloane cu apă 
şi un fluviu de foc tumultuos 
în pistolul cu apă uitat în colţ. 
  
Ȋn cutia lor cu jucării, 
destinul găsise 
Dumnezeu şi diavol 
renăscuţi într-un joc de cărţi, 
fluturi şi muşte 
reîncarnate în dame. 
  
Ȋn cutia lui cu jucării, 
destinul găsise 
piesele de puzzle contopite 
precum cerul şi pământul, 
precum îngerul şi demonul 
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în propria fiinţă. 
  
Ȋn cutia ei cu jucării, 
destinul găsise 
o păpuşă de porţelan 
cu diamante-n priviri, 
cu buze muşcate, înecate în sânge, 
cu zăpadă presărată pe fruntea crăpată. 
  
Ȋn cutia voastră cu jucării, 
destinul găsise 
un cub rubic împletit 
în labirinte de suflete, 
iar peste el ardea 
soarele cu raze deformate într-o raţă de cauciuc. 
Ȋn cutia mea cu jucării, 
destinul găsise 
o coardă de stele 
şi cu mânere de castane, 
un twister cu pistrui irizaţi 
şi sute de perechi de nasturi 
care priveau elegiac lumea 
şi reflectau sufletul 
maimuţoaielor mele de pluş. 
  
Ȋn cutia noastră cu jucării, 
destinul se găsise pe sine. 
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Matrimoniale cu o cămaşă 
  
Mi-a văzut cineva cămaşa 
cu nasturi în loc de ochi, 
cu manşete în loc de încheieturi, 
cu fire de păr înnodate dintr-o perucă de trestie în loc de aţă, 
cu încreţituri în loc de stomac? 
  
Cămaşa cu care nu m-am îmbrăcat niciodată, 
pentru că nu mă lasă, 
pentru că ţipă că o violez, 
pentru că ea vrea să se îmbrace cu mine, 
pentru că. 
  
Dacă aţi văzut-o 
sunteţi nişte dumnezei de rugină 
şi vă rog să sunaţi la următorul număr: 
Dacă puteţi vedea numărul 
sunteţi rugină de dumnezeu. 
  
Dacă nu, doar 
sunteţi. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Oprea	Diana	
Colegiul	National	“Grigore	Moisil"	
profesor	Alexandra	Dragomirescu	
	
Oglinda 
  
Mi-am comandat o oglindă nouă 
şi a întârziat vreo doi porumbei călători şi jumătate. 
Mi-a adus-o aceeaşi adolescentă 
cu faţă de dumnezeu 
care a trecut ieri dimineaţă prin curtea spitalului nouă 
cu un mugure verde sub pântece. 
Am pus oglinda cea nouă între coapsele de mercur ale crinului de sticlă 
ce mi-a ieşit tot ieri 
din uter. 
Oglinda veche am aruncat-o acolo 
diano 
în ghena verde, lângă morcovul unui unicorn 
ce şi-a pierdut cornul. 
Odată cu oglinda asta infectată de timp 
handicapat, am aruncat 
şi unghiile smulse din carne, femurul 
muşcat până la sânge, pupilele 
înecate în droguri ieftine, nasul 
ca sceptrul lui Ra, umărul 
paralel cu buricul şi maţele 
cafenii ce cântau ca nişte tuburi de orgă. 
Oglinda aceea îmi înmormânta trecutul şi îmi răcnea în creierul verde 
eşti ca o boală de oase 
cu o boală de piele. 
Şi mai şi aruncă cu topoare în genele mele de plumb. 
Oglinda nouă e goală ca o cutie de ţigări proaste 
şi îmi dezbracă în faţa ochilor o fată 
cu solzi de fluture pe care nu am mai văzut-o niciodată şi o urăsc 
pentru că e naşpa. 
Oglinda nouă este un tei senil cu frunza 
ce miroase a şampanie şi mirosul nu are niciun miros. 
Oglinda cea nouă îmi răcneşte în creierul măsliniu 
eşti ca o boală de piele 
cu o boală de oase. 
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Pneumonie 
  
