Atelierul de Creative writing
Incubatorul de condeie

un atelier poetic.ro cu Răzvan Țupa

(super) puteri literare. poetici de la Atelier IDC 2012
Timp de 4 săptămâni, câte 4 ore, în fiecare sâmbătă, participanţii la atelierul de poezie IDC
au trecut prin tot felul de exerciţii, aproape ca Harap Alb şi prietenii săi. După ce seria de
întâlniri a ajuns la capăt, exerciţiul eşti tu, cititorule!
„Mă interesează să ajung la cât mai mulţi
oameni, şi invers. E ca un drog” îşi explica Radu
Niţescu practica poeziei. Poet care publicase
deja un volum personal, Adrian Diniş a venit cu
o viziune practică a artei sale: „Încerc să îmi
decorez locuinţa, scriu poezie ca şi cum mi-aş
face un tatuaj. De fapt cred că pun pe hârtie o
realitate pe care majoritatea o interpretează ca poezie. Vreau să simt că trăiesc în familia
Popescu a poeziei. Eu am vrut să împac poezia minimalistă şi cea neoexpresionistă”. La una
dintre întâlniri, Bogdan Dărădan accentua posibilităţile pe care i le oferă literatura: „Sunt
interesat de faptul de a scrie ca şansă de a fi şi altceva decât sunt în viaţa de zi cu zi.
Urmăresc mai ales emoţiile în poezie. Atunci când mă interesează structura aleg proza.”
Ultima

întâlnire

Incubatorul

de

a

atelierului

Condeie

a

de

fost

poezie
deschisă

publicului şi a inclus prezentarea unei cărţieveniment, „Cele mai frumoase 100 de poeme”
de Ernst Jandl (Humanitas). Dintre participanţii
la

atelier

au

fost

prezenţi

în

faţa

dumneavoastră Diana Bădica, Bianca Dobrescu,
Teodora Gheorghe, Radu Ianovi, Andrei Menace, Radu Niţescu, Ania Vilal, Magda
Burcovschi, Carmen Zaniciuc, Bogdan Dărădan şi Decebal Dumitrescu.
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La atelier au mai participat Gabriela Malcinschi, Andrei (Menace) Mînzăreanu, Marian
Dragomir, Adrian Diniş, Ana Maria Lupaşcu, Andreea Rău, Adriana Dima şi Andrei Zbîrnea.
Ei au trecut prin traduceri homolingvistice, exerciţii de poeme monovocalice, rime
morfologice şi au transformat în poezie ştiri din ziarul “ring” dar şi drumurile lor repetate
până la atelier.
În ultima săptămână de ateliere, ei au avut
parte de un “crash course” de poezie
concretă cu Gabriel H. Decuble în calitatea sa
de traducător al poeziei lui Ernst Jandl.
De altfel, poezia lui Jandl a fost vedeta
primei părţi a întâlnirii de sâmbătă 10
noiembrie, când a fost dezbătut volumul
“Cele mai frumoase 100 de poeme” de Ernst
Jandl (Ed. Humanitas) în traducerea şi prezentarea lui Gabriel H. Decuble.
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Exerciţiu după un poem de Ernst Jandl, poem monovocalic
Ania Vilal
poem cu vocala a
am stat
vara
plat,
n-am parat
lampa,
casa a ars,
amar
la mama
am dat.
Andrei Menace
A
Marca, ca masca s-a trasat
N-a tras ca alta, n-a dansat
Ca vara asta, ara avar
Dansa, dar rasa s-a tras
Ca marca, ca vara, ca masa
Arat dansa amar, arat ca trasa
A ta, s-a tras la trap
Vara, mat, plat.
Amanta, casa, gara sa, vara sa
Tata, sala dar sara
N-a dat masa la Scala
Ca fata, ca gara.
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Andrei Zbîrnea
citind ritmic
istm
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imn

beatnic

iz
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Diana Bădica
Ocol, obor,
Cobor.
Omolog,
So, onor,
Om olog!
Radu Ianovi

Nud
Sunt ud
nu sunt rupt
sub ulm
mut duşul
cu fum
sunt surd
nu
sunt mut
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Diana Bădica
Sunt din Slatina şi am studiat socio-umane la Universitatea Bucureşti. Am debutat cu proză scurtă în 2011 în
Observatorul cultural şi am mai scris în „Dilema veche”. Am câştigat anul ăsta câteva premii literare, dar toate
la secţiunea proză scurtă. Poezia e un hobby, e un exerciţiu care îmi ordonează gîndurile şi îmi pune la treabă
vocabularul. Şi în poezie, şi în proză, caut un singur lucru: să exprim cît mai clar partea mea de adevăr.

Timpul nu fuge
În geamul vagonului de tren personal,
n-aş vrea să mai văd nici urmă de pămînt colectivizat, căci nu-i nicio uşă la mijloc de drum
şi nicio căpuşă în pielea închisă.
n-aş vrea să folosesc niciun da,
lumea a-nceput cu un facă-se voia ta, nu?
Dar timpul e mort de când s-a născut,
Iar eu am trăit pîn-am crescut.
Nimic nu salvează, fiindcă nimic nu mai moare,
şi raiul şi iadul sunt banale sicrie
şi-mi caut deja lumânări de hîrtie.

Mai mic
Deşi mai mic, încercam să mă întind pe podele ca să fiu şi mai mic,
Mai mic decât miezul de pine,
Mai mic, mai mic decît arcul cel rupt al saltelei
Mai mic decât tutunul prost uscat al bunicului,
Cît rădăcina firului de iarbă mă voiam.
Pentru că iarna pe iarbă o
Uiţi, dar ea îşi aminteşte să se nască.
Pînă primăvara visează pîn la stele…
Mă voiam respirând în pîlcuri verzui,
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Somnul îmi era ca un cui
În care tălpi goale înpământeneau milimetrii,
Folosind ciocane de lut tot mai greoi.
Apoi să mă-nvelesc verzind
şi să adorm în pîlc neînfricat
ştiind că în cutremur neobservatul nu se-nghite,
dar să strig tare – pe oameni cutremură-i încet!
Căci nu vin la tine la orice chemare,
Ei ştiu că lut + lut = doar mirare.
şi-n toamnă să fiu singurul care
n-are s-aştepte nicio mişcare
în afara culorii pantofului ros.
Din pantof în pămînt, din pământ în pantof,
Optzecist mutilat, optecist neuitat.
Administratorul
Vecina mea de palier, pensionară aproape nebună,
s-a luat ostatică – la uşă nu răspunde de-o lună.
Nimeni nu ştie ce face înăuntru,
Iar eu, nervoasă, curioasă, am tot vrut să intru.
Administratorul nu urcă scările niciodată,
Are ochii-n hîrtii, între pereţii lui de vată.
Nimeni nu ştie ce calculează,
Dar eu, atentă, urmăresc tot ce afişează.
Cu părul alb şi faţa luminoasă,
Nu mă crede – vecina Dvs. e frumoasă!
Frumos era şi Gregor Samsa îmi vine pe limbă să-i spun,
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Dar de jur împrejur sunt cm pătraţi de fum.
Eu tac,
El tace.
Eu mă rotesc invizibil în cuşcă,
El pentru gîndaci n-are puşcă.
Are trup de om. El numere scrie,
Nu face niciu raport pentru nebunie,
Încheie contracte cu oameni grei,
Scara noastră e grădină de lei.
De sub uşa vecinii de la etajul patru
Ies trupe de gândaci urâţi ca dracu,
Fără trup boltit şi fără picioare,
Ei traversează autostrăzi fără culoare.

