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POEZIE 





Mai există poezie după poezie?

                 Nu voi da eu un răspuns la această întrebare, ci vă voi lăsa pe dvs., dragi 

cititori, să-l descoperiţi parcurgând această antologie a concursului Incubatorul de 

Condeie, aflat la cea de-a II-a ediţie a sa. 

                 Jurizând textele primite, am încercat să găsesc un punct de convergenţă, 

fie de stil, de temă sau de orice altceva, şi primul (nu şi singurul însă), la care 

ajungeam în mod inevitabil, era exterior calităţii textelor şi anume: vârsta 

câştigătorilor. De la mezinele grupului, Diana Frumosu şi Ana-Maria Lupaşcu, de 18 

ani, până la seniorii de numai 20 de ani: Andreea Teliban, Ana-Maria Vijdea, Bianca 

Dobescu şi Iulia Matei, ceilalţi: Ştefana-Miruna Belea, Elena Gabriela Lazăra, Radu 

Niţescu şi Vlad Văidean având „venerabila” vârstă de 19 ani!  Dar pe cât sunt de 

apropiaţi ca vârstă, pe atât de mult diferă scriitura lor. Îi apropie o anumită candoare 

şi prospeţimea scrisului, dar şi forţa de expresie, dar şi o relaxare binevenită şi mult 

aşteptată după încrâncenatul şi turbulentul douămiism, care pare să dea semne de 

oboseală, făcând astfel loc unei noi generaţii. Nu întâmplător m-am referit la vârsta 

câştigătorilor: ei nu sunt şi nici nu pot fi încadraţi generaţiei trecute, doar câteva 

ecouri vagi din Ruxandra Novac răzbat din textele Andreei Teliban, care însă îşi 

defineşte cu grijă teritoriul poetic. În plus, câştigătorii, să-i numim noii poeţi, căci e 

prematur şi categoric imposibil să-i definim ca pe o nouă generaţie, aşadar noii poeţi 

îşi permit cu nonşalanţă să persifleze însăşi reduta douămiismului – prin poemul „Ce 

înseamnă să vezi lumea printr-un sul de hârtie igienică”, Vlad Văidean îi dă elegant 

cu tifla lui Marius Ianuş printr-o scriitură ludică, dezinvoltă şi parodică până-n 

măduva textului. Diana Frumosu, mezina, trasează o delicată şi tulburătoare hartă a 

sufletului unui adolescent basarabean unde se întâlnesc iubitul, mama, bunica, 

bunelul, Nistrul, un mic paradis unde: „Să-ţi fie cald şi atâta/ Doar cald”. Miruna-
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Ştefana Belea “povesteşte” amintiri din satul ei în perioada războiului şi te captivează 

într-un univers rural în care apar şi personaje memorabile şi caricaturale, cuplul 

Mioara şi Ţoi: “atunci mioara l-a blestemat rău, să se aleagă praful de el./așa zicea 

lumea, că s-a ales praful de țoi numai din gura mioarei.”Radu Niţescu, deja remarcat 

în cenaclurile bucureştene şi nu numai, surprinde prin entuziasmul viziunilor sale: „în 

două mii doişpe o să ne iubim grozav/ până când între coapsele tale se va deschide o 

falie/ şi penisul meu va fi înghiţit de puhoiul de lavă”, dar şi prin tandreţea cu care 

transformă moartea lui Anais într-o poveste în care „oamenii/ o să se suie unul pe 

altul/ până la tine”. Iulia Matei vine cu o scriitură firesc-confesivă şi aproape matură: 

„dimineaţa curge tiptil. sar peste micul dejun beau cafeaua/ şi îmi zic că asta e 

fericirea/ ceva obişnuit o inerţie un impuls primar etc/ pentru că lucrurile mari se 

întâmplă/ fără voia noastră şi/ mult mai târziu”, în timp ce Bianca Dobrescu îl 

descrie cu graţie şi îndrăzneală pe misha, un iubit imaginar şi un fel de ideal literar, 

care în ciuda eforturilor ei nu înţelege “eternul feminin definit în literatură/ acela 

admirat de pascalopol la otilia”. Ana-Maria Vijdea îşi alege ca personaj pe Zenovia 

lui Gellu Naum, tentaţiile livreşti nefiindu-le străine noilor poeţi. Elena-Gabriela 

Lazăra construieşte un univers feminin şi feminizant, unde: „atâtea chestii mici şi 

neînsemnate/ deranjate de alte chestii mici neînsemnate/ alcătuiesc un mare tot/ mic 

si neînsemnat totuşi.”, iar Ana-Maria Lupaşcu îşi delimitează un spaţiu nordic, cu 

afinităţi slave sau norvegiene, cu o siguranţă ce pare să-i infirme vârsta, poezia ei 

fiind o revoltă mocnită şi care în loc să încheie această antologie aruncă mănuşa 

următorilor poeţi concurenţi. Să vedem cine o va ridica şi, mai ales, să-i urmărim 

îndeaproape pe câştigători!

Ofelia Prodan, Președinta juriului IDC, secțiunea Poezie
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Miruna-Ştefana Belea 

(n.1992, Ulmeni, Dâmbovița)

din istoria recentă a satului meu

până la o mie nouă sute și ceva nimeni n-avusese treabă cu războiul

și nici nu știau ce-i aia rechiziție

pe stră-străbunica nu a interesat-o decât să-și păstreze caii

și au împușcat-o soldații.

atunci a început istoria la mine-n sat.

oameni mobilizați pe front, case golite de lăzi de zestre

multe slujbe bisericești de ajutorare.

la sfârșit: un monument în curtea bisericii.

acolo s-au întors numele lor de pe front,

acolo au murit cu adevărat,

în tânguielile văduvelor.

maica și-a crescut frații orfani laolaltă cu copiii ei.

