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alecart is joy.

săgetătorul de ieri, alecart de azi.
fabrica de poeți de la suceava. 

niște adolescenți scriu - zicem cu mâna pe inimă: și scriu bine - poezie.  
mă întreabă lumea. n-am o explicație perfect rațională pentru ce se întâmplă. 

e o poveste mai lungă, de care am ajuns să mă minunez și eu.

am postat în 2013 un comentariu simplu (lămurire?) pe blogul poetului radu vancu. 
îl reiau.

ei erau tineri/ eu iubeam poezia. ca să nu-mi fac 
inimă rea din treaba asta/ au început s-o iubească 

și ei

au fost de-a lungul vremii vreo 300. în aproape 15 ani, circa 300. 
o medie de 20 pe an.

mulți sau puțini, cine poate să răspundă? oricum, au plecat. dusu-s-au...
mulți (foarte mulți) au lăsat poezia acasă. puțini (foarte puțini) au luat poezia cu ei.

de parcă s-ar fi temut că povara e grea & soarele mecanic. 
george știe de ce...

acum sunt cu toții vreo 30. 
miezul tare e format din 15. linia întâi. căliți la cenaclu & la concursuri.

ceilalți 15 se pregătesc intens. nu-s vorbe-n vânt.
ei chiar scriu & citesc pe rupte. 

ei chiar știu că poezia e pe viață & pe moarte.

ședințele clubului se țin joia, de la 17.00. 
în aula de la „petru rareș”. deschisă zi & noapte. 

(clubiștii, majoritatea fete, mustăcesc). 
oricum, ieșim și în lume. 

dacă ne invită, mergem la sakura. ziua, nu noaptea.
(nimeni de față nu mai poartă mustață).

poezia e bucurie. alecart e joi.
alecart is joy.

nu mai e nimic de lămurit aici. GHEORGHE CÎRSTIAN

Design & DTP: Tudor Berbinschi 
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DANIELA BEJINARIU
(n. 24 septembrie 1996, dorohoi) | sunt daniela & fărâmițez, apoi caut ordinea. mi s-a zis că scriu poezia banalului 
& aveam să aflu că asta e o treabă postmodernistă: noroc de apropierea examenului maturităţii. sper să iau cu 
brio examenul, dar mai mult sper să aflu pe parcurs, prin asta, despre mine. ştiu că treaba cu maturitatea e un 
soi de desert al diabeticilor.

crăciunul, în suflet & alte revendicări
căutam munții cu tata pe umeri legat 

de ce, dacă respir sau mi se pare, 
el scutură ascultă apele și deschide gura 

curbe de unde, propagarea sângelui din sângele lui 

sângele sângelui dacă respir sau mi se pare (cărespir) suficient 
(v-ați da seama, sunt convinsă) 

cunosc un om care zice „vreau ca să fac, vreau ca să știu” 
încurcă o dorință cu o consecință și mi se pare amuzant 

înainte râdeam că e analfabet 
acum râd că nu e analfabet 

din seria râzi tu dar nu-i râsul tău 
din seria râd eu dar nu-i râsul tău 

curgerea apelor nu se ascultă deschide 
scutură confuzia dintre tata și muntele înghețat 

- aliterația forțată tată-fiică - un quality time necesar 

în noaptea aceea era mama cea care îmi trimitea smsuri de pe telefonul lui tata 
“cum ți-a mers ziua, de ce n-ai sunat, ai mâncat ceva” aleatoriul “o să fie bine”

ea nu se lăuda cu susurul apelor & alte serpentine metafizice 
aflând asta, am pățit un iremediabil “upgrade spiritual” 

iluminarea în care este vorba doar de umbrele lumii  

căutam munții cu tata pe umeri cu mama pe umeri 
frate-miu, urmând filosofia, abort mission, abort mission 

și playstationul era un fel de mamă omidă temătoare 
ne zicea vrute & nevrute 

try again

Nowak852
Pilgrimage

P O E Z I E



CODRUŢA-IRINA COROCEA 
(n. 4 mai 1999, câmpulung moldovenesc) | codruţa sau cum să treeeci peste obstacole cu piatra lui sisif sub 
limbă & un ac fără gămălie. vorbesc aiurea. încerc să nu fiu autodistructivă la locul de muncă. sunt din câmpulung 
moldovenesc, iată că poezia ne-a neschis şi nouă geamurile. /‘till our minds falls out hehe/ scriu, şi asta mă ajută 
să-mi fac exerciţiile de respiraţie. cred că ajunge atât. cheers. 

