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bunica îşi ia groapa pe umeri. sângele ei îndeasă
cabluri puternice în aortă venele ei
incolore pavează fruntea & desprind
becul de retină
bunica e ţintuită la pat. de-acolo ea zgârie cu
tarsienele subţiri blocuri
de zahăr tare unghiile ei încovoiate
strâng degetele într-o menghină de zile
mari de alte zile

joi, 23.04.2015
ziua mondială a cărții & sfântul gheorghe
invitat: poetul dan cristian iordache (n. 1970)
dan: poezia are un rost, o justificare. trebuie să transmită, să
aducă la cunoștință. ce anume numai autorul & cititorul știu.
și dumnezeu, cred. mă simt bine când citesc poezia altora. am
impresia că atunci ce e bun la cineva trece la mine. sunt bucuros
să constat asta.
a citit suzan otay (n. 2000)
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mai multe detalii în alecart 15
foto: Gicu Boboc
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Design & DTP: Tudor Berbinschi

ALECART este deschis oricărei colaborări cu elevii şi studenții cu atitudine culturală.
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alecart.ro | www.facebook.com/revistaAlecart

acum tăcerea se întinde
ca un sindrom k. în fond bunica e de mult o tăcere
gata să eclozeze

CODRUŢA-IRINA COROCEA
“dormi dormi somnul te duce de pe lume
te spală și te piaptănă și te împarte
copiilor săraci te-am și uitat.”
(Virgil Mazilescu)

Tudor Pătrașcu, Nigredo, tehnică mixta pe hrtie, detaliu, din cadrul proiectului Massa confusa I, 2013

bunica ia groapa. îmi loveşte-n inimă
ca-ntr-o piñata
strivită sub tancul unei copilării şterse cioburi diafane
joacă leapşa
spală inima cu lapte o pun la naftalină

joi, 07.05.2015
invitat: festivalul naţional de arte pentru liceeni – licart (n. 2002)
radu herjeu. clubul „nouă ne pasă”. mecs & nikon. cel mai
mare concurs din romania. poezie bună & fotografie bună
(alb-negru, portret, diverse). semifinaliști. serii de serii. finaliști.
tabăra licart (poiana brașov). răzvan țupa et comp. vlad eftenie
et comp. premii de premii. 2015: 14 ani. licartiști de-o viață.
neliniștea de dinaintea jurizării. ce va fi?
a citit: codruța corocea (n. 1999)

Materialele publicate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al instituţiilor partenere.

repeated void
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Greaţă & dragoste

Iuvenes ludio

îţi înfigi gândurile în carnea mea palidă
sunetele
atârnă disperate pe braţele moi şi goale / ochii tăi
făcuţi din frig
hrănesc starea minţii mele

iată-mă/ iartă-mă că
dau din casă ce nu se dă. sunt o pasăre plouată caut zilnic
hrana sub perne piese decupate
pe un pat umed şi încovoiat. dimineaţa mă vede
ca pe o umbră şi spre seară mă întregeşte iar

ne rugăm prin râs incontrolabil alergăm
mutilaţi şi calmi
în soare

uneori mă hotărăsc să unesc fiecare bucată fiecare
vers fugar poezia lui
mă prinde ca un scotch perna se înmoaie
toata lumea doarme cineva cântă cineva e al pacino
în scent of a woman

îţi promit cu dragoste:
îţi vei atinge singur craniul până atunci

sub patul de hârtie e hrană destulă cât pentru
17 ani cât pentru încă 17
mă ameţeşti chicoteşti & în cameră tavanul
străluceşte subit ploaia are azi gust şi culoare
până când umerii noştri se leagă

ne refugiem unul sub coastele celuilalt
ca nişte copii cu pântece paralizate / te văd
sub pielea sfărmată luminos & singur
aştepţi în trupul meu letargic
poezia asta

sub cerul straniu aceeastă
mare cutie de puzzle

caldă vindecătoare

BIANCA COȘTIUG

BIANCA DUMENCU

“cum să izbutesc în această luptă
când mă rogi cu palmele la ochi
dă-mă oriunde
numai în mine nu”
(Eva Precub)

“imbrăţişarea ta de mort proaspăt
o să-mi pătrundă ca o injecţie cu adrenalină
în inimă. Fii deci viu, fii fericit de viaţa ta vie,
oricât de ridicolă-i chestia asta.”
(Radu Vancu)