Sonet
Din asfalt, pete de benzină
colorează şotroane,
Parcul se împarte în hotare în care
Bătrînii joacă şah, iar tinerii împing cărucioare.
Dintre toţi mai mici, mai mari,
Mama m-a ales pe mine
Să merg la dreapta adormitului
şi să-i dau la o parte muştele
dar mie-mi venea să-i casc ochii
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şi să văd în ei scările, vămile,
să ating partea aia nenumită, fără frică.
Un câine doarme în soarele aţipit,
Rezemat de numele înegal al unei societăţi,
Câinele doarme sub Universul meu.

Tulburare
Ce le lipseşte oilor este un cal care să stea cu ochii în tavan,
unul care să conducă tramvaiul şi metroul
pe aceeaşi rută, în direcţii opuse,
din care niciun luminat să nu apuce să coboare la timp.
Mulţimea nu face ocolul alfabetului,
Pentru că începe cu m şi se termină cu e.
A rămas ceva putred în orice Danemarcă,
O mulţime e o guşă, parcă,
E un butoi, e un noi.
Mulţimea piticilor din mine umblă fără cioban doar noaptea.

Locuri
Mergeam cu un tren de studenţi navetişti
Care vedea Parisul cu 15e dus-întors,
Erau sendvişuri, ceai şi colegi de cămin,
fiecare grup de 2-3 ciori pe limba lui călătorea.
Stăteam cu ochii-n geam până mi se lipea drumul de lentile,
Printre căi ferate îl aşteptam pe Moş Crăciun
Anunţînd oferta la Coca Cola Diet.
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Aşteptam să iasă mai mult decât case din pămînt,
Voiam franceza materializată particule de oxigen,
Ca şi cum nu s-ar fi pornit de la acelaşi alfabet.
Nu m-am pierdut nicăieri mai mult decît pe drumul spre Paris,
Unde pentru retină şi olfactiv îmi crescuseră alţi neuroni,
Unde cafenele ori muzee nu existau, pentru că
Aş fi vrut să-mi gătească cineva mâncarea de mazăre a mamei.

Fiscalitate
Vecinul de pe diagonală coboară sacoşe ecologice de la etajul 2
Nu ştiu dacă de greutate nu răspunde la salut, poate e mut.
Gunoi menajer este înşirat pe trotuar de aceiaşi câini mulţi.
M-aş grăbi, Laura mă aşteaptă la trecerea de la metrou.
Două maşini de poliţie oprite la două case pe dreapta,
Poliţistul din stânga actele, omul nu le dă – poate e surd.
Un şofer dintr-o dubă albă întreabă – ce-au făcut, mă?
Nu e niciun „mă” în jur, sunt numai terenuri de vânzare,
Locuiesc într-o garsonieră dintr-un hotel în care doar de la
Apartamentul 24 se aud voci: de ce latri, mami? Vrei să ne pape vecina?

Intermezzo 1
Încerc să smulg fâşii din epiderma putrezită în sare,
Pentru că ştiu că, sub puful meu, tu încă dormi în salină.
M-am răsucit 9 luni într-o apă stătută
Unde mă săturasem de cei 4 pereţi –
Un perete pentru mine, unul pentru tine,
Un perete pentru tata, un perete pentru Sfânta Treime.
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După ce am plecat.
Apa a descălecat din tine şi ţi-a lăsat uterul gol.
Îmi e sete, mamă, continuu mai tîrziu,
La supermarket se vinde apă cu 16% calciu.

Început
Era atît de cald
Că nu m-a mai putut ţine,
Mama a făcut ochii mari –
Eu am început să-i zgîrii peretele
şi să-i tuşesc în pîntec
scuipându-i apa
în care clocotea de 7 luni
acelaşi submarin.
Mamă, eu m-am hotărît
Să cobor în timp
Înainte de răstimp,
Să prind ursitoarele dormind
şi viitorul fugind.

Continuare
După expulzare,
Cel mai probabil am orăcăit
Sub mâna doctorului
Care mi-a plesnit fundul
Fără să-i ghicească forma
De la maturitate.

Caiet de Atelier IDC

12

Apoi, cel mai probabil,
m-au îmbăiat, m-au hrănit,
m-au vegheat, am adormit.
Apoi tot aşa,
Mâine, poimâine,
Mâine şi poimâine,
Poimâine după mâine,
Naşterea m-a băgat în ritual
Cum bagi oul fiert
În vopsea
Îmbrăcându-l în sînge
Înainte să facă accident
Cu un altul scos din acelaşi tip de vopsea –
Cînd Hristos înviat se-ascunde după perdea.
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Bianca Dobrescu
Studentă la Facultatea de Filosofie, s-a născut într-un septembrie ploios în 1992. A început să scrie timpuriu, din
necesitate, în căutarea unui refugiu. „Prin liceu m-am izbit de întrebări de genul: „Ce om normal îşi ocupă timp
bătând câmpii pe hârtie?” sau „Cineva mi-a spus că numai oamenii trişti scriu, cât de tristă trebuie să fii? Fiindcă
tu scrii în prostie, nu ştii să te opreşti”. Le răspundeam că din contră, sunt o fericită. Îmi las nervii pe hârtie. Ar
trebuie să fiu invidiată cumva că nu mă văd de zâmbet.” îşi aminteşte Bianca.
A început să publice în perioada liceului. Antologii prin care şi-a lăsat gânduri: Ucenicii vrăjitori (vol 8, 9, 10),
Omul din cutie, Antologia Confluenţe lirice, câştigătoare a concursului Incubatorul de condeie (IDC) şi lucrări
publicate în Antologia IDC, secțiunea Poezie, 2012.
A mai publicat în diverse reviste: "Argeşul", "Cafeneaua literară", "Faleze de piatră", "Cuib literar", "Constelaţii
diamantine", "Tiuk!", "Clipa md", "SemneBune" şi altele.

1.
m-am visat trăind
mi-am aruncat de câteva ori ochii pe tavan (i-am prins în mâna stângă)
amintindu-mi cum mai zilele trecute
demisionasem din existenţă
curiozitatea e un vierme
care roade din mine cu furie
azi am borât cuvinte - mai multe ca-n alte dăţi
aşa mi-am prins cu aţă grena doza de curaj necesară
cu un rânjet de toată frumuseţea
am băgat oasele uşor răcite-n sac
- să mă joc cu mine
eram aşa cum nu mai fusesem
decât atunci când mă rătăcisem prin cea care nu mi-am permis să fiu
şi m-am regăsit în primul septembrie
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2.
un corb îşi jelea singurătatea
alt corb, pe cât de singur pe atât de croncănitor
(corbii croncăne?
behăie?
ce fac? irelevant)
- sună urât croncăneîi ciopârţea cu grijă costumul negru şters
alături îi rodeam maxilarul
sub umbra căruia în limbi cunoscute
mi se ziceau cele mai banale poveşti
în octombrie e totul gri
şi nu ştiu să scriu
am chef să ascult ceva
fir-ar
iar o să mă ascult pe mine cum îndrug nultiăţi nici măcar simpatice
ca o răzbunare dulce a unuia dintre noi
probabil a eului care nu-şi va juca rolul niciodată
un eu singur coboară din mine
dă un pahar cu vodkă pe gât
se întoarce de fiecare dată
mereu altfel
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Teodora Gheorghe
Sunt din Bucureşti. Am absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (Engleză-Hindi) şi Masteratul de
Traducere a Textului Literar Contemporan, Universitatea Bucureşti. Am debutat cu poezii în engleză în revista
liceului “Black Sheep”. Am publicat poezii (în engleză) în revista masteratului Translation Café şi în revista
online Egophobia. Am tradus de asemenea poezii ca redactor-colaborator al revistei Orizontul Literar
Contemporan şi Timpul. Am participat la cenaclul Literatorul, unde poeziile citite s-au bucurat de aprecierea
criticilor.