bunicul s-a născut primul, înainte de război,

l-au învățat o singură poezie cu versuri albe

nu trebuie să mănânci bomboane de la legionari, că-ți cad dinții

nici să nu le spui lor cine e comunist în sat,

nici să nu vorbești ce vorbim noi în casă

că nu e treaba lor
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și uite-l pe sf. nicolae cum te-așteaptă

dacă te bagi vreodată în case la oameni

să asculți ce zice

tataie știa poezia, dar prietenul lui nu

i-au umplut legionarii buzunarele cu bomboane

și comuniștii anii cu pușcărie

în fine, apoi a venit războiul și cei trei frați au plecat

unul a venit surd, dar

numele altuia s-a bătut în monument

iar al celui de-al treilea s-a scris numai cu cretă

poate se-ntoarce...

nu s-a-ntors și ani mai târziu maica a luat hârtii de la partid

să plece în basarabia după el

să-l găsească acolo căsătorit și bine...

nu l-a găsit

dar dacă ar fi să îi respectăm dorința

l-am mai căuta și astăzi
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de dragoste

când s-a-mbolnăvit  țoi de cancer

lumea-a zis că mioara o să-l lase

să putrezească

că s-a făcut a dracului femeia după război,

nu îi mai suportă bărbatului nici viața, d-apăi moartea.

adevărul e că nici țoi nu era mai cumsecade:

bea mult și strica prin casă-

pica gospodăria pe el!

nu degeaba ieșea mioara în bătătură și-l blestema

de se auzea până-n capul satului.

odată, la un paște, i-a luat nevesti-sii

coșul cu ouă roșii din cămară

și l-a dat pe băutură.

atunci mioara l-a blestemat rău,

să se aleagă praful de el.

așa zicea lumea, că s-a ales praful de țoi numai din gura mioarei.

și de atunci lui țoi i-a fost mai rău și mai rău

din băutură? din blestem?

și după un an a făcut cancer la stomac
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iar mioara nu s-a mai uitat la ouă, le-a vândut, a vândut tot

numai să se facă țoi bine,

nu s-a făcut

și l-a mâncat cancerul de viu,

sau așa spune lumea,

că nu se puteau apropia de casa lui,

că duhnea de la o poștă a mort.

numai mioara, bodogănindu-l mereu

a avut grijă până în ultima clipă

să îi fie lui țoi bine.

nu i-a fost

și l-a mâncat cancerul de viu.

la înmormântare singură mioara

a mers după el

și nu l-a plâns, nu l-a plâns niciodată,

de când l-a îngropat pe țoi

nu mai deschide gura.
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gropi

la noi în sat,

cârciuma-i vis-a-vis de cimitir-

o groapă pentru vii şi una pentru morţi, paradoxal oferindu-şi reciproc aceeaşi 

perspectivă.

între ele: un drum fără indicatoare,

al cărui capăt nu ştie nimeni unde e.

pe drum te poţi poticni de asfaltul tare şi poţi cădea într-una din gropi.

o groapă pentru morţi şi una pentru vii.

între ele, iată omul

îşi vinde ultimele cărămizi de la casă pentru tăriile pământului,

sau pentru o altă casă, în pământ- acelaşi lucru. 

se ridică doar ca să se poticnească în faţă,

renunţând de bunăvoie la cuvânt.

cârciuma şi cimitirul amuţesc spiritual

odată cu moartea dorinţei de viaţă.

neantul întins a săpat în banal o groapă pentru vii şi una pentru morţi,

iar bezna a căzut peste ele, 

și a strivit toate conştiinţele dinăuntru.
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și în amurg, 

oamenii se târşâie de-a curmezişul drumului, din gropa cu vii în groapa cu morţi. 

în cimitir, lumânările se aprind devreme,

în cârciumă, vremea a stins luminarea demult. 
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11

Bianca Dobrescu 

(n. 1992, Mioveni, Argeș)

intro

După ce am mâzgălit cu majuscule pe-o foaie cartonată MISHA ŞI EU

şi desigur ca o adolescentă ratată am înghesuit totul în inima vecinei de la patru 

privind fascinată literele acum devenite sângerii chiar închegate

am realizat că povestea noastră nu-i una obişnuită

nu are cum să-nceapă bine

iau un gât de brandy şi m-apuc să relatez

c1.

misha-şi colora piciorul drept ronţăia cu poftă ascuţitură de creion

îi era totuşi dor de vremurile când în orăşelul ăsta de provincie decorat în hârtie 

creponată

se găseau să zicem două dame verzi care pricepute îi găteau scoarţă de copac

nu ştia ce-i iubirea deşi întotdeauna şi-o imaginase cenuşie ca toamna

când a fost romeo în romanul lui shakespeare s-a plâns de final nu a simţit niciodată

sentimentele alea nenorocite impuse de autor

misha în orice caz are un trecut bogat

aşa i-a fost să fie plăteşte pentru păcatele altora

după cum bine repetă dacă i se cere

misha e numai cerneală
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c2.

când într-o zi s-a hotărât să-şi taie urechea ca un laş misha înjosit de publicul care 

înainte îl venera din tribună a scos nişte răcnete fioroase şi ca prin minune s-a 

transformat în scrum

nimic nu găsise misha-n purgatoriu în afara unor muieri ce-l scoteau din minţile sale 

prăfuite obligându-l să

se ţină cu dinţii de nişte axoni

muieri indecise care se ciondăneau pe star-urile de pe pământ
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c6.

absolvent al facultăţii de filosofie tocmai întors de pe front misha închis în casă şi în 

sine afirmă aşa fără ruşine

că-i este imposibil să înţeleagă eternul feminin definit în literatură acela admirat de 

pascalopol la otilia

nu greşeşti de astă dată nu a fost felix nu l-a atras medicina ba chiar se numea ştefan

şi tot ceea ce spunea era o simplă proiecţie nimeni nu m-a cunoscut cu adevărat deşi 

tuturor le lua nici două minute să-mi cadă la picioare
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Diana Frumosu 

(n.1993, Criuleni, Republica Moldova)

Când ai murit nu ştiam ce ţi se întâmplă.