şi apoi, vom dansa mazurca
la început n-a fost, poate, decât ridicatul

din umeri
/și chiar am fost fericiți/

cu tablourile de pe pereți & tăieturile în 4 oase
râzi prin bumbac prin cămașa lu’ tac’tu din ‚80

spui tati ține-mă de mână
și nu ridici niciodată ochii injectați ca să vezi

păsările cum se lovesc de fereastră de vene de
tâmpla lui fumezi pe stradă lângă alimentară

fumezi în mall fumezi
pe calea văcărești & nu

poți să tragi peste tine să acoperi gardul cu
fumul respirația lu’ tati
dimineața lumina îți ie

se din piept creierul e ud & refuză
să funcționeze vezi scurtmetraje desenezi

cu călcâiele bați cu pumnii în scenă publicul
aplaudă și urli toate o.n.g-urile pulsează

ca un upercut în salivă fibre de uraniu te leagă de
cadavrul lu’ tac’tu iei lemne de foc să-l
încălzești să scuipi irizații electrice pe

heruvimul cu păr albastru & cearcăne mergi
kilometri până la sighet acolo

ridici din umeri te
naști uiți de tati de împăratul

din poveștile lui
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 DIANA BELDEANU 
(n. 22 noiembrie 1997, suceava) | mă cheamă diana și cam acum 3 luni am avut primul con-
tact serios (serios?) cu poezia. sunt din suceava și cred că mă aflu exact unde trebuie. mi-
aș dori ca la sfârșitul lunii martie să fiu printre finaliștii licart și, de ce nu, printre premianții al-
tor concursuri literare. scriu adânc și mă zdruncină ocupația ăsta. cum adică mă zdruncină?

genesis 2.0
arde iar fibră în mijlocul sufrageriei. tranșez un pom îi suprapun 

zâmbete scurte & fade 
mama se bucură 

tata se bucură 
fiecare pentru sine 
ca pentru o piele 
nouă 

luminile prefecturii sunt roșii de 3 minute. pavele sleite 
mi-aduc pădurile grele sălbăticiunile 

până în gaura cheii 
mă uit în gol/ prin ghirlande lucioase 

nu se vede pasărea 

doar lumânări-pastilă mă obsedează 
flacăra 

care nu arde nimicul ăsta savuros 
singurul meu nimic bun la toate 

spune-mi de ce leșin 
de drag lângă granitul ăsta de ce iau 

în brațe sensul giratoriu & florăria din stație de ce pup banca 
de pe oituz & semafoarele 

incredibile. radu (sau alex) îmi schițează toate străzile 
în palmă 

mă sătur să pâlpâie 
roșul din senin. pun figura aia înghețată să-mi descuie mintea 

mama să zâmbească 
tata să zâmbească 

dada da totul piere normal 
ca la paradă ca la bătut covoare 
invizibile 

nu vine pasărea cineva înfige cuie 
pentru o mie de ani pavele înghețate peste oraș 

sunt blocată aici 
între ghirlande lucioase & vorbe-n vânt



LAVINIA LOREDANA NECHIFOR
(n. 26 iunie 1997, suceava) | sunt lavinia. unele persoane îmi mai spun și lav. probabil din dra-
goste (pentru poezie). scriu de aproape trei ani și sper să continui să fac asta cât mai mult timp. 
poezia face parte din viața mea (știu, s-a mai zis). după ce scriu poezie, sunt cu adevărat feric-
ită. am încredere că mereu se va găsi cineva care să (mă) citească, fără să ceară explicații.