Maximilian Lupu
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DANIELA BEJINARIU
“Unii au murit și nu mai sunt,
Alții nu au murit și nu mai sunt”
(Svetlana Cârstean)

prefer în sânge

SUZAN OTAY
“nici gât nici membre nimic
o inimă artificială
mă va iubi la nesfârşit”

(val chimic)

spaţiile te macerează cel mai fain
fragmentarea ta e cuantificabilă
high class
îţi fac de cap cu suprimarea (a)e(r)ului
aşa cum am mimat eu liniştea
când nu găseam pături să acoperim
reciprocităţile. suntem nişte sfărâmăfălci
ne deghizăm amândoi că e amuzant ca-n desene animate
hahanu mă poţi digera & hahanici eu pe tine
& hahamândoi frământăm un nucleu de descompunere.ţine-mă.în.suspans
în fizică tensiunea e diferenţa de potenţial
e de durere: les prises de conscience
sincer acum nu ştiu ce aş putea săţţi ofer ca tu să simţi ceva
ascunzişurile say bye-bye
give us up

salonul de tatuaje
e plin de femei care îşi tatuează „je ne regrette rien”
pe coapse
pe bandă rulantă
pământ în cerul gurii
şi constelaţii în tălpi
ţi-a spus-o mama, ţi-au spus-o toţi
intrările prin spate sunt făcute pentru cei ca mine

sunt oamenii ăştia care vin cu o boală
şi pleacă fără
de aici reciprocitatea noastră: avem grijă fiecare să primească ceva
un altruist, doi altruişti „I feel foolish”
diagnosticul, ne-au zis „enough is enough”
hahame too

Maximilian Lupu
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ALEXANDRA ANEA
“Today our bodies became vast,
they grew to the edge of the world
and rolled melting
into a single drop
of wax or meteor.”
(Pablo Neruda)

National geographic

felul în care ne întoarcem minţile
pe întuneric între forme scurte de
exprimare se strânge în ecouri
calde câteodată/ rămân slăbiciunile
sub oase moi & soarele constant
de-a doua zi

nu înţeleg cum zumzăitul televizorului
se aşază pe coapsele tale alături de mâna mea
poate că oceanul pe care îl vedem este în noi. fix în momentul ăsta
pe obrazul tău
se opreşte un peşte rece

cât timp mai aprinzi o ţigară in-to
the wild capătă sens frumoasa
strângere de lume. teama că

becul roşu îmi urmăreşte mâna
cum se urcă pe gâtul tău
iar resacul îl văd în păr
cum explodează izbit de valul direct

nimic din ce se întâmplă nu e real mă ţine adesea
în umbră spinii întorşi
pe toate părţile sunt la margine
de fapt sunt peste tot multe goluri obsesive

venele tale sunt mai vizibile în lumina mării
şi le urmez drumul
cu carnea cu răsuflarea sacadată

n-au cum să treacă sub oase moi
soarele constant atâta timp cât
aprinzi şi flacăra mică & albastră de pe fusta mea
lăsată
repede deoparte

în sângele tău parcă văd (sau văd) albastrul
crud regal şi umed & coralul care se adăposteşte

emphasis
foto: Iustin Andrei Șurpănelu

LAVINIA NECHIFOR

“siguranţa atingerii urcând ca o buză uriaşă
între un om şi celălalt”
(Răzvan Țupa)
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ora de filosofie
stau pe gânduri un mecanism bine uns. la filosofie
proful desenează/ în portocalul suplu
cresc din maxime cireşe uriaşe ele descriu o existenţă
acolo sus zeii noştri detoatezilele
visează spirala unui caiet dictando

”nu contează că eşti în doliu”

c-ul din coadă n-are elasticul narcisei
fit for life ar trebui sau nu să sune profund
în nord-sud sunt anunţate ploi cu tupeu
tuşul subţire nu poate dispărea
budinca de vanilie e pe gratis. dacă nu întreb despre florile din lucrarea la filosofie dacă nu dublez cheltuielile dacă nu
sporesc supa caldă strict verificată
de electricitate

frica să nu ne pierdem minţile ne face
să închidem toate geamurile
fiecare din noi ţine în gură 3 litrii de parfum
nu se schimbă nimic