Şi în reflexii mincinoase de frig 
pneumococul şi streptococul plantau pete sufocate 
în plămânul meu stâng. 
Cel drept pare să nască 
ceva din mizeria zăpezii. 
Sărut infectat bacterian 
îţi dansează flamenco pe trahee, 
bronhiile suspină Atlantide vechi de-o înfrigurare cosmică 
ce alunecă printre fantome nenăscute de tutun. 
Tutun ca un orizont urlător ce miroase 
a lună. 
Deficienţele de imunitate te-au salutat odată 
şi nu le-ai răspuns, 
şi s-au înfipt acolo 
ca o stea de mare pe un mal vâscos. 
Tusea ta e elixirul 
unui traficant de scame. Antibioticul 
pe care îl iei este biserica 
pe care ţi-o clădesc din corzi vocale 
pe a şaptea frunză a unui palmier 
strâmtat de o batistă 
antihristă. 
Plămânii tăi sunt două orhidee 
nimfomane într-o capcană 
pentru şoareci. 
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Poveste de adormit adulţii 
  
Apoi am luat creionul. 
Şi l-am plimbat ştrengăreşte 
din mâna dreaptă 
în mâna stângă 
şi l-am ţinut puţin şi pe vârful nasului. 
Dar a căzut imediat 
şi m-am enervat. 
  
Aşa că am mers într-o cameră albă 
şi pustie, ai cărei pereţi goi şi monotoni 
mă scârbeau. 
Ȋncep să desenez o celulă, 
însă depăşesc conturul 
şi culorile o iau ameţite razna. 
Eram supărată că mi-am stricat capodopera, 
dar mi-am dat seama că-mi plăcea mai mult aşa. 
  
Şi am început să-mi pendulez ideile, 
să-mi izbesc imaginaţia, 
să trântesc cu muzică şi să plesnesc cu iubire, 
să arunc cu lumină şi să devastez cu dans, 
să sparg toate curcubeele 
în acei pereţi. 
Şi asta cu ochii închişi! 
  
Şi iată că a ieşit un tablou oribil al cosmosului. 
Dar mie îmi plăcea 
şi îl iubeam 
pentru că era al meu 
şi nu merita pic de respect. 
Merită doar admiraţia mea, 
şi dacă nu vine şi din partea voastră 
nu mă supăr. 
Mă deranjau doar inelele lui Saturn, 
aşa că le-am luat 
şi am pus câte unul pe fiecare deget. 
Absurd au început degetele-mi 
să se înverzească, 
să îmbobocească, 
şi să înflorească din fiecare 
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câte o floare în formă de stea. 
  
Ca să nu se supere mama 
că am mâzgălit pereţii, 
am apucat creionul de capătul 
opus vârfului tocit, 
am făcut un semn larg din mână 
ca un dirijor 
şi am repictat tabloul în cuvinte. 
A ieşit şi mai oribil, 
Dar eu îl iubeam mai mult… 
  
A fost odată ca niciodată un creion. 
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Prisma 
 
În zăpada de titan 
zace un înger 
mascat, 
dezbrăcat, 
în magia centrului iliac al 
Mecla lui îngheţată 
prin care traversează milioane de curcubee 
alb-negru 
cheamă corul înfometat 
al lupilor de 
cenuşă. 
Ramura cubică de cireş triunghiular 
se îneacă indolent 
în pământul 
nenăscut 
de polen rece. 
Un concert 
nocturn 
urmează luminiţa portocalie 
a candelei din măruntaie 
de peşte 
care şopteste diana mergi 
încolo. 
Imnul 
ambuscadei stelelor ca şi ghid 
mă dezbracă 
de sentimentele Terrei 
şi vindecă o copilărie 
care a existat 
în viitor. 
Amurgul 
pe care Ți l-am dăruit 
acum câteva secole 
este auzit 
de cei care obişnuiau să locuiască 
în paloarea semilunii 
sângerii. 
Lanterna moare 
asfixiată şi tot ce pot vedea 
ochii mei 
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este decorul muribund 
pe care Tu l-ai strălucit 
cu turcoaza 
cascadelor. 
Decorul 
pe care Tu l-ai strălucit 
cu duhoarea de miere 
sălbatică 
şi rouă grasă, 
obeză aproape, 
cu duhoarea pârâurilor 
de lavandă 
argintie 
şi cu o cicatrice 
cosmică. 
 
 


