
CRĂCIUN ALEXANDRA-  

Clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei, jud. Suceava 

Prof. Iuga Niculina 
 

 

 

                                            

 

                                                         REVERIE 

 

 

  Poetul , o săgeată a imaginaţiei vii 

Zboară peste întunericul singuratic. 

Aleargă... 

După veşnicele amintiri 

Ale trupului  uitat, 

Dar astăzi ... 

Din casa părintească purced 

Cristale de ceaţă și mate pe câmp; 

Pragul cel vechi de pământ  

E asalt și ...cânt! 

Mai schimbă ceva în raza sa , 

În mintea sa ... 

Ah,divina lume a poeților ! 
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GÂND  CURAT 

 

Doamne , gândul meu de rouă  

Tremură ; e o stea nouă . 

Pe - o parte , licurici clipind , 

Pe alta , cenuşă arsă . 

Cuprinde-l , Doamne , pe poet în mâna ta  

Și-n casa părintească 

Infinit fă-l să zboare 

În albastru! 

Nicicând să nu-l putem uita 

Pe Vieru, român de-al nostru! 

Fă-i pragul din viaţa veșnică, 

Doamne, fă - l să zboare, 

Fă-i românismul floare! 
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ARIPI 

 

Am strâns din ploi 

Aripi de fluturi, 

Și flori de tei, 

Şi-n piept o mie de inimi . 

Copacii goi ai speranţei 

I-am ajustat la trupul meu, 

Gândul curat 

Al templului  din noi  ... 

Văd lacrima iscălind 

Suflul din lumânare, 

 Ce din cuvinte 

Se albeşte arzând . 

Dormi, poetule, arzând  

De dorul nostru... 

 

 

                         Per aspera ad astra. 
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ÎMPLINIRI 

 

Rod bogat , pomi încărcaţi , 

Cer senin luminând vesel ,  

Vânt candid , aripi curate, 

Casa părintească primenită. 

Mănunchiuri de idei imaculate  

Țâșnesc spre Cer, buchete 

De lalele în flăcări. 

 Miresme calde, crengi plecate  

Cărări de flori , de chihlimbar ... 

Se-aude sforăind un samovar! 

Ce departe ești de noi, 

De efemerele noastre licăriri , 

 Speranţa încă mai dăinuie -  

Vie , nu deşartă ! 
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LUMEA NEVĂZUTĂ 

 

E – o atmosferă vesperală. 

 Prunii aţipesc și 

Drumul pare să se stingă, 

Într-o ușoară diagonală. 

Paşii se strecoară uşor , 

Desuet , 

Pământul respiră , se-ntinde cochet ... 

Luna clipeşte pieziș, 

Zâmbind maliţios , 

Îmbrăţişează poteca spre izvor ; 

Poate să vină careva, 

Niţel  somnoros, 

Să privească atent, visător 

Paşii străvezii , nevăzuţi... 

Să intre în lumea poeziilor, 

În lumea vie a lui, a poetului. 