ştiu că am ochi frumoşi praful e mereu şters de pe
ploapele mele stau bine-mersi cu dunga bluzei
nu există ceaţă în capul pieptului meu doar un
unicorn pentru împărăţia bibliotecii. acasă sunt cuminte şi mi-e totul clar

e aceeaşi noapte. corpuri calde se aruncă din noi
pun mâinile la ochi şi
nimic nu e mai puternic decât dorinţa de a
ne întinde pe jos la fiecare colţ de stradă. ne frecăm burta
ca nişte animale
disperate cu zâmbete largi

am un fel de frică
de bombe de cutremure ale vocii de vorbe spuse pe nebănuite de cana de suc de porto-cireşe
de parcă nu eu ci sfinxul
îşi serbează majoratul de parcă flutur degeaba
steagul clepsidrei

oraşul dispreţuieşte carnea
huiduie şi scuipă trist în spatele tău
cu faţa zbârcită de prea multe zâmbete îţi mângâie fiecare
şuviţă de păr

slavă ţie filosofie că nu vorbeşti cu ochii apoşi ai unui câine că n-ai puterea nelimitată extrateritorialitatea forma difuză a
colii
nu te vindeci niciodată de prea multă minte
nu faci niciodată foc în casa de alături vecinul de pluş
n-are lemnele tale perfecte şi colorate. fură doar noaptea surcele şi gânduri curentate

nu mai poţi fi singura care ocupă spaţiul din spatele cortinei
dintr-un corp tot mai scund tot mai gol
senzaţia că ceilalţi sunt infernul
nu mai poate ieşi

încrederea mai ales/ să porţi la ora de filosofie ochelarii
străbunicii
acolo sus visează zeii noştri detoatezilele
nesperat de flexibili
părul nu le cade le cumpără otravă câinilor. ne feresc pe noi doi să fim
bicamerali

RALUCA RÎMBU
“dar vine o seară cînd intrăm în casă,
Închidem ușa în urmă
și se lasă liniștea,
iar asta e toată viața.”

se sună de ieşire. proful şterge desenul
cu gesturi largi portocalul suplu se înmoaie cireşele uriaşe
pierd pe rând zeama lor

(Dmitri Miticov)

EMILIA TABĂRĂ
“te cos, te fac ramă de pat, vor spune,
îți tai gâtul să te scuip în cap.

(Gabriel Daliș)

foto: Bogdan Pîrău

am rămas cu semne
într-un camion care a lovit cerbi.”
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EMANUELA PÎNZARIU
DIANA BELDEANU
“şi e viaţă azi
e gura mea deschisă în faţa morţii gurii mele”
(Constantin Virgil Bănescu)

insert fără spaţiu
aceşti muguri îngheţaţi acest calm al frigului sfidează
geometria ta aproape perfectă. te ridici 2-3 metri
vezi cu o aruncătură de privire mai departe de
taică-tu
de clădirile unsuroase de sinuciderile din cerul gurii
cuverturile te bandajează au farmecul lor/ când te pătrund
sunt două gheişe cu feţe topite
între două uşi
mereu prea înalte prea mici prea din lemn de mahon
aprinzi un foc acest foc negru sublimat din pixelii
fiinţei de ieri nu de azi te pui pe
automatic mode &
mănânci pofticios membre capete aripi. e o plăcere vinovată
de când
mă zbat de când chem ploile
de sub tălpi de sub aceste tălpi cusute
cu aţă de dinţi. mă aliniez după orion
ca după un bloc neluminat
în zeci de ani rotiţele aceste pieritoare rotiţe vor umbla
îngheţate & drăceşte
în tandem

“Does my sexiness upset you?
Does it come as a surprise
That I dance like I’ve got diamonds
At the meeting of my thighs?”
(Maya Angelou)

an easy way
persoană tăcută
care face rău pe ascuns. madmoazelă care
însoţeşte mireasa la ceremonie
trei metri sub pământ picioarele mele
spice de grâu înfipte trei metri în cer
toujours jeune ca portretul unei bunici
consum în mod excesiv lumina stinsă
când supermarketul se închide mă prefac
păpuşă plasticată neatinsă/ de soare
mă feresc să nu fiu atinsă de bliţuri
fotografi turmentaţi & zgomote indecente
deschid uşa cu mişcări lascive plagiate
de la vecina Beatrice aka Betty cea vizitată
las fermoarul să cadă pentru că ştiu
mâinile mele sunt mici piese metalice
făcute să alunece
să răsfoiască o carte
să învârtă o sarma
să se ajute între ele
ascult blue moon de la Frank Sinatra
atmosfera asta e prea lame
mai bine deschid geamul
stau aşezată
faţă în faţă oglinda pătrată două bibelouri
gemene puse alandala
o probă clară de persoana întâi ca un
câine care tot latră

grafică: Cristiana Ursache
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COSMINA ȘTEFANIA ONICIUC
“cum voi accepta
să îmbătrânesc legănată în mulţumirea de sine
care e o mironosiţă şi o
trişoare”
(Adriana Carrasco)