Eram primii oameni

şi nu ştiam că se moare.

Te-am lăsat să dormi câteva ore,

dar nu te-ai trezit nici în dimineaţa următoare.

Trei nopţi la rând am stat în braţele tale,

dar n-ai vrut să mă strângi.

Erai rece, te-am învelit, dar tot rece erai.

Faţa ta, mâinile, picioarele tale şi pieptul

se făceau albe.

Într-o zi ne-a plouat,

te-am cărat la dos

şi-am adus flori să te faci bine,

dar nu te-ai făcut.

Erai ud.

Am înjurat tot ce urca la tine pe frunte

- de la primii stropi pînă la ultima furnică -

deodată n-am mai putut să te văd

şi-am plecat.

Noi nu ştiam că se moare.

Noi nu ştiam că se moare
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Autobiografică

Locuiesc la marginea unei lumi cât un

sâmbure de lămâie.

Casa noastră avea numărul unsprezece de când

am început eu să-nţeleg în cifre.

Acum e şi douăzecişitrei şi unsprezece.

Dac-aş avea două vieţi ca şi două case

poate aş muri de două ori,

dar nu ştiu cum iese asta.

Trăiesc, mor, apoi moartă trăiesc şi iar mor?

Adică mai moartă decât eram?

Sub unghiul nouăzeci de grade

câmpul îşi deschide misterul din cele două intrări în casă

şi-o cărare duce spre Nistru

(n-am îndrăznit să merg decât cu tata

şi asta când eram foarte mică).

Cele mai scurte drumuri nu sunt tocmai cele mai bune.

Sub cerul nostru e o stradă a florilor,

chiar dacă noi suntem cea a trandafirilor şi-'ntr-adevăr

cu trandafiri.

Ştiam mai înainte că
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cineva creştea lalele pe-o bucată de pământ

din câmp şi-i spuneau tot „la trandafir”.

În viaţă e mai mult decât astfel.

E ciudat cum atâtea străzi sau atâtea flori

se pomenesc deodată aşezate lângă două maternităţi,

dintre care una veche, o morgă

şi două spitale, dintre care unul vechi.

Poate că s-ar fi gândit,

în cazul unei morţi, al unei naşteri sau pur şi simplu o vizită,

că oamenii ar veni la noi ca-n ţara minunilor

să-şi umple braţele cu flori

s-aducă şi-n aroma aia încărcată de bolnavi

adiere mai bună.

Spitalul cel vechi e noaptea lângă care

am ţipat speriată

de-o pisică.

Nu ştiu cum se face, dar mi-e frică de oameni.

Maternitatea cea veche e locul unde m-am născut eu

se pare că nu mi-a dat voie să plec prea departe

şi-am rămas pe-aceeaşi sută de metri

cu ea, cu spitalul,

cu morga.
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Despre bunici, cu bunici, pe la bunici

(sau era prea târziu să mai găsesc autobusul)

I

Drumurile din sat

sunt simple.

Poate chiar mai vii decât

unii oameni

aşa cum sunt morţi mai vii decât cei

care le vin de

Paştele Blajinilor.

II

Pădurea cu flori

e o benzinărie.

III

Plec capul de ruşine.

Aşa cum le stă moartea pe limbă

mă apucă deodată

şi pe mine.
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IV

Bunelul meu are o puşcă sub pat,

un scrânciob şi un nuc la poartă,

şopârle pe cărăruşa care duce în grădina mare

cât grădina raiului,

două lozniţe cu prune uscate,

cireşi, căpşune şi lăcrimioare.

Dacă eram mică, aş fi spus:

bunelul meu are morcovi,

bunelul meu are o portiţă prin care ies în câmp

ori de câte ori vreau.

VI

Aproape,

e o cişmea

în josul casei.

Departe

e un izvor

în susul casei.

În fond,

ca şi drumurile vieţii.
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VII

Casa bunicilor

stă pe o diagonală care pare să cadă

din cer.

Bunicul meu

e mai mult decât un om.

Ne învăţa rugăciuni,

zicea să ne facem cruciuliţă înainte de culcare,

iar de Paşti

ne spăla cu ouă şi bănuţi pe faţă.

VIII

Ştii, îmi place să stau pe soba bunicii.

Nimeni nu mai are una ca a ei.

Să stai pur şi simplu fără să te mai gândeşti la ceva.

Să-ţi fie cald şi atâta. Doar cald.
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Elena Gabriela Lazăra 

(n. 1992, Balș, Olt)

Moştenirea 

tuşică

nu ai idee cât îmi place casa ta

câte lucruri aş putea să fac după ziduri

aş trage fiecare cerşetor să-mi ţină gardul

iar eu mi-aş târî buzele de fiecare fereastră 

de fiecare pahar spart până când

sânii o să se turtească şi o să cadă ca doi bolovani

forţând parchetul să se dezumfle şi să crape de fericire

pentru că nici un animal  nu-i mai calcă fibra  nu o mai udă

de emoţie si nu o mai pătează de urmele prietenelor tale

care se bucură de Alzheimer până în adâncimea tinereţii.

vreau să ştii că nu am nevoie de mobilă

poţi să o iei pe toată în mormânt cu tine

eu am nevoie de spaţiu

cerşetorii o să se întindă până la lustră

o să trăim fericiţi şi mai mult decât tine

căptuşind totul în ziare

vom alerga să cuprindem  burta casei

din coastele palmelor 

laşitatea mea nu va mai fi decât un cearceaf plin de găuri

sub tălpile ziariştilor.
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Doamnele străzilor

S-a ales praful de cinematograf

la coloana lui se adăpostesc femei

cu buze înfipte în furnici.

Din poale pe brâu

privirile se fixează în crăpături

ca să-şi arate în toată splendoarea

limbile proaspăt ceruite cu bărbaţi 6 din 49

În ochii fără sunet

pică  scrum

să le încarce bateriile

după zile de tânguială

non-stop.