Impresii pe drumul spre atelier:
Mi-a atras atenţia un bătrân înalt, cu ochelari negri de soare, care se oprise în faţa unei
cafenele şi părea că priveşte într-un punct fix, dincolo de realitatea în care mă aflam eu.
Rămăsese nemişcat şi aproape că vedeam prin el. Avea un aer ciudat, de parcă ar fi venit
din alt timp şi nu-şi găsea locul. M-a străfulgerat gândul că poate aveam în faţa mea o
fantomă. Când l-am revăzut, câteva străduţe mai încolo, nu mai avea ochelari. Mi s-a părut
pentru prima dată viu.
Pe alocuri, clasicul se îmbină cu noul într-un mod strident. Clădirile moderne vor să se
impună asupra celor vechi, îngăduindu-le să-şi păstreze un dram de personalitate, dar
experimentul eşuează. Le aud şoptind între ele: eu sunt unică; dacă vrei să mă recreezi, va
trebui să mă distrugi…
Străinii din alte ţări par să aibă o altă culoare. Restul oamenilor sunt gri, violet; ei sunt
portocalii, galbeni şi verzi.

Strofă conţinând un cuvânt nepoetic:
Castanii se scutură
blând de mătreaţă
toamna când mor pe un ram
cu sufletul mov.
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Nicăieri
Pe strada ta sunt două pisici
cu mustăţi rotunde şi cozi negre.
Noaptea le aud torcând în urechea ta
şi mi se pare că te ştiu de undeva.
Afară plouă cu umbre
pe strada ta pictată cu şoapte moi
şi cele două pisici îşi atârnă paşii tăi
de mustăţile rotunde.
Pe strada ta uneori se stinge un felinar
şi atunci mi se pare că te văd stingher
ascunzându-ţi moartea în buzunare.
Îţi decupez inima mea dintr-un afiş
dar ochii tăi s-au şifonat
şi nu mă mai privesc demult.

Exerciţiu de “traducere homolingvistică”:
Pe vremea când nu ajungeam încă la tocul uşii visam să fiu o coajă de nucă
să încap în buzunarul de la paltonul mamei
şi să-mi fac culcuş în umbra tatălui meu
să mă privesc în ochelarii de pe noptieră ca să par mai mare.
Mâine mă vor planta în grădina bunicului ca să prind rădăcini
atunci n-o să mă mai trezesc decât la sfârşitul vieţii

17

Concurs de debut literar „Incubatorul de condeie”

am să visez că mă înghesui într-un pântec familiar
săgetat de un somn cu gust de piersici.
Am să-mi schimb ochii între ei ca să văd mai bine întunericul
apoi am să mă-nvelesc cu pleoape străine.
Dar somnul se trezeşte mereu înaintea mea
la fel de uscat ca o buză arsă în deşert lângă piramide;
un braţ străin ne aruncă pe toţi într-o groapă de timp
şi-atunci îl rog pe Dumnezeu să mă nască din nou ca să învăţ anotimpurile.
Să nu mă cereţi înapoi decât atunci când or să-mi crească aripi
atunci am să mă întorc în sicriul unde am crescut prima oară
şi-am să mă zidesc în orbirea veacurilor.
Voi parcurge trecutul de la suflet la carne şi înapoi
la sfârşit mă voi preface într-un mănunchi de oase care dorm.

(Temă) Pastel de Bacovia în varianta cu administratorul
Îşi scutură toamna
Registrul. M-afund
În gânduri macabre
În casă m-ascund.
Se-aude în uşă
un foşnet bizar
sunt cifre nervoase
şi-un zâmbet amar.
Deschid îngrozit
Şi-o umbră de om
Îmi intră în casă
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Şi-mi cântă molcom:
Restanţele trist
Suspină dogit
Şi tare-i târziu
Şi tot n-ai plătit.

Impresii din drumul spre atelier:
Am văzut coama unui cal sur
cu miros de libertate
legat de braţul unei umbre
ce aspiră să fie om.
Am visat că-mi pierdusem capul
îl căutam pe acoperişul blocului
dar nu găseam decât o minge
cu un autograf de la îngeri.
Am văzut un bătrân şi o bătrână
sprijinindu-se de moarte
ca de un gât de lebădă.
Am visat că întârziam la şcoală
şi trebuia să repet viaţa
dar nu reuşeam să trec decât de naştere.
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Exerciţiu implicând o imagine/sintagmă din altă poezie:
Adormire
Ieri am găsit un mort
în camera mamei.
Am întrebat-o cine e
ea a râs cu jumătate de lacrimă
şi mi-a spus că e fratele meu geamăn
ieri l-a ucis cu o plasă de prins fluturi.
Unul din noi trebuia să adoarmă
ca să învăţ că în viaţă somnul se plăteşte.
M-a rugat să-i şterg muştele de pe buze
ca să nu se înmulţească pe zâmbetul lui.

Caiet de Atelier IDC

20

Radu Ianovi
Născut 10. 09. 1984, Bacău. Am absolvit Facultatea de Filosofie, Univ. Bucureşti în 2008 şi în 2010 masteratul în
Etică Aplicată la aceeaşi facultate. Am publicat două volume de poeme, debutul literar cu volumul “Închideri în
torent / Pelicule mentale”, ed. Vinea 2007, semnat cu pseudonim Radu Dumbravă şi "Dans cu spatele în
întuneric", ed. Tracus Arte, 2011. Am apărut în antologia Iubirea e pe 14 februarie şi în Cele mai frumoase
poeme din 2011. Poeme publicate în diverse siteuri şi reviste literare, Rocultura, Fdl, Hyperliteratura, Club
literar, EgoPhobia, Roliteratura, Euromuseum, Ateneu. Autorul blogului http://radudumbrava.wordpress.com