cum mai cade femeia din când în când
(m-)am tot întrebat           cum   stau   în somn gesturile 
pe jumătate vii …/               /...   la celălalt capăt 
de trup/ e poate e              mai       ușor să scapi noaptea 
când liniștea cărnii            cade    pe nesimțite & 
n-ai decât să faci                 fe-     bră fără să simți 
când între noi e acest      mé - chant cu ochi de damă 
pot să te privesc uneori  ia - tă cum într-un fel 
n-am fost niciodată          din     câte știu cu-adevărat 

 când 
 în 
 când 

în mine mersul firesc &-atât 
delentalmorții e un poem 
care mai cade some(times) 
în somn pe jumătate vii      deasupra acestei    

femei, oricum nimeni nu merită 
să fie mințit într-un singur fel



PAULA MAFTEI
(n. 24 ianuarie 1998, suceava) | paula-a thinker, not a talker. sunt din suceava, unde se scrie mult şi (tare) bine. 
poezia s-a apucat de mine acum jumătate de an, de atunci vorbesc mai mult. nu, nu scriu neapărat mai mult, dar 
mă preocupă. oricum nu sunt prea mulțumită, pe bune. am postat/ postez pe licart şi sunt membră, se pare, cu 
drepturi depline, a clubului de poezie alecart de la cnpr.  

welcome to the black parade
te trezești închis în camera asta sterilă
bolnav de un cancer numit
n-am timp să citesc filosofie
în orașul ăsta mort /Hannibal Lecter o iubește pe Albă-ca-Zăpada

vâscul tău e un hibrid așa că taie-ți limba
ești organ de asamblare cultivi mac în scop terapeutic
încerci s-o iubești pe maică-ta
cu fursecuri & lapte dat în foc

(săraca vacă zice
ăsta care-i desfundă sinusurile în fiecare vineri seară)

un dor-plumb te trimite întrunloc
unde se vorbește

topește
compoziția elementară a materiei vii
întinsă pe un vinil din ‚98

la noapte curge asfaltul/ îți promit
cavitățile se vor umple
creierele vor hernia

la nesfârșit

Alexandra Baban
Fire

http://Alecart.ro


RALUCA IOANA RÎMBU 
(n. 19 august 1997, suceava) | raluca sau cum să te agăți de zona de confort până te dă cineva afară din casă și încuie 
ușa. cam așa s-a întâmplat acum un an și ceva când mi s-a pus poezia la gât. îmi place să învăț versurile altora, mă 
deconectează treaba asta. noaptea (în cazul meu, poezia) se joacă cu tine frumos și te lasă într-o baltă de sânge (c. 
komartin).

(fericirea strigă de sub pat)
mă așez pe jos și-mi târăsc tot corpul prin sângele tău. 

a devenit singura formă de afecțiune noaptea când 
bătrâni înțepeniți se holbează 

în vitrinele magazinelor 
pentru mine viața se sfârșește în pragul ușii 

dincolo e locul celor care nu știu cu adevărat Ce e 
Liniștea 

//mai bine nu le zici să tacă// 
răbdarea se împinge în mine ca o păpușă de porțelan 

cu burta plină de gunoaie. 
îmi imaginez arca lui noe și cum nu aș fi putut niciodată 

urca în ea. 

frica m-ar fi sărutat pe frunte 
s-ar fi învârtit în jurul meu ca ultimul animal rămas 

îmi repet 
oricum o să murim într-o zi 

asta mă calmează. 
toți au zile în care spaima că le atârnă capul de un fir de 

păr găsit în mâncare 
îi face să caute fericirea sub pat

Alexandra Baban

http://Alecart.ro


  BIANCA DUMENCU 
(n. 16 aprilie 1997, suceava) | sunt bianca şi numele meu înseamnã alb & puritate. nu cred că numele m-a îndreptat 
spre poezie. nu e așa de albă & de pură poezia. în rest, merg pe principiul cã o poveste trebuie bine spusã: e un joc pe 
viaţã/ pe moarte. sper sã-mi fac auzite poveştile prin versuri. cât mai plãcut, dar nu cât mai blând. ca la un foc mic & iute.

