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1. Capitol 
 
Şi poate nu toate limitele sunt infinite 
Şi poate nu toate mările sunt sărate, 
Dar la tine acolo în suflet, 
Apare şi zi după noapte. 
  
Arată-ţi calea pe drumuri pierdute 
Continuă să crezi, să simţi, că-i frumos, 
Iubeşte din suflet, zâmbeşte copile, 
Căci raza de soare în suflet ţi-a tors. 
  
Întoarce-te acasă, dar vino pe drumul, 
Pe care alta dată ai plecat 
Că poate aşa, ca în Hansel şi Gretel, 
Vei strânge paguba ce ai lăsat . 
  
Topim în palmă un fulg de nea, 
La fel cum şi inima neagră o decolorăm, 
Şi gheaţa rămâne dar forma dispare, 
Căci zâmbete false desenăm. 
  
Infinita bunătate, 
În ale sale căi de lapte 
Şi poate că vracii în stele vor aprinde, 
Lumina peste noapte. 
  
Străbatem cu ochii lacrima universului, 
În râuri pierdute de munţi şi câmpii 
Adorm iar în pântecele Vrâncioaiei copii 
Şi închid ochii. 
  
Albastru mi-e primul în minte cuvânt 
Şi auriu ca mândrul soare 
Căci roşul pe văi e pierdut de mult 
Şi oştenii în a lor floare. 
  
Adună-ţi, copile, acum fotografii 
Cu vremurile bune 
Să avem şi noi atunci când ne veţi găsi 
Un falnic, vechi renume. 
  
Să ştim să iertăm, să fim limitaţi 
Şi cu glasul inimii împovăraţi 
Să mergem pe ape cu corăbii în spate 
Ca să te găsim în  miez de noapte, 
CAPITOL de carte. 
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2. Timp 
 
Timp, o noţiune abstractă 
Inexplicabilă, controlabilă, însetată 
Patru litere, patru sunete, trei momente, 
Viitoare, trecute sau prezente. 
  
Exprimă o succesiune, 
A unor durate de mâine, 
Nevrut, nelimitat, nevăzut 
Ne îndeamnă să-l urmăm tăcut. 
  
Cernut prin sita din Eden, 
Cu păr de argint şi ochii de arsen, 
Umbrit de al îngerului har 
Urcă în zenitul par-impar. 
  
Totul e în timp şi timp e în tot 
Nu ai cum să te ascunzi de el, 
Îţi e călăuză al paşilor galop 
Ca o mantie de templier. 
  
Poate străpunge mal de ape, 
Strecura lacrimi sub pleoape 
Şi îngloba motive în gând, 
Sau împleti telur cu lut. 
  
Cu blândeţe te presară, 
Vârsta o urcă pe scară, 
Adună, scade şi împarte, 
Din capitole de carte. 
  
Pătimaş al timpului, 
Clepsidra nisipului, 
Ţinut în globuri de cristal 
De amintiri care dispar. 
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3. Și stelele mor câteodată 
 
Şi stelele mor câteodată 
Deunăzi în a lor nestemată 
Dar eu nu sunt o stea, 
Pentru că nu cad niciodată. 
  
Şi cerul îşi cerne oglinda, 
Când fulgii înconjoară grinda, 
Surâsul dulce al vântului 
Sărută poarta raiului. 
  
Aşa cum o speranţă se naşte 
Trăieşte, creşte şi moare, 
Aşa şi curcubeul poate, 
Ca din neant, neştiut răsare. 
  
Nestingherite vele în zare 
Purtate de valurile inimii, 
Ajung să transforme din ioc de sentimente, 
Împovărate de dragoste momente. 
  
Cine nu, nu a învăţat 
Că Prâslea făt, era împărat, 
Dar a ajuns să fie aşa, 
Căci curajos dânsul era. 
  
Mă strâng de mână crăci de pom 
Întinse şi poate, poate neprinse 
De o brumă care, care le-ar aduce 
O alinare dibace, mamă de prunce. 
  
Te iubesc, nu azi, nu mâine 
Şi niciodată, cu o mulţime, 
De gânduri de a rămâne 
Şi către tot ce se întâmplă de la 
grâu până ajunge pâine. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



CURCIUC	ALESSIA	
Clasa	a	VII-a	
ȘCOALA	GIMNAZIALĂ	SF.	NICOLAE	
îndrumător:	prof.	ISSA	CRISTINA	
	

4. U.N.I.V.E.R.S-VERS UNIC 
  
Pătimaş al gândurilor bune 
Îi dau şi vântului renume 
Aştept să bată în depărtare 
Să mă vestească în lumea mare 
Culeg bobiţe din salcâm 
Şi le aşez pe cer 
Mirosul lor se duce în aer 
E vântul efemer. 
O pată între Pământ şi Soare 
Contrastul clar-obscur 
E mare, al aurului faur 
Şi în tine un dor nebun 
„-Tu de ce taci?”  întreb scurt Luna 
„-Tu stai cu stelele întruna, 
Căci eu nu aş sta, dar mişeleşte, 
Aş vedea tot cum mă priveşte.” 
Mă împart în mii de galaxii 
Ce aşterne drept steluţe mii 
Două ea îmi dă pereche 
Să mi le pun după ureche. 
Mă uit în zare şi îmi dau seama, 
Că totul e întors pe dos 
Poate copacul nu e bine, 
Poate e pus de un gelos. 
Şi sper ca într-o altă lume 
Toate chiar invers cred, pot fi 
Pomul un cer mai plin de ramuri 
Norii, un parc pentru copii. 
Noroc că-s jos şi văd frumos 
Un tufiş mic şi mai pletos 
Că-mi bate vântul drept în faţă 
Şi o lună plină am la fereastră. 
Că pot să văd cum plouă ziua, 
Că încă ştiu ce-i nebunia 
Când steaua sus pe cer se arată 
Şi poate se uită la mine, 
Căci seara îmi fură o privire. 
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5. Valsuri de lumini 
  
A început a plânge cerul, 
Cu suspin de diamante, 
Lacrimi de rubine moarte, 
Reflectând vazduhul toate. 
  
Rochie albastru-deschis 
Peisaj de mult promis 
Bucăți de vise te înfioară 
Și-mi spală gândurile iară. 
  
Culmile, popas de grai, 
Pe cărări de alb bălai, 
Picuri de dor pe pământ 
Argintiu viforul crunt. 
  
Dans pe albastrul violet, 
Cad şi se sparg, ritm discret 
O atingere de gheaţă îndeamnă, 
O mișcare fără teamă. 
  
Fulgi de lână, deformaţi, 
Pe mâini de sacru aranjaţi, 
Stele decupate de spini, 
În mii de valsuri de lumini. 

 