Trei fragmente despre putere
1.
în mijlocul încăperii când simte că nu
mai am altceva de spus femeia asta se
apropie încet şi mă împinge într-o parte:
nu durează prea mult e vorba de o zi
pe urmă îşi strânge părul în coadă
şi iese iau cearşaful îl scutur curăţ
petele şi promit că mă fac bine
2.
curajul: în drum spre Klaus soarele
îşi relua traseul mergeam pe Regina
Elisabeta îmi amintesc chipul Liviei
deşi era frig şi îmi număram crăpăturile
din piele în fiecare zi la fel ore în şir
alături de un trup care nu mai suportă
o minte care nu mai înţelege dar crede
îmi spunea e important să crezi ştii
povestea aia cu mintea care coboară
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în inimă atunci se întâmplă şi începi
să vezi e important să vezi exact aşa
cum atingi o icoană şi toate mizeriile
care-ţi trec prin cap sunt dintr-odată
dezmierdate de o mână caldă pe care o
accepţi fără nicio ezitare
3.
nu cred în ajutorul lor prima dată când am
ascultat lighthouse a lui patrick watson stăteam
la masă în familie de fapt stăteam singur pe canapea
şi îmi verificam unghiile dacă au mai crescut dacă pot
apuca hrana sau poate ceva subţire de pus pe rană o
pânză care să acopere lovitura şi orice urmă lăsată de
aceasta
Textul scris cu ajutorul cuvintelor decupate din articolul ziarului „ring”, nu are titlu.
normal, nimeni nu s-a trezit pentru a deschide
un canal oarecare
schimbă, chipul celebru ajunge imediat la semafor – doi copii îşi
muşcă buzele, dintr-o dată mi-e sete
merg aidoma deschizând buzunarul
de la piept
simt un miros care urcă pentru a se pierde
puţin mai târziu
copiii se ţin după mine, vor să ştie unde merg şi
dacă am întârziat –
nu încăpem toţi trei pe trotuar
frunţile lor măgulitoare transpiră
încep să bată din palme, el cântă
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ea râde – mă strecor printre maşini
pe deasupra capului
panoul atârnă de-o sfoară
maşini luxoase se opresc
din când în când

Şi ultimul text cu schimbarea de efect în care am încercat să surprind conflictul dintre un
bolnav care-şi achiziţionează medicamentul necesar supravieţuirii cu ajutorul unui tip (un
străin) căruia îi datorează bani. Medicamentul se găseşte foarte greu.

Protecţie
am ales patul, mă ţine
e mai greu la început –
pun mâna pe abdomen
şi mă ridic
să-i deschid uşa
înainte să mă ridic
desfac cutia
şi văd că e goală
cu două degete trag perdeaua
peste Rosetti
vorbim despre boli de ficat
şi ca să stau în picioare
mă sprijin de el –
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aştept un pumn
şi nu încerc să acopăr
doar gândul razant:
oriunde dar nu acolo
are obiceiul să scuipe,
îşi aprinde o ţigară, răsuflu uşurat
mă strădui să ajung la baie
când ies îl văd pe balcon
vorbeşte la telefon
şopteşte ceva
nu-ţi face griji, îi spun
am banii la mine
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Andrei Menace
Sunt din Câmpina, am absolvit universitatea Petrol Gaze din Ploieşti, specializarea
Calculatoare, în prezent sunt student la Politehnica Bucureşti, specializarea Administrare
Baze de date. Poezia pentru mine e o joacă,o relaxare dar şi un mod de a-mi descărca
gândurile şi temerile. Momentan nu am debutat,dar timpul nu e pierdut. Scriu poezie pentru
oameni care vor să se relaxeze, să experimenteze ceva nou, fiecare o poate interpreta în
modul lui. Eu scriu pentru a arăta oamenilor că şi alţii au trăit sentimentele pe care le-au
trăit sau le trăiesc ei.
1.
Pe strada unde vise
Stau cuminţi acum
Doar prin cuier se simte
Natura vibrând

Sonet
Prinzi doar ecouri
Ce fug parcă de lumea surdă
Incerci să le dai drumul
Prin locuri mult prea stâncoase.
Trimite zvon, numai de sunete
Dar el se duce liniştit
Spre toţi şi toate
Alergi prin lume
Fără să simţi cât e de mare
Ajungi în locuri unde simţi
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Doar urme plicticoase.
Arunci spre cer un joc
Dar el raspunde gălăgios
Stop, totul s-a dus nu are rost.

Demult
Aici eşti matur, dar plângi după copilăria pierdută
Priveşti spre cer, pare prea mic pentru visele tale
Încerci să-l cuprinzi, dar se lasă seara.
Doar o stea de pe cerul ursuz, atât îmi doream
S-o prind şi să o ating
Cu mâinile goale, şi s-o arunc în buzunarul gol
Să stea cuminte, ca un talisman vrăjit.
O simţeam lângă mine, aproape, poate mult prea aproape
Luminându-mi calea spre infinit
Privind stânga şi dreapta, se vede doar iarna
Ce te îngheaţă, făra de ecou.
Ca dintr-un asfinţit prelung iar să răsar
Murdar însă de negrul nopţii
Aşteptând iar ziua să răsară
Să mă doboare cu surâsul ei.
Chemându-mă din nou la ea
Am zis un poate, ce nu avea un rost.
Iar dis de dimineaţă să fiu primul
Care trezeşte violent natura
Din somn ea nu s-a mai sculat
Nu s-a trezit nici azi, dar sper
Că timpul îi va fi un sfetnic bun.
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Administratorul de bloc
Cărunt cu dinţii încleştaţi de prea mult zel
Îl vezi mereu la el în cameră, mult prea fidel
Concepţiilor sale, el nu se-abate de la program
Stă liniştit, parcă e lipit de scaun.
Însă la un sfârşit de lună, degetele încep a se mişca
Cu multă grabă, adună, scade, face tot ce poate
Scoate o foaie măzgălită, cu oameni puşi ca în sertar
Ordonaţi, aşa în fel chip, după nume sau după sens.
Pleacă cu foaia îndoită în două să n-o zgârie
O afişează pe un panou defect de prea mulţi ani
Şi oameni vin, privesc, se îngrozesc şi pleacă, iar alţii vin.
Unii-s cu roşu, alţii cu negru, în funcţie de ce-au făcut
Unii au dat, bani de-ajuns, iar alţii mai leneşină-au rămas
În condică cu multe-absenţe şi restanţe, dar totuşi vine toamna, se număra bobocii.

A fost...
Podeţe aprinse, de un soare apatic
Se răsfrâng peste apa ce dogoare spre mal
Parcă e vis, rănduri de oameni se îmbină
Spre un singur ţel: viaţa.
Piatră lângă piatră, se aşterne drumul
Urcă, coboară, mereu nehotărât
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Ascultă vorbele tăcut.
Se agită să intre într-un miriapod imens
Ce se zbate, se înşiră în negura nopţii
Dar lumina îl linişteşte şi se opreşte
Ajuns la un nou capăt de drum.
Mulţimea de furnici se grăbeste spre lumină
Vrea să absoarbă întregul aer pur
În plămânii lor inundaţi de fum.

Zbucium
Un furnicar de oameni cuminţi stau strânşi
În mănunchiuri veşnic mişcătoare
Trec unul cate unul, merg drept spre soare.
Aromă de tămâie, îmbie la tăcere
Multă bucurie, încă se simte-n aer.
Gardurile negre se bronzează în soarele şăgalnic
Înconjoară furnicile ce veşnic îşi zâmbesc
Se împing şi totuşi asta pare-o mângâiere
Iar la întoarcere, chiar dacă noaptea se aşterne
În suflet au numai bucurie.

