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Scorțișoară 

 

Personaj 

Am fost ființă de hârtie 

Până tu m-ai făcut ființă vie, 

Citind povestea ei, 

Cu parfum de tei, 

A Copilei-Stea. 

.............................................. 

 

Conștiință 

Sunt doar un simplu șobolan, 

Numit în treacăt Scorțișoară... 

Te mușc de conștiință des, 

Tresalți, dar fără să te doară. 

 

............................................. 

 

Prieten cu o stea 

Îi sunt alături tot mereu, 

Când cântă sau dansează-n ploaie, 

Ea pentru ei e-o glumă doar 

Dar pentru mine-i o văpaie... 

 

............................................. 

 

Povestea ta 

Au vrut s-o stingă-n cerul meu, 

Dar n-au putut. Dă înc-o filă 

Și o să vezi în praf de stele 

Un șobolan și o copilă.  

............................................. 

 

Te aștept printre stele! 
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Printre rafturi 

 

Când războiul mi-a salvat viața, 

Am devenit Copila-Stea 

Și s-a înfăptuit minunea... 

Am rătăcit 

Printre amintiri din copilărie, 

La Medeleni. 

M-am întâlnit cu doi Feți-Frumoși 

Cu stea în frunte 

Și l-am salvat pe Bubico, 

Certându-ne cu domnul Goe 

Într-o vizită. 

Apoi, 

Cu Olguța și un bunic de milioane 

Am căpătat o inimă de cerneală... 

Și... 

Trăind tinerețe fără bătrânețe și 

Viață fără de moarte... 

Am început să numărăm stele. 

Apoi, 

Am mers cu Alice în Țara Minunilor 

Și, 

Nemaisimțindu-ne ca peștele în copac, 

I-am vizitat pe Oscar și tanti Roz... 

Și, toți devenind păsări cântătoare, 

Ne-am transformat copilăria 

În o mie și una de nopți  

De povești. 
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Comă 

 

În fiecare noapte visez același lucru – 

O față... 

Nu știu a cui este, 

Dar poate... este a mamei mele, 

Deoarece ea a plecat... 

Și-o mai găsesc numai prin vis... 

 

Ceea ce văd eu noaptea 

Este doar o figură 

Care îmi zâmbește, 

Dar după aceea simt 

Că pleacă, din nou... 

Și cad în gol. 

 

Așa cum m-am simțit 

Când am aflat 

Că... 

A plecat. 

 

Într-o zi 

Am văzut o femeie, 

Aceeași din vis, 

Dar nu i-am spus nimic 

Am trecut pe lângă ea 

În tăcere... 

Dar am regretat 

Că nu am apucat-o de mână 

Să o opresc din drumul ei... 

 

În acea noapte nu am mai visat-o, 

Dar când m-am trezit 

Am văzut-o în fața mea, 

Ținându-mă de mână, 

Spunând că am fost în... comă. 

 

 



STÂRCEA ANA-MARIA KARIS 

Clasa a VI-a   

Colegiul Romano-Catolic „Sf. Iosif”, București 

Prof. TATOI ANDREEA ISABELLA/ Prof. STÂRCEA ALINA MARIA 

 

 

4 

 

Zâmbetul meu 

 

Mi-am văzut casa, 

Mi-am văzut familia, 

Am văzut ce este fericirea, 

Am văzut iubirea, 

Am văzut tot ce mi-am dorit... 

De ce? 

Pentru că sunt oarbă la prezent, 

Dar am ochii larg deschiși spre trecuturi... 

 

Eram în muzeu și am zărit un tablou, 

În el eram eu, 

Cel puțin asta vedeam... 

Era cel mai cunoscut tablou... 

Și totuși cum? 

Eu m-am născut acum  

12 ani... 

Cum este posibil ca Leonardo da Vinci 

Să mă fi pictat 

Dacă nu mă cunoștea? 

Nu știu... 

Până și numele mi l-a ghicit 

Mona Lisa... 

Probabil 

I-am apărut în vis... 

Zâmbind... 
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Războiul din mine care mi-a salvat viața 

 

Războiul de afară e mai mult în mine... 

Palmele mamei nu aduc mângâiere, ci chin, 

Închisă în dulapul cu gândaci,  

Pedepsită doar pentru că 

Șchiopătez... 

 

Fiecare împușcătură de afară 

Sângerează în mine 

Prin cuvintele ei ca niște ghimpi... 

 

O ultimă bombă mi-a șters identitatea, 

Mi-a resetat viața... 

Și am luat-o de la capăt  

La țară, 

În surâsul noii mame...  

 

Nu trebuie neapărat să calci drept, 

Ci doar să ții calea dreaptă... 

 

 


