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Motto:Atunci, cuvântul veniîntocmai cum revine porumbelul istovit de atâta zbordar copleºit de plenitudine.Germain  DroogenbroodtCiclop de-amorul scenei …Pe scenã, n-ai decât un singur ochi.Tot ceea ce e natural, devine fabulos –Nu printr-o caricaturizare a imaginilor standard,Ci prin nevoia teatrului de singularitate!Pe scenã, omul se întoarce cu spatele la public, Lovit de priviri e numai actorul!În bãtaia reflectorului, Eºti doar vibra!ia melodioasã a unui personaj Construit pe frânturi de replici.Clipa nu defineºte o condi!ie, Dar timpul te aruncã într-o inconºtien!ãprovizorie.Omul din tine î!i !ine pumnii strâns, Iar personajul capãtã tacit o inconfundabilãindividualitate.Pe scenã, cuvintele se fabricã în profunzimeasufletului, Nu e timp sã-!i desfunzi filtrul gândirii!Pe scenã, n-ai decât un singur ochi …Prin el, publicul !i se dezvãluie, Astfel converg spre tine aplauzele –Trofeul unei aprecieri negrãite!

... tandre!ea unui nudOglindirea s-ar cuveni sã fie dezgolitã;sã te despar!i de veºmânt ori de câte ori priveºti spre tine,sã-!i sim!i pielea cum începe a însori desenzualitate,sã te laºi atins ºi frânt de mirosul tãu.În zadar te-ai strãduit sã percepichipul,o imagine,sinele– fãrã de tine.Haina te furã,  dã corpului o formã vizibilã,rãnind ochiul cu vulgaritatea modelor.fii tu!poartã-te în nud,mãcar în fa!a propriei oglinzi!
Dor de povesteMai sorb o gurã din ceaºca de cafea– un nãzdrãvan adaos de singurãtate.Mã strigã sufletul la geam, Eu îi aud ecoul:„Stinge timpul … povestea se scrie acum”!
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premiul I: Iulia-Dorina Stanciu, clasa a XI-aColegiul Na!ional „Andrei ªaguna” – Braºov 
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Aer (alergie)Dilatarea era hidoasã. Forma lui devenise strânsã în jurul respira!iei mele.Îi creºteau mâini în gâtul meu,în pieptul meu,în jurul inimii, ca o cochilie.Încercam sã-l expir ºi însãºi durerea mea mã îneca!Dansa cu plãmânii mei, întorcându-i,învârtindu-i ca pe florile fãrã putere.Cu ochii întorºi de mâini ale lui, nu mai vedeam lumina. Mã holbamla aerul murdar dinãuntrul meu, agã!ându-mãspasmodic de amintirea altui aer, care, altãdatã,era atât de limpede încât vedeam oameni întregiprin el.Un vânt metalic tacta un puls îndepãrtat, fãrã aripi.
Convalescen!iiVenise greoi, ca vânãtorii seca!i de puteri.Se uita la mine cu ochi obosi!i;oboseala lor îmi mângâia obrajii.Când ºi-a odihnit privirea obositã pe pian,a început un cântec molatic, pe ritmul bãtãilor lui de inimã obosite.– N-ai sã adormi, i-am spus, somnul obosit e fãrã vise!Nu, nu, nu trebuie sã adormi, nici alb, nici negru!Cu gâtul în!epenit, zâmbea obosit,ca de dupã cea!ã. Privirea luidevenise vagã, ca înmuiatã într-o apã obositã de lumini.