Genul ăsta de femei mă sperie

goale pe dinăuntru şi

pline pe dinafară cu foiţe fluturaş

mirosind a plante vidate

sunt - plastic.

Dacă aş avea acum, vara,

un şal de două straturi
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mi-aş înfunda nasul

în podul palmelor

să nu mai văd

cum îşi prelungesc degetele

să facă iniţierea.

E nevoie de ele în fiecare colţ al străzii,

colţul nu poate trăi fără ele.

E aproape rotund

dacă nu te loveşti de el

să-i vezi laturile

îmbrăcate în insule cu mustăţi

care şi pline de graffiti

nu pot ascunde palmierii

ţâşniţi din vulcan.

Atâtea minciuni

plătite la ora cu vârf

într-o zi se vor termina

iar trecătorii vor rămâne

fără idei

să se uite la doamnele străzilor

cum alunecă pe coloană

de sus în jos

şi cum le pică buzele

generos la unghiile proaspăt

agăţate în mov.
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Chestii

Şireturi prind rădăcini

sub becuri ieftine

unde bocancii îşi apasă dragostea

tricouri lungi transpiră  

sub becuri ieftine

pentru a lăsa urme

pe zidurile tatuate cu palme

simplul ritual al unghiilor vopsite

crăpate în buzunar

la cinci minute după aplicare

sperie cureaua zgâriată

cu rânduri de brăţări agăţate

în câte o şuviţă de spirale

pupată mai târziu de Bill

atâtea chestii mici şi neînsemnate

deranjate de alte chestii mici neînsemnate

alcătuiesc un mare tot

mic si neînsemnat

totuşi.
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Ana-Maria Lupaşcu 
(n.1993, Vama, Suceava)

în orice zi 

apare stepa/ întinderea trupului meu. văd bărbaţi purtând 
caii răniţi în spinare. umerii pe jumătate în pământ ţes drumul
spre cealaltă parte.
potecile duc într-o noapte nordică şi

mă simt tot mai aproape, le strig 

băieţi
treceţi veninul în cantităţi ceva mai mari
ne trebuie să umplem bine.
am văzut e gol pe dinăuntru/ gol pe dinafară
doar
monochrome walls.

au rămas câteva încercări 
pentru mâna care ucide/ trimite
impulsuri repetate şi

tot eu colind malul. umerii pe jumătate în pământ 
descresc distanţele, locul acesta e un paradis primitiv
într-o barcă răsturnată.
trecerea se face în perfectă linişte  
pe când trupul meu aici, printre săgeţi de os emană
miros dulce.
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de la ultima ta insomnie cresc singură  drumul sării şi al sângelui,
dar ce folos când
mi-au rămas doar săgeţile.
vocea ta aşteaptă zile/ seri de lemn sau cuvinte care 
să oprească plutirea, undeva dincolo
 
trece timpul şi 
nu ajung. într-o convulsie hotărâtoare
îmi strâng braţele
să poată umple ţeasta asta cu zdrenţe.
 
e cum nu se poate mai bine şi mai uşor
în vizuina mea, seri la rând, trupul caută în pat 
golul pregătit
de simpla idee
a somnului.
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atât de tânără şi de vie

e una din acele zile când se cuibăreşte micul oskar sub
ţeava automatului. mă întind liniştită pe spinarea 
unui gang, las nervii să vâneze/ mi-aprind 
o ţigară, abia mă pot suporta.
ar fi trebuit să ştiu dinainte-sunetele ajung în marginile unui trup
puternic şi inutil.

când pleci, dau sălbatic 
din mâini şi mă aşez pe spate,
ca soldatul rănit. 

la timpul potrivit nu lipseşte nimeni, mi-am spus, dar văd că

mă urmăreşte ceea ce 
voia să ascundă răsunetul. ceva trebuie făcut -schimb cuvintele lui oskar cu ale tale 
mă salt din tălpi, tot plină
de mersul lucrurilor. văd scene cu viaţa despicând
pieptul
şi imaginea clară că el purta o piatră în gură
la ultimul asalt.  târziu l-am găsit, am râs ca smintită
până ce o mână rece şi supusă
m-a lovit în piept. 
                         aş vrea să mă găseşti vindecată
de tot 
                          ce-mi pot aminti  
la întâmplare. 
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sat pescăresc norvegian

mâinile pescarului 
cunoşteau. îl trezeau la răstimpuri 
eliberat de imaginea portului
în cuibul de sub sânii ei de sticlă. acolo respira animalul
alb al cărni.

totul a pornit de la dansul cu ancora strâns legată
de piept. (în mijlocul unei mări ceva salvator a fost văzut:
o femeie străină dusă de-a lungul nopţii în loc sigur,
piruetele ei măsurate în limităcuvintenăvală 
au răsturnat  liniile în 
mica agitaţie.)

nimeni nu cântă în larg, nimeni la reflux
doar valurile
scot femeia prin pânze la prima zăpadă. atunci ,
cu cizme pescăreşti mă aşez împotriva curentului 
ajung undeva deasupra, unde pasările nici
n-au bătut din aripi .

spre seară, 
mâinile pescarului ating sforile, aerul pocneşte în căderea
cortinei
şi toţi  încep să cânte în spate
luând lumea pe sus
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Iulia Matei 