Azi
O zi plină de praf şi iz eminescian
În care toţi vrem să ne asumăm răspunderi majore
Am ieşit afară cu gândul de a săruta soarele
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Dar el dispăruse, speriat de propria-i umbră.
Însă un nor singuratic mă îmbrăţişa foarte calm.
Am păşit spre lume, robit de ale ei cuvinte
Sătul de ispite, mereu iar şi iar
Atras de umbre triste, veşnic unse de un ulei rar
Aleg să merg încontinuu, să nu mă opresc niciodată
Decât atunci când voi prinde cerul în braţe.

Frica de viaţă
Altă dimineaţă în care cu greu mă pot desprinde
De mirosul de căldură, din camera de cămin ascunsă
Printre copacii ofiliţi, de iarna ce-a venit prea repede.
Pe stradă totu-i altfel, oameni şi caractere înşirate pe asfaltul uscat de soare
Începe o noua zi în care suntem datori c-o floare.
Spre atelier mulţime de culori mă îmbată de calda primăvară
Ce vrea să sfideze oamenii, natura, geloasă peste măsură
Vântul, ca un haiduc apare şi dispare, sprinten
Şi pleacă cu tot cu oameni în toate cele patru zări.

Ascuns
Negrul e viaţa, e întuneric, e destin fără sfârşit.
Crispat îngâni fără prea mult succes
Vorbe delarte se astern, dar cu ce mare chin,
Se lasă într-o parte,blajin şi mult prea des
Spre zări ştiute de neant, enumerate subtil de prea mult vis
Aştern pe cap un negru sec, dar sec de îţi pierzi minţile
Ascuns printre lumini, se înroseşte, se prinde si nu mai găseşte
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Frânghia ce îl poate scoate, dar vai destinul se desparte
În două căi numai de el ştiute, înţelese, rescrise într-un alt tipar
Negrul o ia în sus, ca un nebun, iar albul se întinde la picioarele lui.

Drumul
O stradă plină, de oameni, de oameni, de frunze căzătoare
Un labirint de vise se intersectează la orice colţ de drum
Vibrezi la orice atingere a unui vânt senil, apatic
Te încruntezi când oameni trişti apar în cale, şi merg în continuare.
Ai vrea să te opreşti, să oferi gânduri bune, alinare
Să dai un zâmbet gratis unui anume trecător trecut prin viaţă
Prin multe gări a tot trecut, dar în nici una n-a oprit
A vrut, dar timpul, timpul a fost rău cu el.
Alt om se plimba în miez de noapte, pe strada întinsă în palmă
I se-ngustează viaţa,iar timpul curge ca un râu nebun
Vertical, norii se apropie încet, spre fruntea omului necunoscut.
Soarele se ascute în priviri gingaşe, se zvântă încet
Alunecă spre ţări străine, într-o parte ca un om beat
Se clatină, însă firav el zburdă după dealuri, se strigă catalogul, dar ca de obicei soarele-i
absent.
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Radu Niţescu
m-am născut în maternitatea giuleşti.
am terminat liceul la sava.
îmi omor timpul la litere.
anul ăsta am publicat „gringo” la cdpl. are coperta portocalie şi cȃteva poezii înăuntru.
ateliere idc
1.
*
un timp am băut ceai de fructe de pădure
apoi am trecut la tei
acum două zile s-a terminat teiul
şi am început să beau salvie
astăzi am rămas fără
acum ies afară să cumpăr
o ploaie măruntă
puţin cam cald pentru început de octombrie
sau poate m-a lovit altfel
ieşirea din văgăună
mă întorc la bază
aici tata e colegul de cămin cu care îmi impart şosetele şi cu care nu mă cert niciodată
ibricul roşu ajunge mereu pentru amândoi
zece şi jumătate
e timp pentru micile triumfuri personale
o cană caldă o ţigară proastă stropii de ploaie şi blues
mă îmbrac
un fel de-a face faţă provocărilor obligatorii
şi plec
în oraşul viitorului oamenii viitorului nu vor putea spune despre mine că m-am plictisit
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*
sandvişurile apar şi dispar de-acolo din frigider
mathematic
ca oamenii care intră şi ies din bucătărie
sandvişurile apar şi dispar esenţiale ca bucătăria
Gabriela, vei afla cândva totul, începând cu ritualul poetic al ingredientelor e pe ambalajul
sandvişului cumpărat într-o sâmbătă ploioasă la magazine
un fel de supermarket în California
via Allen Ginsberg
te va lovi în plin ca o supremă bucurie personală
mai veche decât primul sandviş şi cu mult dinaintea deschiderii primului frigider
din care a ieşit aerul rece
cumva
artificial
*
când te-am întrebat care e culoarea ta preferată şi ai răspuns turcoaz
întâi m-am gândit cum arată asta
imaginea s-a format
probabil incorectă
apoi a venit întrebarea
de ce nu galben
mi se pare perfect natural ca cineva să aibă galbenul culoare preferată
deşi nu cunosc pe nimeni care s-a aventurat până acolo
ceea ce înseamnă numai atât
că ţie îţi place turcoazul
că eu n-am vorbit cu foarte mulţi oameni despre culori
şi că există idei preconcepute
care aşteaptă
să devină
idei
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preconcepute
*
la fel cum cineva ar aştepta o cafea la parter
aştepţi tu acum să se termine timpul
ai terminat fireşte de scris
încercăm o discuţie
mă uit în jur
apare telefonul ca o salvare naturală
cum ar fi fost cu douăzeci de ani înainte
fără telefon
răzvan se joacă cu noi
aşa face
întotdeauna

2
*
curva se odihnea în parc când a apărut porumbelul
şi a ciugulit lângă pantofii roz cu tocuri înalte
gri, simplu, gri, simplu. atunci curva l-a urmărit atentă
cu ochii ficşi, pierduţi, îngropaţi adânc în asphalt
privindu-l, s-a simţit puţin naivă şi sentimentală
şi s-a gândit ce simplă poate fi viaţa
şi s-a gândit ce simplă poate fi viaţa
când te odihneşti în parc respirând greu şi privind porumbelul
într-un oraş rece care nu ştie aproape nimic
înainte înainte la dreapta înaine la stânga
pantof înapoi la stânga înainte înainte
şi s-a gândit ce simplă poate fi viaţa
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înainte înainte la dreapta înaine la stânga
pantof înapoi la stânga înainte înainte
*
hidratare puţină
acum şi atunci
hidratare puţină
atunci şi acum

*
nimeni nu ştie dacă
stoian are şi
un sens cât de cât comun
aşa că e bun
*
criteriul după care
slănina-ngraşă
nu vrea să ţină cont de
preţurile mici
*
dacă voi fi mare, voi vrea să nu fiu foarte mare,
să mă urc pe scaun ca să ajung la masă,
să am cizmele mele cât mai mici,
cât o jumătate, atâta mă vreau,
pentru că o jumătate e fericită şi gata.
până când cealaltă jumătate o necăjeşte.
mă vreau o jumătate de cuib
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în care o jumătate de mierlă doarme dulce în întuneric
răsucindu-se pe o parte şi pe alta vara
iar apoi alunecând din nou în somn.
şi toamna să mă trezesc ca primul pui
la fel de nespălat ca fraţii lui
şi când învăţăm să zburăm, să mă dau în spate speriat
şi să le strig nu mai săriţi, nu mai săriţi,
să nu ne omorâm de bunăvoie!
şi până la urmă să fiu primul pe care
mama_mierlă îl aruncă înapoi în cuib
şi tot aşa să rămân să mă fac nu foarte mare
din cuib înapoi în cuib
ani mulţi, jumătăţi şi întoarceri.