MIHAELA DIACONESCU
“azi cuvintele par la fel de înfiorătoare.
ca dragostea.
ajunsă pe mâinile unor nepricepuţi”

(Ana Dragu)

ne pas écouter le chant des oiseaux tous les jours
primăvara te rostogoleşti
în mijlocul străzii se zgârie asfaltul se înnegresc unghiile. laşi picioarele
să meargă singure după coşmaruri
cu zăpadă cât gardul
în colţul tău
petreci în tine. simularea bacului eminescu într-o cameră aerată te cerţi
cu paznicul sanatoriului
pentru piatra aruncată în capul poetului
îmbrăcat în pijamale de vară/ piesa asta se încheie
te ridici continui drumul la bucătărie
ca o mămică tânără
care şi-a dus copilul la grădiniţă aşteptând
deja s-o caute s-o strige să se scobească în nas să tacă
subit
oricum
zici sărut mâna fiecărei babe pe stradă. faci pe nebuna
dai din degete te prefaci că asculţi ciripitul păsărilor intri
la frizerie te razi ca un călugăr budist născut
a opta oară fără degete
acum eşti
prinţesa delphine. până se întoarce prinţul lanul de grâu
se usucă
păsările cad grele lângă pianul din cameră & ai vrea/ dar nu poţi/ să-ţi dai părul
după ureche până nu auzi
tristeţea altcuiva urlând ca lupii

schiţe intense
mi s-a întipărit un zâmbet pe faţă. colind oraşul cu el
trec prin mulţime fără să(-i) observ
uite
câte ceşti cu
poveşti pe mesele din salzburg e
zgomot nud de scorţişoară care umple până la refuz sufletele astea goale
e iarnă şi e fain să-ţi amesteci gândurile într-o ceaşcă de ceai
târziu în noapte
să-ţi scrii amintirile în zaţul cafelei
de dimineaţă ca şi când umbrele meselor
s-ar rupe de mese şi s-ar topi
atacurile teroriste şi cutremurele
nu alungă monştrii sunt tot acolo
au mâinile crăpate de ger & îi auzi cum strigă de sub pat
ca în poveştile pe care ţi le spunea mama
să caute cuvinte
dă-le jurnalul lasă-i să picteze magnolii
în sânge

Izabela Pavel
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IONUȚ NEGRU

PAULA MAFTEI

“Biografii ejaculate,
voci ieșite dintr-o gură prăbușită, stau în propria-mi vârstă
ca într-un ștreang, ștreangul sunt venele mele și propozițiile,
zemuiește un soare în sfârșiturile limbajului.”

“dimineaţă cu oameni translucizi
şi o hipnoză ciudată, un playlist
care face implozie
în inima mea mică şi dementă”
(Alexandra Negru)

(Aurel Pantea)

nefiresc

revoluţie cardiacă

stomacul gol a lui miller îl aude şi bunică-mea
cu televizorul mereu
dat la maxim cât să audă şi vecinu
care nu şi-a tras cablu

la ora zece sistolica & diastolica se devorează au un copil
care zvâcneşte şi rupe punga cu fluturi
arcuşul (său) sfidează
elementele figurate plutesc în sângele dezacordat

bunică-miu care fuma cu ochii închişi
n-a apucat să facă tuberculoză

ne e frică de întunericul care plusează
până la o limită iraţională

cuiele ruginite ale tatei le îndreptam doar vara
când şopronul se umplea de un abur sulfuric
amestecându-se cu vocea maică-mii
care se imprima cald sub piele
ca un semn de naştere

fluturii au indigestie se revoltă
mărşăluiesc prin centrul oraşului/ dendrite & axoni
stâlciţi
proiectil vegetarian
explozia şterge praful de pe muşchiul contorsionat

materia neagră din fiecare
mă linişteşte şi acum

devenim infinitul
după care aleargă copilul părinţilor mei

Manuell Mănăstireanu,
din seria Semne Teremia mare oct.2003

n-a fost nimeni să mă înveţe ce înseamnă
singurătatea
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LUCIANA CĂRARE

ESTERA STANCIUC

“Noaptea asta te leagănă, toarce mieros lângă
tine, ți se bagă în suflet
Noaptea asta se joacă cu tine frumos și te lasă
într-o baltă de sânge.”
(Claudiu Komartin)