(n. 1991, Cluj-Napoca, Cluj)

dimineața curge tiptil

nu mai știu ce să-ți spun

uneori am impresia că a trecut un secol

e momentul ăla de maximă liniște

când nu mai e nimic încorsetat și orice mișcare

 bântuie de la un colț la altul de la oase la mâini

apoi ne paralizează într-un mod cu totul

irespirabil

dimineața curge tiptil. sar peste micul dejun beau cafeaua

și îmi zic că asta e fericirea

ceva obișnuit o inerție un impuls primar etc

pentru că lucrurile mari se întâmplă

fără voia noastră și 

mult mai târziu

tu nu ai fost acolo

era doar încăperea aceea goală și rece

în mijloc eu

trecându-mi degetele peste așternut și asta

mă făcea și mai singură

tu nu știi

cum e să aștepți crezând că asta va salva
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tot ce e de salvat. să despici temperatura în mii de gesturi

care în final devin un singur tic

închis/ deschis

dimineața curge tiptil
îmi beau cafeaua și îmi spun că asta e fericirea
pentru că așa
e cel mai simplu 
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scrisoare către tine

am primit cartea. să știi
m-am oprit pe stradă am deschis-o exact la mijloc 
 i-am mirosit paginile. miroseau a vechi și asta m-a dus cu gândul
la covorul din sufragerie pe care mă tăvăleam când eram copil
ca în iarbă
pentru o clipă am avut din nou cinci ani. jucam fotbal cu băieții
 eram în poartă
îl așteptam pe tata să-i arăt schema cu plonjatul
și aveam părul tuns periuță
apoi am închis cartea și aveam douăzeci de ani. stăteam în mijlocul trotuarului
 într-un zgomot infernal 
din care nu-ți mai amintești drumul spre casă
mi-e drag să-ți scriu. am impresia că din tot ce aș pune aici
ar ieși cel mai curat și sincer poem
pentru ce vibrează de partea cealaltă a foii e o lume în afara minții mele
și când închid ochii orice obiect e departe
am dat drumul la tom waits. îți ziceam că e un fel de henry miller
în variantă cantabilă
dar azi dincolo de orice asimilare 
muzica lui e ritmul unei după-amiezi prăfuite
în care am ieșit cinșpe minute din casă am luat două guri de aer
și am ajuns la mine. mai mult. am ajuns la tine
un loc în care m-am ghemuit 
și mi-a fost cald pentru prima oară după mult timp
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acum mă mişc lent
(poem pentru gargantua în care alunecăm)

ieri mi-am pus laurie şi transitory life
ţi-am zis că asta mă face să mă mişc lent
în slow motion aproape
aşa cum un gasteropod

lentoarea e bună
ca un fel de mlaştină caldă în care ai putea să te afunzi
de 3 ori pe zi dimineaţa la prânz şi seara
(atunci s-ar încălzi şi camera. ne-am dezbrăca
eu prima întotdeauna eu
ţi-aş aluneca pentru prima oară sub oase
şi toatea astea pe transitory life)

de-acum noaptea e un orb gonind pe motocicletă
cu ceva stacojiu în mână
mereu ceva stacojiu de parcă
atunci s-ar fi declarat război cu marte fără scut
sau orice altă planetă roşie

alunecăm sub covor pe lângă pereţi prin parchet
cu laurie cu tot
până la epuizare
şi ne place la nebunie alunecarea asta ca o migdală
plimbată pe vârful limbii
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când camera s-a topit de mult
şi noi suntem afară. cu totul afară
şi afară nu e deloc singu
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Radu Niţescu 
(n.1992, București)

opt mii opt sute patruzeci şi şapte

Anaïs ştie de trei ani că moş crăciun e un bunic
că oamenii sunt laşi 
şi că are cancer
sângele ei e o pastă vie un noroi animal
de celule care se hrănesc cu secunde

de atunci locuieşte în salonul cinci al treilea pat
în care speră să zboare pe fereastră
să  respire fără să tuşească 
să mai mănânce odată nesănătos
să dea o sută de doctori pe-un iubit 
să-i scrie altceva în afară de
“Dumnezeu, de ce eşti rău cu mine?”

am văzut-o cu trei zile înainte să nu se mai încalţe
să nu-şi mai pună şosete albe curate
şi piciorul ei să fie etichetat cu numărul opt mii opt sute patruzeci şi şapte
m-a întrebat dacă morţii se iubesc fiindcă vrea să vadă cum e
dacă se îmbolnăvesc fiindcă e sătulă
dacă sunt doctori şi spitale 
dacă o să ne mai întâlnim vreodată
ne-am plimbat atunci şi mi-a spus că îi place mult mersul
şi n-o să se descurce
că nu are călcăiul pregătit pentru etichete 
la degetul mare
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nu ştiu unde e Anaïs acum
poate e chirurg şi are grijă de nina
fata care se naşte în fiecare miercuri

odată i-am spus o poveste
într-o zi oamenii
o să se suie unul pe altul
până la tine
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două mii doişpe

în două mii doişpe o să ne iubim grozav 
până când între coapsele tale se va deschide o falie
şi penisul meu va fi înghiţit de puhoiul de lavă
o să-mi cuprindă apoi adidaşii
genunchiul stâng
şoldurile umerii părul
australia
sydney va fi o scoică pe valuri
oameni în negru cu cravată 
se vor strânge să afle epicentrul
în timp ce europa şi asia  
se vor afunda în tine
mai apoi 
mătuşa mea din california o să se ducă şi ea
împreună cu căţelul ei rose şi statele unite
omul e dat dracului 
va fi unul noe-jing inginer chinez
o să construiască în două zile un zeppelin  
va salva un picasso un rembrandt
un dostoievski un niţescu
un beduin un elefant o portocală
o icoană un sezon din house
un mecdonald's
un bărbat şi două femei
vor zgâria zilele pe un perete începând cu prima
de după noi
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americani mari şi mici strigând  U S A 
împart tricouri cu el ciuruit
pe toate străzile

poate întâi mai va fi zi naţională poate vor scoate
acadele kill osama cu gust de praf afgan 
şi cola deadladen ediţie limitată

sigur vor bea de fericire până când n-o să înţeleagă nimic

ţii minte când am fost  
la un liceu în irak
aveau sport/ învăţau să se târască prin tranşee 
săpate pe terenul de fotbal
proful era un general retras 
şchiop şi cu o crestătură pe obraz
la proba de aruncat cu grenada
în ruinele spitalului de lângă 
toţi dar absolut toţi au luat zece 
apoi au mers la pistoale
le-au curăţat / le-au încărcat
au ochit o grămadă de haine
şi la sfârşit
un băiat supt ras în cap 
a tras cu kalashnikovul în aer
şi a anunţat pauza
într-un muzeu glonţul la loc de cinste

altundeva tyson îşi creşte porumbeii 
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Andreea Teliban 
(n. 1991, Broșteni, Suceava)

prezicere

acei copii născuți cu flori în păr
vor fi ultimii copii ai poeziei

nici băieţi nici fete doar
nişte fiinţe frumoase cu versuri scrijelite pe piepturile albe
în care se vor reflecta luminile girofarurilor
şi mai departe
până la stele

ultimii copii ai poeziei vor simți până în măduva oaselor ruptura cordonului 
ombilical pentru că
în pântece ca pe un radio au ascultat toată poezia lumii
nu rămâne decât putreziciunea ultimelor mâini ce scriu încă
o dată cu ele se termină totul