3.
*
câteva mii de oameni
la coadă la mitropolie
multă forfotă
pentru o singură dimineaţă
din autobuz
coboară
cineva singur
altcineva singur
şi atât
de multe
flori
şi atât
de multă
libertate
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*
in anno domini 2012
luna ianuarie ora şapte patruzeci p.m.
am primit ciocolată banana bomboane
şi portocale
ţigări şi vibratoare
ca să mă fac încet mai mare
la universitate era bătaie
tre’ să mai umplu juma’ de foaie
diniş o face de oaie
tot în acea noapte lungă
au venit alţii
care şi-au dat seama de
modificarea condiţiilor modificate
şi au hotărât
să le modifice
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Ania Vilal
O Ania Vilal a trăit în Constanţa, acum stă într-un apartament dintr-un sat Roşu.
Se ocupă şi de poezie.
Şi-a pus o bucată de suflet într-un volum de poeme.
O interesează ca prin poezie să-i ducă pe oameni cât mai departe în ei înşişi şi cât mai aproape de ceilalţi.
Chiar speră că oamenii vor deveni mai atenţi la poezia de lângă ei.

Atelierul 1 de Creative Writing IDC – 13.10.2012
(cu Răzvan Ţupa)

Exerciţii
1. Listă de cuvinte şi text despre drumul spre atelier
cu multe gânduri am început azi,
dar am uitat că sâmbăta este ziua mea norocoasă (zice astrograma)
inima bate mai repede când el mă întreabă
“te-ai hotărât ce facem cu Crăciunul ăsta?”
eu mă gândesc doar că o să scriu azi neîntrerupt de la 12 la 16 –
fericire pură şi clară
iau geanta şi zgomotul şi furia,
trec pe stradă cu Zaz şi
intru pe uşa lui Van Gogh când s-a terminat coloana sonoră de la
Breakfast at Tiffany`s
cred că trebuie să mă gândesc serios
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la poezia mobilă, poate să o duc prin toate
metrourile lumii.

Listă de cuvinte:
CRĂCIUN
VAGOSTABYL
ZGOMOTUL ŞI FURIA
CLARITATE
CLEMENŢĂ

2. Cel mai prost poem
Aveam o oglinjoară
în formă de inimioară.
Tu dădeai din gură
ca o moară
să ţi-o dau să te faci frumoasă
pt Făt-Frumos
cu Mercedes
şi duşmani fără număr.
3. Primul cuvânt care-ţi vine în minte: INCERTITUDINE
Primul verb care-ţi vine în minte: A SCRIE
Joc de cuvinte: INCERTITUDINE A SCRIE
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4. Ce eveniment din ultima vreme te-a influenţat din punct de vedere poetic ?
femeia din metrou
eu citesc poezie în metrou
- pielea mi-e arsă,
oasele dor
în locul inimii –
femeia de lângă mine citeşte atent
pe foi cu scris mare
o rugăciune pentru cele mai
grele
momente ale vieţii.
nu-i văd faţa, doar hârtia
tremurândă.
5. Poem despre Carmen
eu pot să mă uit
în ochiul tău drept şi
să-ţi scot vasul spart de sânge
rău,
îţi vorbesc încet şi
el o să se vindece,
măcar atât să fac
pentru tine dacă
pe tata n-am putut
să-l conduc spre nemurire.
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Poemul despre Carmen rescris sonor
eu pot să mă joc
cu ochiul tău chinuit şi
să-ţi scot nesocotit vasul
tău,
îţi vorbesc belicos şi
el o să se belească,
măcar atât să fac
pentru tine dacă
pe tata nu l-am urnit
să-l conduc spre ductibilitate

Atelierul 2 de Creative Writing IDC – 20.10.2012
(cu Răzvan Ţupa)
Exerciţii
1. Text despre drumul spre atelier
sâmbătă dimineaţa zgomotul este mai puternic,
este ziua cea mai lungă din săptămână (spun unii)
şi de aceea se construiesc cât mai multe blocuri
în cartierul meu.
siguranţă şi confort.
mă simt protejată când descopăr
că bluza mea are aceeaşi culoare ca şosetele.
deschid o carte, apoi mă întâlnesc cu muzica şi cu Diana.
se anunţă o zi însorită şi
moale, de catifea roşie.
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2. cel mai nepoetic cuvânt: dermatită
I vers – 7 silabe
II vers – 5 silabe
III vers – 7 silabe
IV vers – 5 silabe
Un soldat năuc şi şchiop
lângă blocul meu
mi-a urlat bruc în faţă:
“Stop! Dermatită!”
3. sonet cu 2 strofe a 4 versuri şi 2 strofe a 3 versuri (în loc de rimă se folosesc elemente
comune a 2 lucruri)
Demult el stătea într-o casă,
nu prea veche, dar spaţioasă,
şi câteodată foarte luminoasă,
practic gândită şi construită.
Putea să doarmă în orice pat,
simplu sau supaetajat,
făcut din metal sau lemn şlefuit
capabil să susţină orice vis împodobit.
Astfel, era cel mai bun prieten cu lenea,
putând să se mişte foarte încet,
până devenea, printre mobile, imobil.
Înăuntru era cea mai curată linişte,
acolo ajunsese să stea în pielea cea mai profundă
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care-l separa de lumea asurzitoare.
4. rescrierea unui poem de Ioan Es. Pop
aici eram mare, trebuia să fiu şi mai mare,
mai mare decât casa, mai mare decât stâlpul,
mai mare decât palmele mici ale mamei,
cât Dumnezeu, atât mă vedeam
deoarece iarna pe Dumnezeu îl strecurau în sobă şi foc!
până primăvara nu-l mai deranjau.
mă vedeam sub plapumă cu verişoarele mele,
moţăind inocentă la căldură,
agitându-mă uneori mai mult dimineaţa,
încercând s-o păcălesc iar pe mama.
ca primăvara să fiu mai odihnită,
dar la fel de zăpăcită ca urşii din bârlog,
iar când să mă răscolească, să mă scol,
apoi să-i urlu: lasă-mă-n pace, lasă-mă-n pace,
acum voi pleca la treabă,
numai la iarnă să mă vâri la loc sub plapumă,
iarna să fiu ultima pe care
o dai iar jos din pat,
astfel trebuie să fiu, să mă-ncălzesc constant,
în pat sub plapumă şi în plapumă sub pat,
la nesfârşit, imobilă şi de nerecunoscut.
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Atelierul 3 de Creative Writing IDC – 27.10.2012
(cu Răzvan Ţupa)
Exerciţii
1. Text despre drumul spre atelier
în autobuz, în faţa mea,
doi oameni care se iubesc prea puţin.
şi noi toţi cam facem la fel
multe becuri sparte
şi tu tati stai aici
spune o fetiţă albastră
dacă a vorbit Dumnezeu prin ea,
ar trebui să mă dau la o parte?
2. reacţii pe care trebuie să le provoace un poem: dependenţă
un poem din 10 versuri care să provoace reacţia de pe biletul tras la sorţi
sapă pe chipul celuilalt
ceva din tine,
ceva mai puternic decât
un simplu rid.
o rană este cea mai mare forţă care
poate distruge
mii de ceauşeşti
punând toate secerile şi ciocanele
în mâinile acestei lumi
care trebuie trezită acum.
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Atelierul 4 de Creative Writing IDC – 03.11.2012
(cu Răzvan Ţupa)

