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Roșu Iustina 
Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” 
București 
 
 
 
Nessebar 1 ianuarie 

„Who does the lamp communicate with? 
The mountain? 

The fox?” 
- Walter Benjamin 

preferam să nu mai gândesc în termeni așa prețioși 
despre propriul sex-appeal  
revelionul a fost o seară mișto și atât 
fără piccolo-uri branșate într-o matrice 
optimistă măcar de dragul focului de artificii 
tu nu faci parte 
primești aproval de la reflectarea în ușile glisante 
de la casele de marcat din benzinărie 
plimbă-te de revelion 
plimbă-te mult 
plimbă-te cât nu te-ai plimbat  
la revelionul din pandemie 
with all your broken expectations 
atârnate de tocul de 12 
călcate în picioarele tale 
de data asta 
 
de pe capotă 
ca o păpușă în roșu 
te străduiești să prinzi ce-și comunică 
lampa 
muntele 
și vulpea 
ca să nu strige bancheta din spate că te-ai resemnat 
acolo poate ai fi vrut să protejezi un piept dormind 
când dorm oamenii 
sunt frontiera subțire 
dintre vârful de creștere al grâului și rostogolirea sateliților 
aici în Nessebar bâlciul e un miraj 
pentru lămpi munți și vulpi să se joace 
până la vara neagră când să se facă una cu marea 
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head quencher 
 
blândețea și jocul ultimului leopard de amur 
în suburbiile vladivostokului 
 
blândețea și ungerea caldarâmului cu emolient 
la periferie mopuri cu miros de rodie 
 
blândețea și urmele de neopren în zăpadă 
în spatele iepurilor cu buzele crăpate 
 
blândețea și voltele strâmte pe gheața înroșită 
spre ortocentrul mării azov 
 
blândețea și ligamentele atârnate 
printre baluștri după ce a alunecat mechanical core 
 
blândețea și litania binecuvântătoare a cerșetorului 
la refuzul de a-i aprinde un fum 
 
blândețea și ce nu e blând 
sau cel puțin strategic 
 
pe tavanul de ipsos stăncuțele și albatroșii 
se separă și se săgetează 
fiecare către marea celuilalt 
 
 
actually, you did 
 
după geamul opac 
filtru de film 
oricum nu poți ști dacă iarna mai e un scenariu 
ciorile atârnate pe crengi ca niște fructe deshidratate 
 
do not interfere with an army 
that is returning home, sun tzu said 
dar tu crezi încă 
despre cel singur 
că e mai ușor de-posedat 
 
nu poți deposeda ciorile 
de albeața lor prodigioasă 
cu toate acestea, sunt foarte inteligente 
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nu poți înțelege vuietul metrourilor sub peluză 
asta e o limbă nouă 
eu am inventat-o 
am pus la cale un sistem de scripeți 
pentru scos apă din caroseriile de la fier vechi 
limita superioară moartea 
cea inferioară nașterea 
eram gata să cad între ele 
fiindcă am încercat să fac o poză 
pentru tine 
o să te țin, ai zis 
o să te țin 
 
cât despre aurolacul de la lujerului 
ochii-i joacă-n cap 
rem fără pleoape 
farurile la o șoaptă distanță de izbire 
psst uită-te la mine 
 
mandibulele lamelare mușcă din rutină 
când sari înainte de închiderea ușilor 
în mațele orașului obsesiv 
croncăne 
PSST 
UITĂ-TE LA MINE 
you should’ve helped her 
return 0; 
} 
/* actually 
you did */ 
 
 
 
*** 
privește-mă ard cu emisii de co 
toate siguranțele 
uite dau pe gât paharul de apă corozivă 
fără să clipesc apoi 
sforțarea ultimă înaintea demolării 
ți-l întind 
 
vreau pot să-ți disociez senzorialul dacă 
vreau pot să-ți retez terminațiile nervoase dacă 
pot vreau să te conving nu e nici măcar veridic 



4	
	

resursele suntem noi facem lucrurile fără permisiunea la ecou 
doar pentru noi spațiile se strâng ca mănuși de ciment 
în marasm trepidăm segregat febril 
pe dedesubt cârtițele înaintează printre biocide 
 
pot vreau filoanele comune se subțiază până la ångströmi 
firele de înaltă tensiune pocnesc ca venele într-un avc 
mă privești non-refractiv prin cilindrul de apă corozivă 
tot 
tot ce poți să mă întrebi 
„nu găsești asta cumva lonesome?” 
 
 
Colgate Zig Zag Medium 1+1 
 
maximul de creativitate înseamnă 
oferta de bere la 0,99 în loc de 1,59 la lidl 
maximul de comunicare înseamnă 
să dezbatem cumpărarea salamului picant sau nepicant 
maximul de încredere înseamnă 
că eu nu-mi pot ține gândurile pentru mine 
în timp ce tu dai dracului parmezanul vărsat pe gresie 
 
te apuci să-l aspiri 
firimitură de firimitură înghițite într-o burtă mecanică 
nu ajung nicăieri 
 
dacă nu erai tu 
eu încă aș fi făcut lucrurile pentru ceilalți 
aș fi crezut în minuscula capacitate umană 
de a empatiza 
dar fie că îți spun că aici ignoranța e prea densă 
ca să mai rămână spațiu pentru iubire 
fie că te rog să nu mai cumperi pringles 
pentru că îți crește colesterolul 
e exact același lucru 
deci mulțumesc 
egoismul susține confortul tău suprem 
și mecanismul meu de supraviețuire 
stricat din fabrică 
reparat din obișnuință 
 
pe măsură ce urc 
cu umerii dislocați de sacoșe 
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splina pocnește sonor 
suprasaturată de eritrocite 
efort în derivă 
 
însămi o scară rulantă oprită 
o funcție superioară blocată 
dar sunt încă folositoare 
 
te oferi să-mi faci o programare 
la medicul de familie 
ăsta e cel mai elegant gest din ultimii trei ani 
 
vezi, ține minte mișcarea precisă 
cu care ai rupt ambalajul de la periuța de dinți 
 
să nu uiți 
 
când mă mai rupi 
te rog să respecți măcar linia punctată 

	

	

	


