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cl. a XII-a, Colegiul Naţional „Horia, Cloșca și Crișan”, Alba Iulia”, Alba Iulia”

Premiul III, secţiunea „Poezie – liceeni”
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Pasărea cea din urmă
Vine râzând cu plânsul pe umăr.
(Și pasărea era circar.)

Motiv
Dă-mi un moment pentru acum;
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Acum, pentru moment, un „dă-mi”.

Caii mei
Tropot de iepe în împărăţia linguriţelor.
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Nu s-au rugat mai mult de pești.
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Paradis printre boieri.

Entuziasm
Dacă voi naște o fetiţă prin cezariană se 
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Decât Armani.
Va tăcea des (asta desigur).
Dar, mai ales, va alerga spre porcea des (asta desigur).
Dar, mai ales, va alerga spre porcea des (asta desigur).

ţi

C
Dar, mai ales, va alerga spre por
C
Dar, mai ales, va alerga spre por

ând vor sosi tramvaieleDar, mai ales, va alerga spre por
nd vor sosi tramvaieleDar, mai ales, va alerga spre por

…