story. să nu pleci pe scări
te simți agățat de filmul de aseară. e podul acela 

printre care trec toate tăcerile tu ai tăcutul cel mai frumos
e o idee 

simplă psihologie într-o juma de oră îti zic 
să nu pleci

să nu 
pleci intră frigul pe sub geam sau 

pe ușa seacă
să nu pleci muzica vecinei sună a colanți colorați

sub tavan e o carte neatinsă de vremuri. ziua de post 

e lungă vacanța e un mausoleu
o vezi în somn pe sub cearșaf n-o prinzi cu ea 

avionul se prăbușește în ocean/ poate tu-l comanzi
sau e doar filmul. fără love story fără și

fără johnny depp cu polițistul care înoată 
printre supraviețuitori cu amintirea

blondului de-aseară se taie în mare/ te îneci și 

cineva te bate pe spate să nu pleci
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COSMINA ȘTEFANIA ONICIUC 
(n. 21 decembrie 1997, suceava) | sunt cosmina, ființa care se adapteaza greu la schimbări. doar în poezie îmi 
permit să mă abat de la reguli majore-majore. am avut neașteptata surpriză să caștig locul 3 la licart, unde am 
aflat că sunt cool. am și alte (chiar mari) așteptari de la mine, în ce privește poezia. de obicei, scriu pe la două-trei 
dimineața & nu-mi place cafeaua.

5|1|21|19|7 6|11|7|16
există casa cu pene pe lustră. copii de ciocolată te salută din geamul 

pe care motanul delph scrie zi de zi 
în cifre/ e blocat 

dispare teama că ți-ar putea mușca 
degetul mic/ n-aș mai jura că și cel-de-sus te-ajută 

când apari 
din vis cu altă fetiță de mână cu noua 

cămașă șifonată 

și-ți pare rău că mi-am lăsat versurile moarte 
pe pat 

după ce ți-am atins buzele după ce. de pe tavan 
cad lumini & resturile zilei numai tu vezi semnele 

grele 
de pe coperți aprinse 

de pe blănurile visate de pe trenuri pe fugă 

cânți cifre pe note joase. îmi tremură 
picioarele îmi recitesc mesajele prin alții 

din nou carpe diem din nou 
doza aia de confidențialitate care tulbură 

o casă întreagă 

nu știi să taci 
dar și când ne vorbim 

mi-e frică de cifrele spuse în șoaptă. ca și când penele se fac păsări 
și țipă la țărm de mare

Foto: Astrid Băgireanu



EMANUELA PÎNZARIU
(n. 4 decembrie 1996, suceava) | dacă vrei sa fii prieten cu mine, îmi spui emma. am 18 ani & nu 
stiu dacă-s vaccinată. îmi place să-mi testez limitele și am vicii. precum poezia. las pe mâine ce pot 
face azi. ador să călătoresc. momentan, sunt plecată într-o călătorie în trecut. una peste alta, scriu 
poezie pentru că e FUN. îmi place să-mi petrec timpul cu oameni coolți. am încredere în hipioți.

hazy. times new roman
iau noaptea în râs și treci cu vederea. vorbe mici 

alunecă pe buze se preling pe urechea cu cercel nichelat le lași 
să cadă cu sunet insular în părul aspru 

mă simt copleșită mă acopăr cu lumina stinsă am 
o mie de referințe în jur 

colțul camerei crește repede pot să văd 
cum se dezvoltă o lume interioară colosală cum cresc amintiri sucite planete noi 

cu forme noi & înțelesuri noi. vreau să-ți spun că 

tot mai plouă și acum sunete sacadate scurte și 
dese. din ele înfloresc metale cu acustică 

fină 
ia-mă de mână nu scoate nici pistolul nici votca tare scoate 

mai des fluturi de noapte strigă pe toate vocile my god be with you and 
you be with me 

iubirea-i infinită iubirea-i 
infinită. nu lua de la mine 

să dai mai departe 

te 
lauzi cu coapsele mele clape de pian. combini ctrl & v ca și cum ai da 

cearșaful deoparte ca și cum ai arăta colegei de bancă 
furnicăturile gleznelor 

mă tem că am o carte pentru viața asta 
cu pagini limitate 

iar tu 
ai ales să o scrii cu cel mai mare & mai tare & mai vaporos 

font size



  BIANCA COȘTIUG 
(n. 27 septembrie 1997, suceava) | mă numesc bianca & sunt un călător cu bilet întreg. 
sunt dependentă doar de libertate. gândesc prea mult, dar arta e singura realitate care 
mă poate înghiți complet. ziua dansez, seara citesc. dumnezeul meu este echilibrul. iubesc 
florile de cireș, lupii & poeziile greu de înțeles. așa cum iubesc și oamenii greu de înțeles.

