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1. RECOMANDARE 
  
Astăzi am fost la medic. 
Mi-a spus că sunt bolnav 
Pentru că 
Toate zilele mi se par 
La fel. 
Rețeta – 
Ca lista de ingrediente a unui pachet de gumă de mestecat: 
Sorbitol, manitol, glicerol. 
Aspartam. Colorant E 171. 
I-am spus că mă plictisește 
Ticăitul ceasului 
Și vorbele fără rost 
Și pașii spre nicăieri 
Și asfaltul 
Și claxoanele stridente ale mașinilor. 
Mi-a recomandat 
să nu mai aud bătăile ceasului, 
ci bătăile inimii. 
Mi-a spus: 
pentru sănătatea dumneavoastră, 
consumați zilnic minim 12 îmbrățișări. 
Vorbiți mai puțin, ascultați mai mult. 
Pășiți doar în sus. 
Mergeți prin iarbă desculț. 
Băgați-vă degetele în urechi 
și ascultați-vă gândurile. 
Asta mi-a zis medicul. 
Și mi-a mai zis ceva, 
Dar nu l-am auzit 
Pentru că adormisem 
De plictiseală. 
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2. VIZITATORUL 
  
Ieri 
Mi-a intrat în suflet un șoricel. 
Uitasem fereastra deschisă. 
S-a strecurat înăuntru, timid, mititel, 
Cu ochișorii ca două mărgele. 
A intrat fără să ceară voie, 
Cum îți intră razele soarelui în casă. 
  
Am încercat să-l prind, 
Dar fugea prin fiecare ungher. 
Voiam să-l întreb de ce a venit tocmai la mine. 
Îi place să citească volumele prăfuite din biblioteca sufletului meu? 
Îi plac draperiile de catifea? 
Poate îi place dușumeaua simplă, de lemn. 
Sau ursulețul de sub pat. 
  
Azi, la prânz, 
L-am prins în timp ce mă privea cum scriu. 
Și l-am întrebat: 
Ce vrei de la mine? 
Îmi place să stau cu tine, mi-a zis. 
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3. CELE TREI CĂRȚI 
  
Răsfoind printr-o arhivă 
De lucruri de mult uitate, 
Am găsit, decolorate, 
Trei volume într-o stivă. 
  
L-am luat doar pe al doilea 
(Părea mai interesant). 
Pe copertă scria titlul: 
„ Cinci pași să devii savant”. 
  
Deschid cartea curioasă, 
Dar privesc superior. 
Când…. văd că fusese roasă… 
Toată, până la cotor. 
  
Doar coperțile rămase 
Salvau aparențele, 
Pe când paginile roase 
Atârnau ca zdrențele. 
  
Am zvârlit volumu-al doilea. 
N-avea rost să îl păstrez, 
Iar spre celelalte două 
Mă-ntorc ca un titirez. 
  
Îl aleg acum pe-al treilea 
(Pare mai sofisticat). 
Pe copertă scria titlul: 
„ Cinci pași să devii bogat”. 
Cartea asta-i importantă 
– mi-am zis – 
După cum arată, 
Pare formula de vis. 
  
Am deschis-o, și-înăuntru, 
Dintre pagini, mă privea 
Personajul – nelipsită 
Din viața oricăruia: 
  
În stânga avea o coasă 
Și-n dreapta sacul cu bani. 
Mă-ntreba: Când mori, ce îți rămâne 
Din ce-ai strâns atâția ani? 
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Am fost neplăcut surprinsă 
Că-ntrebarea avea sens. 
Un răspuns nu am găsit, 
Deși-ncercat-am intens. 
  
Plictisită și frustrată 
Că n-am găsit ce voiam, 
Am deschis și prima carte 
Și-am aflat ce căutam. 
  
Cartea-aceasta-adevărată 
Avea un cuprins umil, 
Cu povești. Și titlul-hartă: 
„ Cinci pași să devii copil”. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURCAN	TEODORA	
clasa	a	X-a	
LICEUL	TEOLOGIC	ADVENTIST	ȘTEFAN	DEMETRESCU	
București	
îndrumător:	prof.	dr.	ZAHARIA	DANIELA	
	

4. AVALANȘĂ 
  
Aud la știri 
Că e avalanșă de cuvinte. 
Chiar acum 
Mă aflu pe Muntele cunoașterii 
Și, deodată, 
Începe să se zguduie pământul. 
Căderea ineluctabilă provocată de seism 
Generează în  mine o uimire infantilă. 
Cuvinte se prăbușesc într-o goană acerbă: 
anacardier imagologic debaclu 
iofobie imamea incartadă 
preparandial imambaialdî. 
În sus, 
În jos, 
În stânga, 
În dreapta 
Tone de cuvinte. 
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5. POVESTE 
  
O furnicuță mică, mică, 
Iubea un gândăcel 
Și se gândea mereu cu frică 
De n-ar iubi și el la fel. 
Că, poate el, având aripi, 
Cât lumea colindase, 
Văzuse multe vietăți, 
Probabil, mai frumoase. 
Iar ea? 
Era așa de mică, 
Cu pielea neagră, de furnică, 
Picioare multe și subțiri… 
N-ar fi atras multe priviri. 
Dar el… avea aripi verzui 
Avea frac aurit, pistrui 
Portocalii şi slujitori destui. 
„Pare un gândăcel de seamă…” 
I-a spus odat’ furnica-mamă. 
Și, stând pe-o frunză, în grădină, 
Furnica se gândea la el, 
Cât se-odihnea lâng-o tulpină 
De crin sau brebenel. 
  
În timpu-acesta, gândăcelul 
Se tot gândea și el 
Că o furnică hărnicuță 
Nu l-ar iubi pe el. 
Că el doar bâzâie și zboară, 
Prin câmpii și prin văi, 
Pe când furnica-i o comoară 
Și strânge pentru ea şi-ai săi. 
Îngândurat și temător, 
Gândacul se-așeză pe-o frunză, 
Să se-odihnească de un dor 
Pentru o anumită gâză. 
De-aici nu știu ce s-a-ntâmplat , 
Stimate cititor, 
De vrei să afli cum s-a încheiat, 
Mergi în grădină,  lâng-o bunicuță 
Și-ntreab-o cum s-a continuat 
Povestea 
Cu-n gândăcel și-o furnicuță. 

 