ªi aerul ostenise între mine ºi el.Apoi s-a lãsat o liniºte fãrã zgomot,fãrã bãtãi de inimã. ªi atunci am ºtiutcã nici lui nu-i mai bãtea inima.Spre luminãcrepusculul este o stare dinãuntrul ochiului ºi nu a împrejurului.de-a lungul privirilor, praful de searã îºi netezea promenade.cuvintele îmi apuneau, cu liniºte bãtrâneascã.îl aºteptam fãrã sã-l vãd, îl sim!eam doar – mereu învãluindu-mã, ca o amintire.venea dinspre stele ºi n-avea urmã.se scurgea prin ºan!ul mãtãsos alsemiconºtien!ei mele.îl doream viu ºi în culori, în cinci firimituri:una pentru fiecare sim!.noaptea e ieºirea din luminã.lumina e zvâcnirea timpului în fiin!a dindãrãtulînveliºului.în liniºtea vâscoasã a negrului strãveziu, toatedorm.ochii dorm.trupul doarme.mâinile dorm.laringele doarme buºtean.pãrul doarme.timpul mo!ãie.hainele, vechi ºi noi, dorm.mãrimile s-au stins.numai amintirea de el nu doarme.mã înveleºte delicat, irespirabil, ca Panthalassape Pangaea.

premiul II: Iulia Comºa, clasa a XI-aColegiul Na!ional „Andrei ªaguna” – Braºov 
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Într-o cafeneaPe mobila matã, stã un caietdeschiso canã de cafea începutãcu urme vagi de ruj cerceii sunt într-un col"fularul e pe joszdrobit de picioarese zbate scrumulde "igarã proaspãt trupul stã gol pe masãcuvintele se miºcã  mâzgãlesc masaprivesc la stradacare mã speriecu un cuvînt de ochitimpul trece pe fereastrãgeamurile se trîntescse spargse întunecãe calddar simt frigul de afarãrãcealaînghe"ulcând voi ieºigoalãpe uºa cafenelei melecând voi merge singurãprin noaptea care existãdoar pentru a plângetimpulcare zdrobeºte

ªºt!ªºt!nu mã trezivârful glon"ului pãtruns adânc în minea pierdut din cãldura sae un glon" rece sinistru de înghe"atpoate cã se joacã acolo în lumea luicu globulele mele roºii albe albastre movsingurse joacãºotronaruncã tije de metal pe biata mea inimãca o mamã ce-ºi lasã copilul sã o o tragã de pãrfãrã a striga de durereººt!  nu îl treziacum dormimamândoi

premiul III: Sânziana Mardale, clasa a XI-aColegiul Na"ional „Andrei ªaguna” – Braºov 
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unu’ plus unu’ fac doi … !i-ai legat cordonul tãu ombilicalde gâtul meuºi ai început încet încetsã te hrãneºti din mineerai flãmândeu eram liberãam început sã simt pentru doi*****era diminea!ãmâinile mele nu mai erau ale meleerau ale noastre*****era searãeu aveam o singurã aripãcealaltã era la tine douã jumãtã!i perfecte*****era noaptedormeai lipit de mine î!i sim!eam aripa grea peste coapsa stângã*****era vântte gândeai poate la mine****era o datã****dar ai triºatºi ai zburat fãrã mineiar eu am luat un cu!itºi l-am înfipt în cordonul tãuºi ai strigat si te-a durutºi m-a durutºi am crezut****eram o datã

plictisstau întinsã pe-un pãmântºi încep sã mã taiecu cu!ite maricu furcicu coasemã simt ca într-o morgãde cadavre literareîncep sã mã tranºezevãd liniile desenatecu cariocape trupul meuaºa vãd ei trupul împãr!itfragmentatîn biliarde de bucã!elevãd carne oase muºchitendoane vene cartilajecelule molecule nucleimã aruncã pe talereºi mã scot la vânzareîn firimituri mai zvâcneºte o aortãsub globii ocularila morgã nu mai vin pacien!isã fie controla!ianaliza!itranºa!icusu!i la loce liberpustiu de libermã aºteptau pe mineacuma, beau o berese bucurã de luminaneonului de-afarãeu stauîi privesc de departedin timpul mortºi mã gândesc cu sfertul de creier rãmascu jumãtate de inimã pierdutã:de ce naibanu viisã cumperi mãcarun ficat?