vandalismul ordinii
viața 

ce metamorfoză ironică. după ce-ți rânjești 
din groapă 

cosmosul devine stare de agregare
& ajungi agitația dintre miriapozii

care dorm pe tine/ te naști

în carnea copacilor ei cască între tine și lume
un adn convulsiv o mutație 

vizibilă & de neadaptat dezvelești picioare de mort
ca într-un dans inițiatic/ chiar și așa 

îți mârâie coapsele obosite stai și te miri
de ce vezi în tine

geometria trupului strangulează orice urmă de urât

ridurile care-ți apasă de copil
plexul solar

se rearanjează și ele hermafrodit & greu
mai greu decât

cutremurul de lumini ce 
arde limbile. prima doză amețitoare de rutină 

te va converti 
ca un camuflaj. vei fi singur

omul-dumnezeu

Alexandra Baban



ELENA ALEXANDRA CÎRLAN
(n. 30 aprilie 1997) | mi se zice alex. mă declar îndrăgostită: de lună & de copiii ei. datorită (și nu din cauza) stelei 
cu noroc, mă descălț de bocancii mei hardy la ușa oricărui contemporan. încă învăț cum stă treaba cu viața & dorm 
mult. poezie scriu de mică. acum - de mare - simt că ne împrietenim mai mult decât e cazul. am s-o cer de soț/ 
soție peste un număr rezonabil de ani de concubinaj.

back to black (colecţia toamnă-iarnă)
stăteai în spatele meu pe douășșase aula era plină 
de măști le cunoșteam 

dinceincemaibine 
&

dinceincemairău
mă durea ceafa nu m-am intors să văd cum 

îțisurâdecolțulgurii

fiecare
dimineață sapă în torace un cimitir vesel
#n-am spălat vesela #n-am mâncat pâine albă
#poate n-am bătut de ajuns din

orbitesolare
un plămân stângaci inspiră
litere frumușele & expiră sms-uri uriaaașeee
azinutrecimâinesuntcald#

tavanul mă îmbrațișează noaptea cade 
la picioarele patului
am un nokia cu lanternă bzzz 

de enșpemiideori
luna nebună se ascunde după crengi bătrâne

de dud 

e trei & mă uit la fashiontv black 
is back picioare până-n gât în doliu ca în visele mele ondulate 
de 4 luni 
se face că cizelez piroane apoi mângâi șanțuri intercostale apoi
degetele ruginesc de când le-a cuprins 
ploaia din 26 

deceaiplâns deceaimaifiplâns te-ntreb



LUCIANA CĂRARE 
(n. 11 aprilie 1997) | sunt luciana (lulu, așa-mi întorc toți numele pe dos). am început să trag poezia în piept cu 
mai mult patos decât țigările. m-am apuc de-un viciu ca să-i pot da altuia cu piciorul. sunt plină de alunițe ca viața 
de încercări. de știut de la-nceput: sunt imprevizibilă şi graaavă. nu tind să dezamăgesc prea des. am încuiate în 
inimă desenul & (parcă mai mult) poezia.

good vibes and facts
vecinul 

de la doi tămâiază scara blocului. marlboro clasic

mă iei de mână faci la infinit cerculețe-n
palma mea scap cheile sub ușă & latră plăcerea în mine

ții sub pat 
÷ niște amintiri cu mine poze retro se vede că

mi-a rămas carnea de pe șolduri în valurile mării
÷ o sacoșă cu scoici găurite & gărgărițe 

maronii de speriat copii cu dințișori
de lapte 

÷ poeziile lui țupa împrumutate cu pisiceli
de la prof & nedate cine mai știe oricum le vrea puse pe note

ții la fereastră două
pungi cu apă dintr-un unghi par niște pisoi
sidefați cu cerculețe la gușă picură din ei

peste trei ghivece second hand

măcar știu cu ce plouă peste noi. simplitatea 
oricum nu te dă peste cap

& știi ce/
ai scoicile alea imprimate și

pe cerul gurii
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ALINA IULIANA VERDEŞ
(n. 2 ianuarie 1998, fălticeni)| sunt iuliana (sau alina, după caz). de ceva timp sunt bolnavă de (cum să-i zic?) 
ipohondrie sentimentală. ce-mi distruge sufletul e sănătos însă pentru poezia pe care n-o caut. sunt un mort 
viu: dacă cineva foarte drag îmi taie mâinile, tot găsesc eu o cale să-i scriu un text la săptămână. exagerarea este 
defectul meu major. donc poezia este fitilul aprins pentru viciu.