1. 10 versuri despre drumul spre atelier (cu 9-10-11 cuvinte pe vers) care să conţină cuvintele
din exerciţiul dadaist: Ţupa, ingenioase, personal, ring, M.E.
M.E.
totul începe cu un ceai fierbinte şi un nod în gât
pe un ring personal se dau lupte crunte şi ingenioase
un iepure ţupa-ţupa stă să plesnească lângă iepuroaica lui din autobuz
şi ea nu găseşte nimic salvator să-i şoptească lângă inimă
se gândeşte doar că M.E. deţine cheia mare a miracolului
un miracol care salvează orice iubire de la o casare anostă
trebuie să meargă întruna, mersul o să rezolve orice uşă spartă
mersul va curăţa orice atom murdar, îl lipeşte unde este aşteptat
lumea începe să respire mai uşor, pentru că ea ştie mersul
speranţa redevine rotundă căci s-a reparat totul, slavă gleznelor vii!
3. poem despre roşu cu schimbarea sensului în mod gradat
roşu la stop
şi trebuie să stai
clipoceşte culoarea
în dreptul inimii,
să te pregăteşti pentru
ceva care nu-ţi aparţine
vine lângă tine un copil roşu
şi începe să te ţină de mână,
te clatină,
te accelerează,
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îţi dă drumul,
roşu la stop
porneşte-ţi picioarele!
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Carmen Zaniciuc
M-am născut la 16 iulie 1987. Am terminat Facultatea de Medicină Generală la U.M.F. “Carol Davila” din
Bucureşti în 2012. Am publicat în revistele Absolut şi Boema. În 2011 am publicat grupaje de poezii în volumele
colective “Preaplin de cuvinte” şi “Prietenia cuvintelor”, apărut la editura InfoRapArt sub îngrijirea Asociaţiei
Scriitorilor pentru Promovarea Realizarilor Artistice – ASPRA, precum şi în volumul colectiv “Artă Sfâşiată” sub
îngrijirea doamnei Valentina Becart, la editura Arhip Art.

Îndemn
Să lăsăm oglinzile să nu fie clare,
să putem vedea aşa ca în poeziile
în care mai credem.
în lume, vei întâlni mulţi oameni ce suferă,
chiar şi tu vei avea momente de cumpănă;
contează să fii puternic,
să treci peste ele,
fără să-ţi fie teamă
ca totul să se explice.
trăieşte minunea de-a fi perfect
ca o imperfecţiune,
alege-ţi darul de Crăciun
cel mai frumos:
iubirea,
mergi acolo unde e verde
şi toate lucrurile se văd
în linişte,
lasă-te dus de val
în visul tău,
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având speranţa
că tot ce suntem noi
e aşa cum trebuie
să fie.

Călător
când totul în jurul tău
va tăcea
şi lumea îţi va părea goală
îţi vei aminti că ai trecut un pod
alături de-un ochi drept
pe care l-ai vindecat
şi vei zâmbi şi vei şti
că nimeni nu moare singur
nici măcar nu moare
trece printr-o viaţă
să rămână
tot copil

Din afară, în mine
în fiecare zi e aglomeraţie în piaţă
oamenii se trezesc dis de dimineaţă
unii îşi aşează tarabele alţii vin să cumpere
fiecare după suflet şi după cât îl ţine punga

47

Concurs de debut literar „Incubatorul de condeie”

aşa cum şi eu visez noaptea
foarte mult încât aş putea să scriu romane
ori scenarii de filme şi poveşti pentru copii
daca n-aş uita tot dimineaţa
dar dacă aş fi un observator
aş sta între oameni ca o poezie
şi i-aş scrie pe fiecare în parte
şi-atunci mă întreb de ce
nu vreau să-mi amintesc
cine sunt eu

Empatie
"doi şoareci
mănâncă dintr-o pisică"
" şi erau atât de multe flori
şi atât de multă libertate"
dar nu-i nimic
mai cresc flori
şi-n cimitire
atunci ai libertatea
de-a fi mort
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Andrei Zbîrnea

(n.20.11.1986, Urziceni, judeţul Ialomiţa) este licenţiat al Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din
cadrul Universităţii Politehnica Bucureşti şi master al Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul
Universităţii din Bucureşti.
Andrei se numără printre câștigătorii primei ediții a concursului de debut literar Incubatorul de condeie,
secțiunea poezie – 2010.
A publicat poezie în revistele „Orizont Literar Contemporan”, „Subcultura”, „Tiuk!”, „Zona Literară” şi
„SemneBune”. A fost editor al revistei „Subcultura” (on-line şi tipărit, 2010-2011). A susţinut mai multe lecture
publice la Cenaclul Marin Mincu, „Institutul Blecher” şi la Întâlnirile culturale Club A. Rock în Praga (Editura
Herg Benet, 2011) este debutul real al lui Andrei în poezie. Poeme din acest volum au fost incluse în antologia
„Cele mai frumoase poeme din 2011” (Editura Tracus Arte, 2012), coordonată de Radu Vancu şi Claudiu
Komartin. http://rockinpraga.wordpress.com/ este spaţiul virtual al autorului.

din ciclul atelier. şantier. renovări

despre lucruri (im)posibile şi alţi demoni
(şi) pentru că nimic nu este imposibil
şi pentru că nina berberova şi-a publicat primul roman volum, Acompaniatoarea, în 1985,
la 84 de ani, îţi spun că nimic nu e imposibil în poezie.
şi nu ar trebui să priveşti poezia ca pe ceva metafizic, ori sacru. poezia nu va fi niciodată
tabu nici măcar în faţa islamului (vezi versetele satanice şi prigoana lui rushdie)
poezia e exact ce vrea ea să fie. odată eliberată în lume, poezia îşi câştiga propria cutie
neagră.
magda, să o luăm altfel.
poezia e tudor pictând patru ore într-o sâmbătă dimineaţa, poezia eşti tu gândindu-te la
tudor plecat în excursie,
poezia e ciprian, care nu ştie pe unde va scoate cămaşa cu antologiile IDC.
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poezia este şi tudor, peste şapte ani stând la o terasă cu prima lui prietenă, sorbind dintr-un
caffe late.
poezia nu e nici dacică, nici romană, nu e nici măcar rodul multiculturalismului pe care îl
blama breivik.
poezia e cam tot ce vrei tu să fie şi
pentru că nimic nu este imposibil…
13.10.2012

bustul lui leonid brezhnev
de obicei tramvaiul 25
e o simfonie de izuri periferice
boschetari mame cu copii alaptându-i acelaşi cimitir evreiesc
pe chipul lor ceauşescu sapă şi acum1
există şi tramvaie în care
cerşetori discută cu bustul lui leonid brezhnev
de la egal la egal
ca într-un fel de biserică universală
(cred că) era un filosof spaniol
jose ortega y gasset
căruia nu îi plăceau deloc masele
or reluarea acestui tablou-tramvai
de bruegel cel bătrân
nu ne scoate nicidecum din letargie
27.10.2012