1001 feţe şi-un corp nou
dispare soarele
de pe cerul roz pal. eşti la fel de bătrân toţi bătrânii îşi taie buzele
de marginea cănilor ciobite nimeni nu uită
nu uiţi nici tu ce urăsc cel mai tare
strigătul ăsta neauzit ce
mă
dor
picioaaarele
de-atâta mers printre greşeli neforţate printre vorbe şoptite & aruncate
ca plasele folosite
cineva pune alt soare scapă din mână
cuie ruginite soarele stă pe o dungă. se vede bine
cum înfloresc rănile mele mă protejezi
un piiiic prea puţin îţi scârţâie gâtul
&
ţii strâns sub limbă păreri pierdute o să-mi treacă ameţeala
de-o zi o să privesc
răsăritul o să am 1001 vieţi ca pisicile de pe trotuarul din faţa geamului
mai bine pe o bancă decât la pas
cu genunchii tociţi

“Această lume nu e o concluzie:
Dincolo există o urmare.
Invizibilă ca muzica,
Dar pozitivă ca sunetul.”

(Emily Dickinson)

când suntem singuri moartea
ne îmbrăţişează
într-o zi
am învăţat că frigul există doar în mintea noastră
furia bătrânului şi tăcerea din timpul meselor
greaţa copilului şi cearşaful
ce acoperă toate oglinzile. vina mamei şi o mână goală
întinsă în drum
semne de muşcături în carnea pereţilor
dacă te opreşti o clipă
poţi auzi
tânguirea slabă a oaselor pe care călcăm
într-o zi
o să dispară teama corpului atins de durere
şi foşnetul frunzelor

să ştii să faci alegerea bună. viaţa pleacă brusc e
o cameristă tristă/ se îmbracă
în dantelă fină/ pe sub pielea ta
pe sub pielea tuturor exuvie curată

Ioniță Benea

Tudor Pătrașcu, Fara titlu - acrylic pe panza - 80 - 70 cm - 2011
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AURA
MONOR
“când locuiești cu părinții

zilele încep să ia forma unui
ghemotoc negru de păr pe care nu reușești să-l
înghiți și
nimic nu mai e la locul lui”
(Raluca Rîmbu)

oameni cu puşcă. tentativă de inserare
s-a oprit timpul. obraji fierbinţi ochi activaţi
nu gândim
inspiră-expiră
în timp ce muzica e un format painter
furnicături pe coapse & buzele
unui străin
pe buzele mele titlu subtitlu
sinapsele se adună claie peste grămadă
în lobul temporal
ştim că trăim & că nu
e vis suntem tineri până când
ţigările pe masa rotundă & nesigură scrumiera
din sticlă albastră cu pete
fire de praf plictiseală
o duzină de alte motive se aşază pe conversaţia asta
priviri goale cam ce se alege după ce ne rupem
carnea sufletele
un fel de scrum al amorului. pasiunea ca o alchimie
punctul roşu al puştii cu lunetă se odihneşte pe inimă
acelaşi cadru. fiinţă tristă pe canapeaua
de lângă pervaz
ceaiul din cană fumegă ca o carne încinsă
otravă page cu aromă de muşeţel

el/ea aleargă sinapse leneşe apă de ploaie
un oftat
“mon dieu, il pleut”
cuvintele trec se întind pe toată canapeaua
(“ştii că ţin la tine”)
(“asta nu înseamnă că nu te mai iubesc”)
(“nu te cred”)
fastforward 2 săptămâni. nu l-am mai văzut nu l-am auzit
nu l-am scuipat măcar
grănicerii îşi aruncă scuturile
hai să scriu poezie. vers măsură
ritm in-te-ri-or măsură suflet
ten-ta-ti-vă (nereuşită)
cuvinte ca din scrisori. le pun în ordine
sună bine (dar nu chiar)
inspiraţie din eter deschid un document word
sună telefonul pierd şirul
am dat-o-n bară cu lirica asta cu vederile
largi
eye-contact & clic e bricheta
aprind selectez poligonul de tragere. inserez
această viaţă acestă cută a morţii mai ales

Tudor Pătrașcu, Fara titlu - acrylic pe panza - 80 - 70 cm - 2011
Dragoș Pătrașcu, „Mizantropul” desen creion,
hârtie Letea, 1981, 50 , 70cm, foto Bogdan Panțir
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first