și copiii vor bântui străzile marilor oraşe
ticsite de gunoaie drogaţi cu seringi în vene bătrâni senili cerșetori
vor fi peste tot pe unde geme suferinţa
pentru că doar din ea se vor mai naşte versuri
versuri adevărate

unde se moare de cancer
unde se moare de foame
unde se moare de prea multă dragoste

în albume mari din case vechi poze cu poeţi şi curve poze cu poetese şi motociclişti
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poze cu sinucigaşi în care nu a mai încăput poezia
femei urâte bărbaţi hidoşi care trăiau cândva într-o boemie sacră
pisici mâncându-şi stăpânii singuratici scheletele antisocialilor tineri masturbatori
albume mari în care tragedia sufletelor poetice

copiii cu flori în păr singura și ultima primăvară a
vieților noastre primitive
a societății mușuroi în care
țigăncile citesc în palme
false destine mărețe și
adună monede să le coase fustelor colorate
pe care le flutură apoi în dansuri ritualice
deasupra lumii
și când deasupra noastră nu bolta cerească ci fusta gigantică a țigăncușei
fusta gigantică dovadă a indeciziei
știm că suferința cea mare e a celor care nu știu ce vor
a deznădăjduiților ce așteaptă o revelație
a noastră a tuturor celor care nu vom cunoaște niciodată
poezia

acum
copiii par triști și
înrudiți cu scriitorii vremii
prezicerea a ajuns până în cerneala tuturor stilourilor

nimeni nu ar trebui să mai scrie nimic
nimeni nu ar trebui să mai scrie nimic
nimeni nu ar trebui să mai scrie nimic
e în zadar
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locuim de ceva timp împreună și nu ne mai ascundem când
nimic bun nu mai putem scrie când
nimic bun nu mai găsim unul în celălalt
doar facem dragoste cu ochii închiși cu gândul la crezul zilelor când simțeam că 
putem schimba lumea
poezia poezia
dragul meu
menstruaţia mi-a curs direct din suflet în ultima primăvară toată
nu am putut naşte nici un copil cu flori în păr
în fond
nici nu suntem poeţi adevăraţi şi
nu ar trebui să ne pese
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despre fluturi

sunt o femeie goală într-un pat gol
trupul meu se vrea cald

câți fluturi încap într-o
cameră de doi pe doi
toți îmi caută pielea iar
aripile lor îmi lasă praf colorat pe spate

oricum ce-ai putea face tu cu trupul ăsta dezordonat care cere lumină prezență tăcere 
cu limba căzută ca după război cu privirea plecată cu toată goliciunea nesimțită

printre fluturi
nimic
nu poate fi măsurat pur și simplu
timpul să se ducă naibii de unde a venit

aerul e plin de praf
o respirație la câteva zile îmi este suficientă
tot la câteva zile mă uit la ceas și
nu se întâmplă

nimic nimic nimic tic tac tic tac tic tac

trebuie să fac curat
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trebuie să fac curat neapărat
cine a blocat de fapt ferestrele
de ceva vreme nu am mai văzut decât nori
zeul cel mare a tras cortina peste noi

nori negri nori grei
și atâta praf între ei

și e atâta primăvară între patru pereți
aproape că mă simt vinovată pentru
ultima amintire pe care o am de afară și
nici măcar nu știu dacă e 
ultima sau cea mai frumoasă

tocmai îți învinseseși teama de fluturi
teama ținutului de mână și
toate celelalte temeri ce te țineau departe

te dusesem în locul în care
nu era nici o specie de orătanie înaripată
ți-am spus că

este singurul loc fără praf din tot orașul haide să respirăm împreună să înghițim 
lumea să tragem păcatele pe nas

te priveam în ochi și
nu știam dacă tu vezi prin mine sau
ești acolo
îți tremura buza de jos ca și când
ai fi vrut să-mi spui ceva
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ceva frumos sper
dar atâta liniște curată nu a mai fost între noi
niciodată

cineva ar trebui să poată deschide ferestrele astea
cineva ar trebui să spună o rugăciune pentru ca
zeul cel mare să ne ierte
să ne modeleze din nou și de data asta
nu din pământ

dar atâta liniște curată nu a mai fost între noi
niciodată
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javra dinăuntru

noaptea în care nu voi stinge lumina
așteptând mirosul femeii bătrâne să
se risipească în aer stătut
vreau să văd
mirosul femeii bătrâne cernut prin
coastele-mi roase de-un câine
mirosul plutind spre fereastră și
ducă-se în

țara femeilor ce nasc copii adevărați
nu câini
nu ca mine niciodată ca mine

port înăuntru o javră cu blană aspră și colți
înăuntru o javră cu ochi de bărbat ce
m-a îmbătrânit ducând-o
și de asta eu pe pământ și de asta
eu nicovala oamenilor frumoși

mi-s grea și bătrână de parcă
în mine nu un câine ci tot universul

un pântec mai mare sau cald
sâni cu lapte mai bun
niciodată ca acum și

știu că voi naște javra când
noaptea nu mă va putea
ascunde 
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Vlad Văidean 
(n. 1992, Baia Mare, Maramureș) 

NOTĂ PRELIMINARĂ:
Din partea preaaplecatului autoriu se oferă preacinstiților și virtualilor cetitori 

selecția unor lepădate „cămăși de ceapă”. Naive, cinice, lacrimogene sau pur și simplu 
duhnind a complezență față de sine și față de alți necunoscuți. 

