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premiul I:

Iulia-Dorina Stanciu, clasa a XI-a
Colegiul Naþional „Andrei ªaguna” – Braºov

Motto:
Atunci, cuvântul veni
întocmai cum revine porumbelul
istovit de atâta zbor
dar copleºit de plenitudine.
Germain Droogenbroodt
Ciclop 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 vibraþia melodioasã a unui personaj
Construit pe frânturi de replici.
Clipa nu defineºte o condiþie,
Dar timpul te aruncã într-o inconºtienþã
provizorie.
Omul din tine îþi þine pumnii strâns,
Iar personajul capãtã tacit o inconfundabilã
individualitate.
Pe scenã, cuvintele se fabricã în profunzimea
sufletului,
Nu e timp sã-þi desfunzi filtrul gândirii!
Pe scenã, n-ai decât un singur ochi …
Prin el, publicul þi se dezvãluie,
Astfel converg spre tine aplauzele –
Trofeul unei aprecieri negrãite!

... tandreþea unui nud
Oglindirea s-ar cuveni sã fie dezgolitã;
sã te desparþi de veºmânt
ori de câte ori priveºti spre tine,
sã-þi simþi pielea cum începe a însori de
senzualitate,
sã te laºi atins ºi frânt de mirosul tãu.
În zadar te-ai strãduit
sã percepi
chipul,
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 faþa propriei oglinzi!
Dor de poveste
Mai 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 II:

Iulia Comºa, clasa a XI-a
Colegiul Naþional „Andrei ªaguna” – Braºov

Aer (alergie)
Dilatarea era hidoasã. Forma lui
devenise strânsã în jurul respiraþiei 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 holbam
la aerul murdar dinãuntrul meu, agãþându-mã
spasmodic
de amintirea altui aer, care, altãdatã,
era atât de limpede încât vedeam oameni întregi
prin el.
Un vânt metalic tacta un puls îndepãrtat,
fãrã aripi.
Convalescenþii
Venise greoi, ca vânãtorii secaþi de puteri.

ªi aerul ostenise între mine ºi el.
Apoi s-a lãsat o liniºte fãrã zgomot,
fãrã bãtãi de inimã. ªi atunci am ºtiut
cã nici lui nu-i mai bãtea inima.
Spre luminã
crepusculul 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 simþeam doar –
mereu învãluindu-mã, ca o amintire.
venea dinspre stele ºi n-avea urmã.
se scurgea prin ºanþul mãtãsos al
semiconºtienþei mele.
îl doream viu ºi în culori, în cinci firimituri:
una pentru fiecare simþ.
noaptea e ieºirea din luminã.
lumina e zvâcnirea timpului în fiinþa dindãrãtul
înveliºului.

în liniºtea vâscoasã a negrului strãveziu, toate
dorm.
ochii dorm.
trupul doarme.
Când ºi-a odihnit privirea obositã pe pian,
mâinile dorm.
a început un cântec molatic,
laringele doarme buºtean.
pe ritmul bãtãilor lui de inimã obosite.
pãrul doarme.
timpul moþãie.
– N-ai sã adormi, i-am spus,
hainele, vechi ºi noi, dorm.
somnul obosit e fãrã vise!
Nu, nu, nu trebuie sã adormi, nici alb, nici negru! mãrimile s-au stins.
Se uita la mine cu ochi obosiþi;
oboseala lor îmi mângâia obrajii.

Cu gâtul înþepenit, zâmbea obosit,
ca de dupã ceaþã. Privirea lui
devenise vagã, ca înmuiatã într-o apã obositã de
lumini.
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numai amintirea de el nu doarme.
mã înveleºte delicat, irespirabil, ca Panthalassa
pe Pangaea.
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premiul III:

Sânziana Mardale, clasa a XI-a
Colegiul Naþional „Andrei ªaguna” – Braºov

Într-o cafenea
Pe mobila matã,
stã un caiet
deschis
o canã de cafea
începutã
cu urme vagi de ruj
cerceii sunt într-un colþ
fularul e pe jos
zdrobit de picioare
se zbate
scrumul
de þigarã proaspãt
trupul stã gol pe masã
cuvintele se miºcã
mâzgãlesc masa
privesc la strada
care mã sperie
cu un cuvînt de ochi
timpul trece pe fereastrã
geamurile se trîntesc
se sparg
se întunecã
e cald
dar simt frigul de afarã
rãceala
îngheþul
când voi ieºi
goalã
pe uºa cafenelei mele
când voi merge
singurã
prin noaptea care
existã
doar pentru a plânge
timpul
care zdrobeºte

ªºt!
ªºt!
nu mã trezi
vârful glonþului
pãtruns adânc în mine
a pierdut din cãldura sa
e un glonþ rece
sinistru de îngheþat
poate cã
se joacã
acolo în lumea lui
cu globulele mele roºii albe albastre mov
singur
se joacã
ºotron
aruncã tije de metal
pe biata mea inimã
ca o mamã ce-ºi lasã copilul sã o o tragã de pãr
fãrã a striga de durere
ººt!
nu îl trezi
acum dormim
amândoi
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unu’ plus unu’ fac doi …
þi-ai legat cordonul tãu ombilical
de gâtul meu
ºi ai început încet încet
sã te hrãneºti din mine
erai flãmând
eu eram liberã
am început sã simt pentru doi
*****
era dimineaþã
mâinile mele nu mai erau ale mele
erau ale noastre
*****
era searã
eu aveam o singurã aripã
cealaltã era la tine
douã jumãtãþi perfecte
*****
era noapte
dormeai lipit de mine
îþi simþeam aripa grea peste coapsa stângã
*****
era vânt
te gândeai
poate la mine
****
era o datã
****
dar ai triºat
ºi ai zburat fãrã mine
iar eu am luat un cuþit
ºi l-am înfipt în cordonul tãu
ºi ai strigat
si te-a durut
ºi m-a durut
ºi am crezut
****
eram o datã
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plictis
stau întinsã pe-un pãmânt
ºi încep sã mã taie
cu cuþite mari
cu furci
cu coase
mã simt ca într-o morgã
de cadavre literare
încep sã mã tranºeze
vãd liniile desenate
cu carioca
pe trupul meu
aºa vãd ei trupul împãrþit
fragmentat
în biliarde de bucãþele
vãd carne oase muºchi
tendoane vene cartilaje
celule molecule nuclei
mã aruncã pe talere
ºi mã scot la vânzare
în firimituri
mai zvâcneºte o aortã
sub globii oculari
la morgã nu mai vin pacienþi
sã fie controlaþi
analizaþi
tranºaþi
cusuþi la loc
e liber
pustiu de liber
mã aºteptau pe mine
acuma, beau o bere
se bucurã de lumina
neonului de-afarã
eu stau
îi privesc de departe
din timpul mort
ºi mã gândesc cu sfertul de creier rãmas
cu jumãtate de inimã pierdutã:
de ce naiba
nu vii
sã cumperi mãcar
un ficat?

