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Lung prilej 

 

Ți-am lăsat umbra pasului ascunsă în lumina călăuzitoare a sentimentelor mele.  

Ieri seară înainte să îți iei tramvaiul, ți-am ascuns suavitatea în naivitatea mea pură , spuneai tu: de copilă 

răsfățată cu miresmele nopții.  

 

Vorbeam prea des poate despre moarte.  

Era o plăcere în străfundul meu să înșir în lanțul nesfârșit al conversațiilor noastre un strop de eroism.  

Eram eroina propriilor bătăi de inimă.  

Reușeam să mă confrunt cu fiecare accelerare a pieselor tale de teatru ce stârneau în mine însetate porunci 

de iubire.  

Mă cutremura gândul că la un moment dat ai să-mi oprești îndelungile concepte metafizice, 

Că ai să-mi spui,, Oprește-te. Moartea nu e decât încă un prilej pentru agonie" 

 

Eu nu găseam în moarte decât o petală din liniștea serilor în care nu eram cu tine.  

Uneori mă aruncam în culorile străzilor și parfumată de mirosul nestins al alcoolului, 

Fugeam, căutându-te pe tine.  

Și deși știam că am să te găsesc acolo, între două pasiuni, la primul bar din vecinătate, 

Nu îndrăzneam.  

Era o frică în mine și o plăcere de moarte aidoma unui joc de cărți în care câștigătorul e trișorul  partidei.  

 

Am luat agonia de care spuneai și am întors-o pe fiecare parte. 

Am împăturit-o, am despăturit-o, însă, nicidecum nu reușeam să dezvălui moartea. 

Inevitabil ajungeam la tine. 

 

Convinsă că iluzia zilei în care o să ștergem împreună praful amintirilor  

Și o să aibă loc reuniunea, n-avea să vină,  

Mi-am parcat ambiția în vecinătate.  

Am găsit acolo agonia la brațul unei pasiuni ucigătoare.  

Semănați atât de bine și în acel moment n-am mai înțeles ce înseamnă cu adevărat opusul vieții.  

Izbitor de rapid m-am trezit în mijlocului serii, 

Într-o mulțime de chipuri dintre care răsuna chipul tău adamic.  

Înțelesesem.  

Moartea, în comparație cu ceea ce am simțit atunci, nu e decât încă un lung prilej pentru agonie. 
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Despre primul meu vers și-o boală 

 

ieri seară am visat că s-a rupt lumea in două .  

de o parte am găsit spânzurate în copaci amintirile: 

o dulce memorie a vremurilor când mă scăldam în râul ce mi-a străbătut copilăria.  

la poartă, în fața cimitirului de vise stătea mama.  

scundă, brunetă, fumând timpul, viața ,  

la picioare îi era întins păcatul ei suprem,  

căsătoria cu tata.  

 

în inversul străzii, pictate, goneau clipele singurătății.  

vedeam casa cu flori la poarta bunicii,  

odaia în care am scris primele versuri,  

inevitabil tot despre mama.  

acolo unde lacrimile mi s-au adunat în pumni 

și scurgându-mi-se printre degete 

s-au evaporat în strofe și lini și ...  

catrene, versuri albe.  

 

prima mea poezie a fost despre mama.  

am scris despre ea naiv și gustând din plăcerea suferinței,  

am spulberat-o.  

 

primul meu gând despre moarte, a fost legat de tata.  

era bolnăvicios și adesea îmi aducea și mie boala,  

în suflet. 

 

am visat despre două lumi, 

căutând să mă regăsesc în una din ele.  

m-am aruncat totuși în neant.  

ce să aleg?  

să alerg către mama, și să-i strâng de la picioare regretele a căror greutate mi-ar rupe coastele 

sau...  

să-mi aștern sufletul în patul disperării, în vremurile când tata era doar o boală și mama,  

primul meu vers. 

 

  



DULGHERIU COSMINA ELENA 

Clasa a XII-a 

Liceul Teoretic "Ion Luca", Vatra Dornei, jud. Suceava 

Prof. Iacob Stela 

 

 
 
Singurătatea-moment de glorie 

 

Mă simt asemenea ultimei clipe de luciditate, 

Sunt ca un bețiv a cărui haină e pătată de-o durere inceartă, 

Sunt asemenea imitațiilor poetice-Nichita. 

 

Mă îmbăt cu fiecare moment în care nu sunt doar eu cu mine. 

În rest, sunt seacă. 

Gustul vieții mele nu e nici dulce, nici amar, 

E mai adesea sărat, ca marea de nedumeriri ce zace în mine. 

 

 

Singurătatea nu e o boală, 

Nu e nici un moment. 

E toată viața unui poet. 

 

Câți dintre ei au scris despre iluzii? 

Și câți chiar și-au trăit catrenele? 

Câți îngropați în reproșuri încă mai cântă? 

Și câți s-au uscat de dorul dorului, 

De poezie? 

 

Poeții…pustnici în a lor singurătate, 

Moment de glorie căci, 

În singurătatea lor au creat un loc de liniște pentru alții, 

Poezia. 
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Vă spun asta și fără titlu 

 

Compusul e atroce-omul.  

Cuprinzi timpul cu degetele și se sfărâmă ajungând  la nucleu.  

Înăuntru ești tu, aliniat după ambiții.  

Te judeci.  

E ziua aia de marți când te uiți în oglindă și-ți vezi doar jumătate de față.  

Pe cealaltă alunecă o rază de soare.  

Strălucești.  

E imensitatea aia de gol în stomac când îți vezi ochii plini de orgolii.  

Mintea aleargă în jurul unor momente, 

Cu succes prinde unul și e o melodramă.  

Visezi la o altă balanță-imposibilitatea de fi ceea ce vrei tu și neșansa de a-ți urma destinul.  

In privirea ta se pierd pașii oamenilor ce ți-au rupt lanțurile enigmei.  

Metale grele îți atârnă de gene.  

Se scurge argintul și doare, ustură.  

Disperi si speri la încă o partidă, 

De parcă, dacă ai simți atingerea aia-cu piele de găină și primul hormon eliberat pe traseu, 

Ai putea să te-ntorci la mal mai puțin udă si rece.  

Minciuni.  

Adevăratele povești au fost trăite, fericirea e doar o cale a amintirii. 
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Saturn,Marte,Venus 

 

Te cheamă Luna iubitule,  

Și Soarele îți caută chipul.  

Ești careva între Saturn și Venus,  

Iar eu mă prefăceam in Marte.  

 

Te cheamă Luna iubite,  

Iar eu sunt umbra dintre Soare și Lună.  

Te cheamă Luna iubite,  

Să vezi cum mă scurg pribeag pe lângă stele,  

Căutând în toate-ți chipul.  

La răsărit te caut în Soarele 

Cu care mi-ai umplut odată sufletul 

Iar la apus mă uit din nou la stele,  

În infinit mi te-ai ascuns?  

 

Apari din fericire,  

Te naști din absolut,  

Iar chipul ți-l găsesc scufundat în iubire. 

Ești pură agonie. 

Ești cel mai sângeriu sărut.  

 

Te cheamă Luna iubite 

De teamă că de te-oi chema eu,  

Imi vei trimite o stea să mă sărute. 

Să mă satur doar cu nisipul?  

Trimite-mi toate stelele să mă scufund în ele,  

Și poate nici atunci 

N-oi fi gustat din tine marea.  