Da, am spus lepădate. Căci momentele au fost unice, neamânate, deci 
irepetabile. Acu se petrece o metamorfoză nepremeditată; în tăcere se petrece, în tăcerea 
lebedei nenăscute. Și cu părere de rău pentru deja crăpata lupă de mai jos. Din păcate 
pentru dumneavoastră, asistați la un delicios spart al târgului. Tălmăcitoare ale acestor 
foițe vă pot f i – chiar dacă nu au știut-o, ci doar eu m-am lăsat tălmăcit – înseși cuvintele 
fericitului Iov:

Voi zice şi eu ceva din partea mea,
voi arăta şi eu ştiinţa mea,

căci sunt plin de cuvinte până în gât
şi duhul meu lăuntric îmi dă zor.
Iată că cugetul meu în mine este

ca un vin care n-are pe unde să răsufle,
ca un vin care sparge nişte burdufuri noi.

Voi vorbi deci ca să mă uşurez,
voi deschide gura mea...

(Iov 32.17-20)

NOTĂ EXPLICATIVĂ la precedenta Notă preliminară:
Din păcate, din fericire, cu nemernicie de f iință trăitoare, muritoare întru acel 

nesuferit Panta rhei, grăbitu-m-am să mă lepăd înainte de vreme. Călușul vieții 
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imperfecte, generator de amuțire, generatoare de gol umplut cu năvăliri, generator de dare 
pe dinafară, sau – mai pe scurt – amânarea perfecționistă nu certif ică schimbarea 
condeiului. Esențele fermentează, se transfigurează. Nu dau voie limbuției să le linieze. 

Rugați-vă pentru ieșirea la liman a nevrednicului. 
CUVÂNTUL 

DE 
DESCHIDERE

ROSTIT 
DE 

CĂTRE 
REPREZENTANTUL

UNEI 
FIRME 

DE 
SCAUNE 

ERGONOMICE:

Avem modele de scaune ergonomice
care nu au nevoie de oameni

şi avem modele de oameni
care nu au nevoie de scaune ergonomice.

În rest, totul se rezolvă.
Cumpăraţi cu încredere!
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CE ÎNSEAMNĂ SĂ VEZI LUMEA
PRINTR-UN SUL DE HÂRTIE IGIENICĂ?

Înseamnă,
în primul rând,

să cauţi şi să găseşti
un sul de hârtie igienică
nefolosit,
parţial folosit,
mai mult sau mai puţin folosit,
foarte folosit,
ori total folosit.

În orice caz,
un sul de hârtie igienică
care poate fi găsit oricând şi oriunde,
cu mare uşurinţă
şi cu mare folos.

Apoi
înseamnă
să cauţi şi să găseşti
un ochi –
stâng sau drept sau de mijloc –
nu contează,
să fie ochi
şi,
mai ales,
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să fie al tău,
personal:

Nefolosit,
parţial folosit,
mai mult sau mai puţin folosit,
foarte folosit,
ori total folosit –

În orice caz,
un ochi
la care să duci
sulul de hârtie igienică
pentru a privi prin 
el.

(Desigur,
ducerea ochiului la sulul de hârtie igienică
presupune ca în prealabil
să-ţi fi căutat şi să-ţi fi găsit
o mână,
un creier,
o inimă – după preferinţele fiecăruia –
cu care să-ţi duci
sulul de hârtie igienică
la ochi).

Apoi
mai înseamnă
să cauţi şi să găseşti
lumea –
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parţial folosită,
nefolositoare,
mai puţin sau mai mult folosită,
foarte folosită,
total folositoare –
pe care să o duci 
la sulul de hârtie igienică
parţial folosit,
mai mult sau mai puţin folosit,
nefolosit,
foarte folosit,
total folosit,
pe care l-ai dus
la ochiul tău
foarte folositor,
pentru a vedea lumea
total nefolositoare prin
el.

Şi mai înseamnă
să umbli prin lume
purtându-ţi sulul de hârtie igienică
la ochi
ca pe un monoclu

şi să te uiţi la lume
şi lumea să se uite la tine – 
tu înghesuind lumea în sul,
lumea înghesuindu-te cu sul cu tot
în afara ei.
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Eu cred că un sul de hârtie igienică
ar trebui folosit cu mare chibzuinţă
pentru că prin
el
ni se arată
cu câtă uşurinţă
ne putem fi
de nefolos,
de parţial folos,
de mai mult sau mai puţin folos,
de foarte folos,
ori de,
până la urmă,
total folos.

Eu cred că un sul de hârtie igienică
e o lunetă demnă
de luat în considerare
cu cea mai mare seriozitate.
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ȘI DACĂ...

Iadul există,
şi dacă el a fost plasat de către
bunul Dumnezeu
într-adevăr undeva mai jos,
mai dedesubt,
aşa precum o presimt mulţi,
înseamnă că este clar – posibilităţile sunt multiple:

Atunci când bunăoară poeţii îşi apropie scaunele de masa lor de lucru
(ce ciudat! Întotdeauna am avut impresia că poeţii nu au nevoie
de chestii din acestea precum scaunele sau mesele de lucru),
frecându-le de podele,

ori se lasă o linişte mormântală în iad,
linişte în cadrul căreia toţi osândiţii,
ba chiar toţi dracii
ascultă
cu toţi ochii 
căscaţi
simfonia picioarelor de scaune poetice
târşâite spre mesele lor de lucru,

ori toate lucrurile se petrec în continuare
aşa precum li s-a îngăduit să se petreacă,
osânda merge-nainte,

50

IDC Poezie. 2011



în ţipete
şi-n urlete
şi-n hohote
şi-n scrâşniri de dinţi
care acoperă mult prea slabul zvon al poeţilor
care se folosesc inutil de scaune şi de mese de lucru. 
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Ana-Maria Vîjdea 
( n. 1991, Buzău, Buzău)

