
CUCOŞ	ELENA	
Clasa	a	VIII-a	
Liceul	Tehnologic	ARHIMANDRIT	CHIRIAC	NICOLAU	
Vînători-Neamţ,	jud.	Neamţ	
Profesor	coordonator	AMARIEI	MIHAELA	
	

1. VIS SENTIMENTAL 
 
Cavalcada  gândurilor îmi împresoară raţiunea. 
Nu vreau să mă abandonez acestora devenind o epavă  existenţială … 
Zbuciumul ritmat al lor loveşte însă violent gingaşele alveole sentimentale, 
încât  mă cuibăresc speriată în cămăruţa ascunsă a inimii fremătânde, 
încercând să retrăiesc clipele minunate ale inocenţei. 
Cu greu mă urc în barca de salvare a copilăriei! 
Deşi plutesc în derivă mult timp, 
reuşesc  să-mi  găsesc cursul printre monstruoasele valuri ale neîncrederii 
şi ale fricii generate de necunoscut. 
Îmi strâng la piept tare de tot dorinţa – 
ea a fost aliata mea dintotdeauna; 
mi-am făcut-o prietenă încă din pruncie 
şi aşa mi-a rămas până astăzi  – 
şi pornim  îmbărbătate spre pământul făgăduinţei. 
Da. Acolo voi fi veşnic liberă, veselă şi fericită, 
fără frici de necunoscut, fără mii de gânduri devoratoare, 
fără …  fără …  fără … 
Vâsleşte tot înainte, draga mea 
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2. ALTER EGO 
 
Şoapte tainice îmi împânzesc auzul 
creând un ecou prelung al cuvântului dintâi. 
Întreaga-mi existenţă se redimensionează subit … 
uneori  mă plimb prin grădina raiului, alteori mă lupt cu filistenii; 
uneori sunt un mag călător în stele, 
alteori  trec vechiul Danubiu înot către Sciţia lui Burebista … 
Mai  întotdeauna îmi simt strămoşii pulsând prin vene 
aşa cum lumina pătrunde aşcunzişurile tainice ale vrednicului pământ. 
Şi  iată privirea verde tăioasă a lui Ştefan care mă îngheaţă de admiraţie, 
însă ascuţimea minţii şi iuţeala pasului apăsat mă deşteaptă; 
Şi iată braţul vânjos al bravului Mihai ce mă-mbărbătează 
s-adun pandurii lui Tudor şi să cer libertatea neamului meu! 
Mă pipăi … sunt  un stejar uriaş ce-şi priveşte semeţ  avuţia: 
frunzele-mi sunt anii tumultuoşi, 
crengile-mi noduroase sunt secolele vitregite, 
trunchiu-mi vânjos este neamul acesta frumos şi românesc, 
iar rădăcinile-mi sunt vechii de zile şi bravii strămoşi! 
Ah! Freamătul miilor de frunze este din ce în ce mai dulce! 
Ecoul tainicului imn al lor se topeşte în ecoul veşniciei. 
Şoptită tainic armonioasa lor poveste din veacuri  mă mângâie-adânc 
devenind  un adevărat balsam sufletesc .. 
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3. CALCUL EXISTENŢIAL 
 
Sunt o pată de culoare în acest univers deschis; 
asemeni unui albatros vâslesc spre un liman demult visat. 
Căutările-mi sunt anevoioase, 
însă mă las mistuit de orizontul depărtărilor. 
Orice experienţă mă aduce 
mai aproape de nestatornicul infinit 
şi chiar mai aproape de mine, 
în timp ce cântecul sufletului îmi calculează 
formula fiinţării mele. 
Aşa că … 
mă adun cu ritmul interior propriu, 
mă scad din elementele universului necunoscut, 
mă înmulţesc cu idealurile mele prezente şi viitoare, 
mă împart la experienţele trăite frenetic, 
iar rezultatul îl ridic la puterea iubirii inocente. 
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4. ALBIA COPILĂRIEI 
 
Plutesc în albia copilăriei. 
E-așa o liniște! 
Mă așteptam să fie chicoteli și zdrăngăneli și … 
De ce oare în copilăria mea e pace? 
Ia să cobor! Poate nu aud din cauza perdelei de fluturi 
care mă poartă ca pe nor multicolor. 
Centrul de greutate îmi joacă feste! 
Mă înalț! Pentru o clipă mă enervez. Nu aceasta-mi era destinația. 
Dar … vai! O ploaie de curcubeie se revarsă din creștetul sufletului, 
inundându-mi plăpânda ființă! 
Abia acum râsetele copilului din mine răbufnesc zgomotos, 
eliberându-se din recipientul închis etanș ca lava dintr-un vulcan nervos. 
Şi iată-l pe Nică Torcălăul printre ceasloave, fete şi cireşe, 
pe hârca de mătuşa Mărioara ce m-ameninţă stăruitor 
şi iaca şi pupuza împieliţată care tocmai mi-a scăpat din mână, 
bat-o s-o bată de spurcăciune, că mi-am aprins paie-n cap din cauza ei! 
Ha! Ha! Ha! … 
–          Stai, pughibală spurcată, că-ţi vin eu de hac! 
–          Asta s-o crezi dumneata, mătuşă hârsâtă! Ia mai pune-ţi pofta-n cui! 
Ha! Ha! Ha! 
Doamne! ce frumoasă şi plină de haz eşti, copilărie! 
Ha! Ha! Ha! … 
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5. HIPNOZĂ 
 
Cerul de dedesubt mă hipnotizează! 
Intru în abisurile acvatice asemeni lui Poseidon. 
Curând însă aura îmi dispare, simțindu-mă o picătură de rouă 
din ce în ce mai micșorată. 
Abia dacă îmi mai percep corpul. 
Sunt atrasă de un magnet invizibil. 
O sumedenie de culori îmi brăzdează trupul minuscul; 
Devin de un albastru vioriu, dizolvându-mă în cercuri violacee. 
Încerc  să mă regăsesc pe mine însumi, 
dar totul e … deșertăciune. 
Plutesc fără să-mi pot coordona mișcările. 
Am devenit un vârtej-curcubeu și sunt absorbită de Splendoarea Adâncurilor. 
Ciudat! Mi-a rămas nealterată privirea care se hrănește mereu și mereu … 
Un amalgam de sentimente mă încearcă, 
crescând asemeni unor pești fabuloși 
care mă devorează continuu. 
 


