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Creație accidentală 
 
Zbor lumesc! 
Peste dragoste plutesc, 
Am uitat cum mă numesc, 
Lăcrimez … că nu clipesc, 
Și urăsc fiindcă  iubesc! 
Pari pe dos! 
Întuneric luminos, 
Sunt cam sus, dar par cam jos, 
Ghinionistul  norocos, 
Teamă de răul frumos. 
Doar o cale! 
Jumătățile totale, 
Dorințe accidentale, 
Nemuririle mortale, 
Începutul minții tale… 
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Un zâmbet 
 
Glasul tău trezește umbre 
Printre lacrimi, calde, sumbre, 
Flăcări vii sting amintirea, 
Timpu-și poartă nemurirea 
Tot ce-am vrut a fost un vis. 
Dar un vis, lucid, prezis, 
Focul morții, încă stins, 
Pe un nor, plutind întins 
Cu-o chemare m-a aprins 
Și ca și pe el m-a stins. 
Din colțul meu, eu te privesc. 
Fără de ochi, eu tot clipesc 
Sunt viu sau poate-s mort de mult 
Și inima-n bătăi ascult. 
Trăiesc sau doar m-am sinucis? 
Un lucru-i clar, sunt în abis 
Lumina ta, azi mă orbește 
Observ chiar ura te iubește. 
*** 
Chiar dacă soarele pe cer nu ar mai răsări, 
Ritmul vieții, alert, ar încetini, 
Când stelele-n cer  nu ar mai străluci, 
Tu, iar zâmbind, din gene ai clipi… 
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Pseudo-veșnicie 
 
Mă întreb de-atâția mii de ani, 
Oare merită să mă trezesc? 
Raza de lumină mă arde, 
Timpul trece, eu întineresc… 
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Labirint absurd 
 
Eu, pierdut în labirint! 
Ispitele mă cheamă 
Adevărurile mint, 
Curaju-i plin de teamă… 
Șarpele-i cu ochii calzi, 
Al său venin mă cheamă. 
Râd, privindu-te cum cazi, 
Căci golul-mi este mamă. 
Eu de astăzi nu mai mint, 
Fiindcă, mințind, totuna-i, 
Adevăr în labirint, 
Deci ce-ar mai fi minciuna? 
Dacă moartea este rece, 
Sufletul mi-e înghețat. 
Dacă moartea e fierbinte, 
Atunci ard neîncetat. 
În final, doar o poveste… 
Tot ce vreau e să mai spun: 
,,Omul dacă nu trăiește 
O să moară, presupun…” 
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Poveste 
 
-De câte ori va trebui să mor 
Până lumina îmi va duce dor? 
De câte ori să mă sfârșesc 
Fără să știu dacă greșesc? 
-De câte ori? Încă o dată! 
Căci viața e eliberată 
Doar când iarba se-nverzește, 
Când lumina se-nnegrește… 
-E așa  ușor să mori… 
Privește! 
-Stai! Gândește-te ce vrei. 
Moarte vrei în libertate 
Sau tu viața vrei să-ți iei? 
-Vreau să nu mai vreau nimic! 
Dacă-s viu, vreau să fiu mort 
Dacă-s mort, vreau să trăiesc… 
Sufletul mi-l risipesc! 
Tot ce văd în jur ești tu… 
Moarte, viață, nimic! Tu! 
Ce rost are? 
-Ce rost n-are? 
Sacrificiul este totul! 
-Sacrificiul e blestem! 
Este tot ce nu putem! 
De- am fi în stare să salvăm, 
N-am ști să sacrificăm… 
-Nu te mai uita în jur… 
Privește-n tine! 
Nu îmi place, dar promit 
Că vei muri cu mine. 
Decât o viață singur 
Mai bună o moarte-n doi… 
* 
-Dacă m-ar fi ascultat!… 
Acum e mort… 
Însă nu asta mă rănește, 
Ci că nu m-a luat cu el! 
Ne-a despărțit pentru nimic 



Nume	elev:	STÂRCEA	ANDREI		TEODOR	
Clasa:	a	VIII-a	
Școala:	Colegiul	Romano-Catolic		“Sf.	Iosif”	
Profesor	îndrumător:	Stârcea	Alina	
	
	
Acum ori niciodată! 
Ori mor și eu pentru nimic, 
Ori voi rămâne-n în viață… 
** 
-Aș fi vrut să o pot asculta, 
Nu că focul de aici m-ar arde 
Cu absurdele lui calde… 
Dar îmi este dor de ea… 
Știu că n-o pot revedea 
În următoarea mea viață, ea 
Nu va fi decât o stea. 
Nu oricine este blestemat ca mine… 
Niciodată stea , 
Dar mereu scânteie de lumină. 
Niciodată întuneric, 
Dar mereu umbră. 
Niciodată plin… 
Și niciodată gol… 
*** 
Din eternitate i-am privit… 
Veșnicia veșnic va fi 
Așa cum moartea niciodată 
Nu va muri. 
De câte ori el a murit, 
De-atâtea ori ea 
Tot mai tare a strălucit. 
Și de atâtea ori el va muri 
Până când lumina ei 
Din eternitate îl va orbi. 
Ea e orizontul 
El e privitor. 
Așa începe totul. 
Finalul creator! 
 