Sexfaldur 

azi am stins praful de pe vârsta de aur a zenobiei 
plasticul îmi zâmbea și proprietăți ale corpului ei se dezveleau 
scăpând sunetele de ecou prinse pe coapse 
azi o iubesc pe zenobia femeia nu încă pasăre 
viața ce mă strânge și pe mine între coapsele ei 
și îmi spune să cânt 
de ieri o iubesc neînchipuit de mult degetele ei 
sunt degetele mele 
de ieri strâng nimfa de brațe zenobia geme gemetele ei 
sunt zgârciurile mele
(lui gellu)
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Camera Obscura

Daguerrotipul a strâns între coapsele ei 
Copilul prins invers 
Stă cu picioarele în sus se întreabă 
Mama, unde e mama se întreabă 
Iar ea stă cu mâinile pe piept  
cu capul pe spate copilul între picioarele ei  
se întreaba Mama, unde e mama 
ea stă fixă capul îl ține pe spate 
el întreabă de Homer naratorul 
eu îi spun că a plecat nu mai povestește 
dar că îl poate găsi din când în când 
între ea și eternitate.
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Charogne

eram toţi morţi şi ne povesteam morţile
a lui era cea mai tristă- murise în burta mamei
înţepat în călcâiul vulnerabil de ace cu gămălie
după urmam eu
De departe însă cea mai frumoasă moarte era a unui trompetist
Intrase în comă sintonică 
Îndoit pe un mal îşi sufla temperamentele inegale
iar noi şi oamenii pescăruşi ne ştiam toruraţi şi strigam
Norriega, Norriega
eram bahici şi în limbile noastre diferite
cântam şi uitam tot ce ştiam chitare tobe suspans
şi el scădea scădea 
şi noi sforzando
el devenea măreţ aproape divin 
nu mai ştia de noi nici noi de el ne simţisem jigniţi şi plecasem
şi el se înălţa
se înălţa
cvinta lupului
ora lupului 
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Prolog pentru ediția viitoare :)

Credem în talentul și creativitatea scriitorului amator din România. La debut, el are 

nevoie de spațiu să-și afirme aptitudinile literare. Are nevoie de provocări. 

Creativitatea sa trebuie stimulată. Talentul său trebuie recompensat. 

“Inițiem INCUBATORUL DE CONDEIE pentru a-l susține și promova pe 

talentatul scriitor amator din România. Provocăm oamenii talentați în condei la 

concurs. Vrem să scrie. Și, mai ales, vrem să fie motivați să continue să scrie, pentru 

că, dacă sunt chiar talentați, vor fi aleși și publicați. Chiar dacă IDC testează scrisul, 

voi repeta mereu, pentru că este important: citiți de două ori mai mult decât scrieți!”

Ciprian Burcovschi, Fondator AdLittera Project 

“Ne propunem să creștem interesul pentru cultură, educând tinerii prin scriere și 

lectură, prin ateliere de creație literară, creând un spațiu alternativ de exprimare liberă 

pentru artiștii amatori din România.”

Sebastian Hubati, Program Manager, AdLittera Project 

“Este, cu adevărat, minunat să iei parte la “nașterea” unei poezii, la momentul în care 

ia contact cu ochii și sufletul altcuiva decât creatorul, Demiurgul ei. Asta mi s-a 

întamplat mie, la ediția “INCUBATORULUI DE CONDEIE” din toamna lui 

2011. Am citit povești sensibile sau violente, mi-am imaginat –sincron- lumea din 

ochii și din visele poeților debutanți, am admirat curajul sau înfrigurarea versurilor, 

am stat cu sufletul strâns ca să aflu finalul povestilor, metaforele m-au îmbratisat sau 

m-au zbuciumat, în timp ce stăteam față în față cu talentul. Dar, mai presus de orice, 

mi-a umplut inima de bucurie originalitatea fiecărei creații, atât de râvnită și de greu 



de găsit într-o lume a clișeelor gri. Fiecare manuscris pe care l-am citit a fost o 

individualitate, nu am simțit nicicând că receptez aceleași sentimente sau recitesc 

aceleași idei, fiecare debutant și-a desfășurat, în cele mai mici detalii, propria-i 

simțire și propria-i personalitate, dovedind încă o dată că un scriitor debutant are 

nevoie de un imbold (în acest caz, imboldul a fost “IDC”) pentru a-și prezenta în 

fața întregii lumi CREAȚIA, așa cum este ea, sinceră și originală, croită cu talent, 

prospețime și naturalețe.” 
Ioana Stanciu, membră a juriului IDC 2011

“Nu trebuie niciodată confundat un membru al juriului cu un judecător sau cu un 

jurat de la Curtea cu Juri din sistemul judiciar anglo-saxon,  mai ales când vorbim de 

creații noi,  proaspete. Nu există verdicte, există doar păreri și afinități. Textele 

construite precum un turn de piese LEGO, întâi pe hârtie și apoi în WORD, cel 

puțin așa îmi place să cred, au o altă viață când devin publicabile și apoi publicate.

Aș merge mai departe, pe o idee pe care unii dintre dumneavoastră o vor contesta. 

Procesul de selecție, de sortare sau de nominalizare a celor mai valoroase creații, fie 

ele proze sau poeme, în accepțiunea foarte subiectivă, dar și egoistă a juriului, nu este 

decât un fel insolit de a parcurge drumul anevoios de la  delectare la desfetire a 

textului literar. Pentru că da, am întâlnit literatura în acest convoi de nopți albe în 

fața laptop-ului. Sigur, nu toate nopțile au meritat a fi pierdute, însă acelea în care am 

întâlnit Poezia sau Proza, reprezintă spiritul conturat la IDC în această a II-a ediție”. 
Andrei Zbîrnea, Content Manager, AdLittera Project, membru al juriului IDC 2011
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