şosete cu dungi tăcere necizelată
Corina Păcurar

ţi-ar plăcea să te uiţi de undeva de sus & să râzi
de tine.
ai creierul prăjit mereu ai vrut să ţi-l smulgi să-l priveşti
să ţipi la el să i-l dai lui hannibal lecter să-l mănânce
crud cu sânge de-al tău patetic prea roşu prea puţin
se îneacă.
ultimele tale cuvinte au fost stai linistită, sunt mort de mult
e la modă să ai cancer
orice fel de cancer
aşa că te-ai hotărât să-l ai. te întreabă constant de ce eşti
atât de palidă de ce te îmbraci mereu în negru de ce nu mănânci
de ce nu vorbesti de ce (nu) te arunci
oricum suntem doar accidente care aşteaptă să se întâmple
eşti insolubil în solvenţi organici te topeşti la rece
nici pied piper nu prinde şobolani la fel de bine ca tine/ te-ai ascuns
într-un tun
îţi trece umbra pe lângă tine & te întreabă cum o mai duci
încerci să o sugrumi şi te trezeşti în baia aia jegoasă
speli gresia cu clor parfumat
te-ai distrat destul

ANDREEA ITU
“scriu până când litera se scufundă sub carne. într-o zi voi fi citit
numai pe dinăuntru. voi fi o carte legată în propria-mi piele.
şi de nepătruns.”
(Ioan Es. Pop)

vă spun. mama
ne îndulceşte cu ceai ori am răcit ori
ne-am rătăcit 12 ceasuri bat mai tare decât o inimă
care gâfâie de la staţie
spre casă & ploaia aduce râuri de rimel
mai jos strada-i nepietruită lungeşte umbre de aluni le aşază pe patul lui procust
dau bună ziua
unui ţânc ăsta tace de parcă i-am tras palme
nu vorbe
vă spun şi. mi-e bine
cu plete pentru ele tremură în fiecare noapte
ochiosul
gâdilitorul
preaneastâmpăratul preaîmpăratul
tpl-ul nu circulă ard calorii pâna la 5 scara mă duce
în cerc mai mult cobor decât urc puţin îmi pasă
am gâtul
sugrumat de aerul ăşta iute buze mai active
decât etna
nu mai spun. mama se uită pe discovery
dungi de zebră se încolăcesc în braţele
unui leuţ
homesweethome
motivul fundamental al tăcerii mele

ALEXANDRA ELENA CÎRLAN
“aici nu stau decât doar cei ca noi. aici

viața se bea şi moartea se uită.
şi nu se ştie niciodată cine pe cine, cine cu cine şi când şi la ce.
doar vântul aduce uneori miros de fum şi zgomot de arme
dinspre câmpiile catalaunice ”

(Ioan Es. Pop)
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les pilleurs de cimetières
un câine rupe din obraz ca din acrilice uscate
aruncate. joci jocuri de noroc
îţi răsuceşti degetele simţi cum
puştii dansează balet pe sticla spartă
îţi coşi coastele una de alta frica nu poate fugi
printre ele

6. Saliva de miercuri
Spune-mi că sunt frumoasă şi desenează-mi cu markerul
pe sfârcuri înainte să mi se întărească. Trage perdeaua,
deschide geamul şi aruncă o privire în curtea blocului.
Bărbaţii deja nasc prunci morţi, iar femeile se plâng că
nu şi-au primit salariul de paternitate. Regina a deschis
porţile palatului, iar la chioşcul de pe colţ nu mai au ţigări.
Sfârcurile s-au întărit, markerul s-a şters. Buzele s-au lipit.

ne jucăm cu chicotitul cimitirului dezgropăm
dorinţe cu inima întoarsă spre tavan
ne agăţăm de candelabre fredonăm emoţii iubirea
îşi rupe pleoapa
ca o hârtie cu note muzicale
/a înceta să doară/
pe piele cresc minciunile albe
nu te regăsesc în trupurile de lângă mine
trânteşti culorile de perete deschizi gura
vocile ard treci prin pieptul meu & laşi
aripi tăiate de fluture
ai să-mi înţelegi versurile când buza îmi va atârna
de aparatul de fotografiat
nu poţi iubi pe cineva până nu-i îmbraci pielea
până nu te învărţi în cercuri cu ea

BIANCA BOLOHAN
“îmbrac un tricou pe care scrie
o să mă ştii de undeva”
(Petronela Rotar)

ALINA IULIANA VERDEȘ
“I always wonder why birds choose to stay in the same place
when they can fly anywhere on the earth,
then I ask myself
the same question.”

(Harun Yahya)

Corina Păcurar

alecart.ro

