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1. CĂUTĂRI 
  
Am vrut să mă îndrăgostesc de un 
geniu, 
unul nebun, 
dement, 
un om lângă care supraviețuiește doar 
dacă iubești. 
Dar toți s-au dat deja. 
Am vrut atât de tare 
să mă îndrăgostesc de un artist, 
un suflet atât de sublim, 
gata să moară oricând pentru o idee, 
un om căruia moartea îi e banală, 
iar viața îi e un joc complicat, 
la care, de multe ori, ne pierdem pe noi… 
Dar toți s-au dat deja. 
Am vrut să mă îndrăgostesc 
de un om bun, 
pur și simplu – bun, 
manierat, 
care să fie grijuliu cu oamenii din jur, 
care a învățat de la mama lui 
că fetele sunt firave… 
un băiat decent. 
Dar toți s-au dat deja. 
Parcă toți oamenii minunați s-au dat deja. 
În van caut iubiri ideale, 
șabloane vechi ale amorului. 
Aveam nevoie de un alt suflet, 
unul inform, 
euforic și anxios, 
dulce și pătimaș, 
un OM. 
Atât! 
Atunci te-am găsit pe tine. 
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2. SOLILOCVIU 
  
N-am auzit vreodată sunet mai frumos decât 
glasul când pronunță iubiri absolute, 
când fabulează incertitudini amoroase, 
când se pierde purtat de erotism. 
N-am auzit 
și n-am văzut vreodată oglindă mai limpede 
decât ochii oceanului adânc, 
unde să mă văd reală, 
informă, 
difuză în adevăr. 
N-am simțit niciodată fericire mai mare 
decât atunci când am descoperit trăirea, 
când am plâns în rânduri amare, 
iar apoi am râs 
furată de universul meu. 
Nu-mi amintesc să fi mirosit parfum 
mai frumos decât mireasma dulce a efemerității, 
când totul se disipă-n materie 
și ajungem la finalul unui drum pietros. 
Nu știu dacă am atins vreodată 
lucru mai frumos decât absolutul, 
când am dat mat unei vieți absurde 
și am ridicat capul plecat. 
Apoi am râs în nas unei creaturi ciudate… 
îi spuneam viață. 
Am gustat din plin 
din amărăciuni și din dulcegării absurde. 
Am cunoscut și patimi și răi și locuri incerte. 
Am iubit fiecare secundă în care am respirat, 
și fiecare veac uitat în nemurire… 
și am fost fericită. 
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3. ÎNTREBARE 
  
Schimbăm priviri. Doi necunoscuți. 
De parcă nu mai avem nevoie de nimic. 
Nici cuvinte. 
Nici zâmbete. 
Nimic. 
Duhnim a nepăsare. 
  
Așteptăm tramvaiul 
și ne împungem ca vitele, 
să prindem un loc blestemat… 
în neantul cotidian. 
Ne murdărim cu ura 
și uităm să ne fericim zilele. 
Ținem în buzunare informația. 
Citim despre cât de frumoasă e viața 
și îi dăm un like. 
Și noi? Când o trăim? 
Dacă am umbla așa cum suntem, 
dezgoliți de adevăr, 
mirosind a spaimă și informi, 
ca niște câini înfometați și singuri, 
ce-ar fi greșit oare? 
Așa imprudenți și speriați, 
înștiințați de nesiguranța zilei ce vine, 
terifiați de sentimente, 
îngenuncheați de impulsurile nevinovate, 
sclavii propriei inimi, 
fabulând despre fericire și vise înalte… 
Tot așa rigizi am fi? 
Întâmplătoare să ne fie efemeritatea? 
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4. ACUM NU MAI EȘTI… 
  
Mi-ai fost refren în nopțile amare 
și joc 
și cântec 
și câteodată lună. 
Mi-ai fost și curcubeu. 
Și acum? 
Și acum – nu mai ești. 
  
Mi-ai fost odă de dor. 
Mi-ai fost tu floare-albastră. 
Mi-ai fost etern amurg 
și duminici lungi de toamnă. 
Și acum? 
Și acum nu mai ești. 
  
Mi-ai fost cândva teroare, 
o spaimă neînțeleasă, 
oglinda în care să mă văd informă, 
mâncată de temeri… 
o frică apăsătoare de tot ce mă-nconjura. 
Și acum? 
Și acum – nu mai ești. 
  
Ai fost cândva ecou. 
Te repetai în suflet. 
Mi-ai fost și tunet, și fulger, și ploi cu pietre, 
și scrâșnetul din dinți. 
Și acum? 
Și acum nu – mai ești. 
  
Mi-ai fost întuneric sumbru și rece, 
amarnic vânt… 
Mi-ai fost atât de multe neînțelesuri. 
Și acum? 
Și acum – nu mai ești. 
  
  
 

 
 
 
 
 



OANCEA	ELIZA	
clasa	a	XI-a	
LICEUL	TEOLOGIC	ADVENTIST	ȘTEFAN	DEMETRESCU	
BUCUREȘTI	
Profesor	coordonator	dr.	ZAHARIA	DANIELA	
	

5. PEISAJ UMAN 
  
Nu înțeleg oamenii. 
Un ropot de urlete 
răsună în genericul ăsta nenorocit, 
al unei vieți absurde de banal. 
Nu mai au soare. 
E o liniște care te înnebunește. 
Un zgomot continuu al nimicului 
care îți sfârâie în timpan. 
  
Preferă să trăiască în cutii de beton, 
să se îmbulzească la cozi, 
 să se judece, 
să trăiască într-un cerc mare și rece, 
crezând în ideea unei libertăți inexistente. 
Înrobiți de nevoi, de oameni mai mari, 
de lucruri 
pe care ei le numesc indispensabile. 
  
Dependenți de capul plecat, 
când sabia le atârnă deasupra și e gata să pice. 
Frunți încrețite, 
urâțiți de monotonie. 
Urăsc să exploreze. 
Urăsc să cunoască. 
Cunoștința le e cel mai mare dușman, 
obișnuința le e cel mai bun prieten. 
Nu e de mirare că sunt triști, 
că nu zâmbesc, 
că nu schimbă priviri clade în transporturi publice. 
  
Când a uitat lumea să iubească? 

 


