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Nisipuri mișcătoare 

 

Cam așa e treaba prin viață, nu? 

Calci cu grijă ca să nu te afunzi sau pierzi, 

Și totuși, orice ai face, tot ajungi sub pământ... 

Sau mă rog... sub nisip în cazul nostru. 

Te străduiești să te focusezi pe punctul ĂLA pe care vrei să-l atingi, 

Dar te pierzi în amănunte/ pași. 

Intri și mai mult și mai mult, 

Până când simți îmbrățișarea unei surori care nu vrea să-ți dea drumul de picioare, 

Și mai mult, 

Până când devine îmbrățișarea unui prieten care-ți va duce dorul, 

Și mai mult, 

Până când simți îmbrățișarea unui iubit care te ține strâns aproape, 

Și mai mult, 

Până când, 

Până când... 

 

Nu știu, n-am trecut de faza asta... 

Până când te afunzi de tot presupun ♀� 

 

 

 



Numere 

 

1... 

O carte, 

Sau mai multe 

Sau niciuna... o pădure 

2... 

O pădure deasă, dar luminoasă 

În care răsună sunetul susurelui surâsului lui. 

Poate că e al lui sau al unui râs trist 

3... 

Același râs trist care îmi părăsește fața doar  când mă culc... 

4, 5... 

Și când mă culc mă întorc în lumea viselor, mă întorc în lumea mea preferată. 

Dar când mă trezesc, dau de cărți și de viața mea reală 

Care nu-mi va aduce dragostea, ci cunoștințe 

6... 

Cunoștințe pe care le cunosc de sute  de ani 

Sau ele mă cunosc pe mine de și mai mult timp 

Ani care pot însemna o secundă 

Sau o eternitate 

7, 8... 

Contează cum trăiești sau cât zâmbești? 

Cred că nicuna... 

Cred ca e important să continui să numeri. 

 

 

 



Somn ușor 

 

Nu știu dacă e de la frig 

Sau de la faptul că tu încă trăiești rent free în capul meu, 

Dar ideea e că nu mai pot să citesc, 

Nu mai pot să mă concentrez, 

Și cel mai rău, 

Nu mai pot să mă trezesc în vise dubioase în care actorii principali sunt închipuiri ale mele care 
n-au niciun sens, 

Sau și mai rău de atât, 

Sunt închipuiri inspirate din tine, 

Care mă freacă la cap zi și noapte că na.... 

Visele sunt rumegate și în timpul zilei........... 

Vreau și eu să dorm normal, 

Nu culcat prea târziu că nu pot din cauza ta și că în capul meu ești numai tu, 

Nu dormit până în mijlocul zilei când la naiba... am și eu treabă, și tot tu îmi ocupi și visele (sau 
poate nu ¿? ) 

Jur că nu mai înțeleg nimic din ce se întâmplă 

Vreau doar să dorm. 

(Poate totuși problema mea cu somnu e cauzată de frig... adică până la urmă dorm în 17°C da zic 
tuturor că mi-e bine da de fapt mi-e cam frig) 

 

Am rezolvat problema: 

 O pătură extra pentru ambele cazuri: 

În cazul în care e de la tine și insistența ta enervantă, o să semene cu o îmbrățișare mare și 
plăcută. 

În cazul în care e de la frig, cu siguranță o să-mi fie mai cald. 

Doamne..... geniul de la 1 noaptea e genial! 

 

Acum SOMN! 



Turcoaz 

 

Verde sau albastru? 

Verzui sau albăstrui? 

Poate ambele, poate niciunul, 

Îmi e dor să văd marea cu valurile ei învolburate, 

Îmi e dor de calmul mormântal al ierbii de munte, 

O liniște de neclintit, mai ceva ca o stâncă antică... 

Poate totuși frumosul cerului e cel de care îmi e dor, 

Sau poate doar de tipul ăla de pe stradă 

Care mi-a făcut cu ochiul 

Mie, 

Sau poate tipei de lângă mine... 

Dar îmi place să cred că eu eram aceea... eram cea care i-a atras atenția... 

 

Turcoaz sau separați? 

 

...a 

 

E 00:13 și eu scriu poezii. 

În loc să dorm sau să vorbesc cu cineva, 

Profit de faptul că m-a pocnit iu...nspirația. 

Sau mai bine zis, 

De faptul că îmi plac poveștile de dr...ormit bine, care evident, sunt false, închipuiri ale unei idei 
sau a unei dorințe fantastice. 

E aproape trist, chiar tragic că unii au parte de așa ceva (nu eu, doamne ferește, scriu din 
perspectiva unui prieten) 

E chiar greu și aproape dureros să vezi cum visele ți se năruie în față, 



Doar din cauză tu crezi în p...ovești.... [aici respectiv-ul/-a (scriu și eu cum scrie majoritatea 
lumii în 2021) și-a pierdut speranța] 

 

Singurătate singură sau apropiere neapropiată? 

 