iuliana, între cărţi de poker
ai schimbat pagina. joci ore întregi stai la gazdă alex vine

seară
de seară. dai cartea încet cum mor eroii în filme mișcarea

ei n-ajunge pe retină ajunge zâmbetul lui alex satisfacția lui
de duzină ai un gol în tine
atât de mare dacă strigi

ecoul nu se întoarce 

joci poker cu calculatorul. îi faci o favoare îi oferi cărțile bune de parcă
ți-ar fi mătușă de parcă

te-ar aștepta să te măriți și să-ți dea nu tu granat sau zircon nu tu
agat sau onix ci cărți de joc aproape perfecte 

calde pe dinăuntru
așteapți să înceapă totul n-ai citit nimic despre

această prezență șoptită zici că arde pariezi mai mult decât ai 
dracul se află-n cărți dar refuzi să te ridici

muzica asta se rătăcește în carne peste tot
rime de rap aproape perfecte 

de dragoste de sânge iute de suflet 
negru. cum deschizi pieptul străzii cum închiriezi

o garsonieră cum o hrănești acolo cu făină
și lichioruri cum plătești facturi și

vrei să salvezi dama de pica fără rimel întins fără 
bagaje. trântește ușa în fața visului tău născocește cuvinte și-ți spune 

că te iubește de-fi-ni-tiv. ai timp 

să schimbi jocul 



MIHAELA DIACONESCU
(n. 28 ianuarie 1998, suceava) | sunt mihaela sau, en bref, miha. îmi plac magnoliile & dimineţile cu miros de 
cafea. eu şi poezia abia ne cunoaştem: într-o dimineaţă s-a întâmplat ceva cosmic în cafeaua mea; (cred că) se 
precipitase poezia. umbla pe ocolite, sprijinindu-se mai mult pe idei decât pe texte. zic eu: așa e mereu la început 
(zice cineva: după aia e tot așa). sper să iasă ceva bun din treaba asta.

captain cook 
sper 

să iasă ceva bun din treaba asta. e dimineață
zgomote efemere & nori se sparg de sticlele murdare ale magazinelor vintage 

rătăcești aiurea pe străzi cu pietricele. cauți 
în poșetă urme duse găsești urme de ruj 

aseară
l-ai văzut ți-a plăcut că avea fular & ținea 
cartea aia cu două degete era așa un tip

care intră singur & se închid ușile
       cum se închi rănile proaspete ale celor cu deficiență

de hemoglobină. pac & se deschid iar 

te împiedici de un pietroi seamănă cu unul
găsit la balta-albă te-ai băgat în nămol l-ai găsit înfășurat

în alge putrezite era perfect & perfect a rămas după
ce l-ai ascuns nu știi unde

azi chiar o să fie soare uite raza aia în vitrina 
cofetăriei cum face flori și

furori numai captain cook știe 
cum dumnezeu o fi ajuns acolo



ESTERA STANCIUC 
(n. 10 ianuarie 1998, suceava) | alo, estera? da, sunt estera. vrei să faci o prezentare? nu, nu vreau. pentru ce? 
ca să folosim site-ul alecart, să știe lumea că scrii. nu, nu vreau. nu mai scriu. de ce nu mai scrii? nu-mi place. cum 
nu-ți place? parcă acum o lună îți plăcea. uite aici textul tău. mie-mi place. mie nu-mi place. de ce nu-ți place? ți-a 
plăcut la început? nu, nu mi-a plăcut. am scris așa. cum așa? așa. (citesc)

detalii nesemnificative
ai cuvinte ca să le învârți pe limbă 

cuvinte cu forme generoase tăieturi pe alocuri
mereu amăgesc

să-ți despice buzele
să se împrăștie în nuanțe

(așa cum îți sună prima dată un accent străin)

iar în gâtul tău lasă găuri

mai bine te lovești de tâmple
să fii un an fără anotimpuri

nu ai voie să plângi plâng unghiile părul genele

ai cuvinte ca să mesteci & să te îneci

(termin de citit) da. ce-i cu el? păi e bun. așa, și?
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