1

Bucată de vers din Ciprian Măceșaru
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break on through (to the other side)
motto: doi şobolani mănâncă/dintr-o pisică (Andreea Rău – Epic Fail)
Cum ar fi
dacă-ntr-o zi
oricare zi
poate chiar azi
doi şobolani gri
ar mânca
alţi sobolani
eventual tot gri
văzuţi într-o oglindă
fără să-nţeleagă
de ce pisicile
nu apar niciodată
la timp
27.10.2012

Încă un sonet
Te sună sau îţi bate în uşă
numai când dormi sau când faci sex
oare te gândeşti că (el) administratorul de bloc
ar putea fi obiectul unei ample cercetări
savanţii britanici de la universitatea sheffield
în colaborare cu experţi de la NASA
au demonstrat că şapte din zece administratori de bloc
consideră că albert einstein este un actor de reality show
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până la încheierea acestui sonet
niciunul dintre reprezentanţii administratorilor
nu a dorit să comenteze informaţia
ba mai mult fără nicio legătură cu studiul
indicele FTSE-100 al bursei din londra
a închis în scădere cu 2,32% până la 5080,7 puncte
02.11.2012

şi
ne întâlneam pe teren ca într-un film de woody allen
în zona punctului cu var sau chiar în treimea neutră
de unde nu e foarte indicat să tragi la poartă
nu înţelegeam de ce unii transformă sezonul rece
în zodia verzei vândută cu 80 de bani kilogramul
şi erau meciuri tari de europa league sau champions league
vezi golul lui vlad chiricheş din meciul cu molde
mai era şi piţurcă agăţându-se de plasă
în meciul cu anderlecht din ’86
dar asta a fost demult
îmi povesteai de mingea de 18 lei
şi de şpiţurile din curtea şcolii
dar asta a fost demult
şi mâine e steaua dinamo
03.12.2012
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Orient Express
în tot acest timp
de la breivik încoace
scena s-a schimbat radical
ca şi cum aş privi oamenii
cu alţi ochi
aproape sinistru
niciodată împăcat cu măştile
pe care le port
în piaţa publică
niciodată la timp
pentru propria piesă
03.11.2012
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Unul dintre exerciţiile atelierelor a inclus scrierea unui poem care să abordeze
întâmplările personale din ziua de 15 ianuarie 2012, când tocmai începeau
protestele din Piaţa Universităţii.

Diana Bădica
15 ianuarie 2012
Am încercat să-i dau afară din casă,
Dar ei nu au citit cuvintele din vîrful limbii mele grele –
Ochii oamenilor nu sun tai vulturilor,
De aceea, pe uman nu am să mă supăr niciodată.
Nu mă vedeau legându-mi mîinile cu şireturile ca să nu mai scriu,
Nu mă veghează niciun topor de deasupra capului,
Dar nu pot, să nu scriu nu pot.

Aş fi ţipat, în faţă le-aş fi ţipat:
Opriţi-mă în timpul vostru îngheţat,
Legaţi-mă de mine cu macramé.
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Bianca Dobrescu
3. 15 ianuarie
pe 15 murise unchiul altcuiva
dam pe gât pahar după pahar pe pervazul unuia din cele 12 etaje
coliva era nelipsită
le zic prietenilor mei să nu se sinucidă fiindcă-mi place să-mi înmoi degetele în arpacaş
şi mi se pare că faza cu spălatul în 9 ape e
suficient de tare
îmi jucasem ziua bine
nu-mi ieşise partea cu optimismul
dar pe 10 transformam totul în scrum
îmi ungeam pulpele cu zaţul de pe buzele lui
- pentru circulaţie
şi trimiteam la origini singurătatea din care nu ies cărţi
sacrificul de sine pentru sine inutil
era 15 ianuarie şi-mi aminteam că nu mai iubesc pe nimeni.
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Teodora Gheorghe
Exerciţiu
15 ianuarie 2012
Pe 15 ianuarie m-am trezit cu o durere târzie pe buza stângă
şi cu o bucurie sâcâitoare în ochiul drept acolo unde noaptea freamătă cai sălbatici
mi-am turnat în ceaşcă lapte cu gust de alergare de la un capăt la altul al morţii
mirosea puţin a viaţă fermentată dar nu mă deranja pentru că înghiţeam repede
am deschis calculatorul şi mi-a intrat iarna în casă cu toate cele minus douăşpe grade
mi s-a încolăcit pe gât ca o dansatoare la bară obosită după o zi de muncă

mi-am verificat mailul dar nu erau decât spamuri cu pastă de dinţi şi bărbaţi de plastic
nu erau decât poze cu oameni fără mâini, buze, gânduri, lapte
ei nu îşi turnau lapte ca mine şi nu le intra iarna în casă
ei se jucau de-a v-aţi ascunselea în inboxul meu
când îi găseam îi ucideam cu un click.
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Ania Vilal
3. poem 15 ianuarie 2012
ce să faci duminică dimineaţă când e totul alb
şi ai pleca acasă, să o îmbrăţişezi pe mama?
ai nevoie de o carte adâncă
în care să te arunci cu totul,
hainele se duc în piele şi
pielea afară, totul pare o căptuşeală
fără sfârşit şi albă, intensă
până la ultima cusătură,
se desprinde foarte uşor,
dar tu strângi foarte tare din dinţi.
NU DAI NIMIC LUMII.
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Carmen Zanciuc
15 ianuarie
Atunci m-am îndrăgostit de tine
şi parcă totul în jur spunea:
nu, nu te vrem;
oriunde mergeam erau
oameni ce strigau
şi arătau cu degetul,
uitând că cineva
a dat totul
pentru poezie.
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Andrei Zbîrnea
15 ianuarie 2012
E ziua mea liberă şi pot să-nţeleg
ce nu se întâmplă în oraşul acesta
să recapitulăm 15 ianuarie 2012
este a XV-a zi a anului soarele răsare la ora şi apune la ora
exact ca-ntr-o piesă de Moliḕre
încerc să-nţeleg psihologia maselor de gustave le bon

şi

totuşi merg la serviciu ca şi cum duminica ar mai însemna ceva
ca şi cum ai strămuta o populaţie de pe un mal pe celălalat al dunării
ca şi cum aş vrea să-nţeleg
27.10.2012
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Aceste Ateliere IDC sunt benevole și gratuite pentru toți participanții la Concursul de debut
literar Incubatorul de condeie. La fiecare ediție a concursului, Organizatorii împreună cu
lectorul Atelierelor de Creative writing stabilesc agenda și temele de lucru. Acestea diferă
de la o ediție la alta. Atelierele IDC au avut loc în diferite spații boeme din București, în
perioada 1 oct. – 10 Nov. 2012.

Tematica prezentului CAIET DE ATELIER IDC – 2012 a fost
concepută și implemnetată de poetul Răzvan Țupa. Acest Caiet
este gratuit și pus în liberă circulație (format print sau digital)
pentru toți pasionații de scris.

Sincere mulțumiri Răzvan Țupa pentru poeticul IDC din acest an!
Echipa IDC
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