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                                                         Fără măsură  

 

Prea mult ne întristăm de neajunsuri, 

Și prea puțin aproapelui îi zâmbim,  

Prea mult ne agităm pentru răspunsuri 

Și prea puțin de noi ne amintim. 

 

Prea mult privim la lucrurile materiale 

Și prea puțin la lipsa de valori,  

Prea multe haine superficiale 

Și mult, mult prea puține flori.  

 

Prea mult ne depărtăm de omenie 

Și prea puțin în suflet investim,  

Prea mult ne risipim fără trăire 

Și prea puțin de dragoste mai știm.  

 

Prea mult ne dușmănim fără motive 

Și prea puțin dorim să ne iertăm, 

Prea multe clipe sunt nesemnificative 

Și prea puține visuri căutăm.   
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                                                         Amurgul….. 

 

Amurgul e de vină sau poate-i vina mea,  

Trec amintiri în lacrimi și nu vor dispărea. 

Iar cerul se rescrie ca un poem sublim 

Și toamnă se numește ceea ce simțim.  

 

Eu știu că toamna este supremul creator, 

Dar de atâta artă și simțurile dor. 

În simfonia frunzei mai cade-un muritor, 

Cel ce numește toamna cel mai aprig dor. 

 

Să n-acuzăm amurgul, că nu e vina lui! 

Tu ești amurgul tainic al ochilor căprui! 

Cu toate astea, încă pot să te mai iert. 

Și toamnă se numește al inimii concert. 

 

Amurgul nu-i de vină, aș vrea să înțelegi.  

Când plouă peste versuri, nu poți să mă renegi. 

Dar, uite, cade frunza și cad și eu cu ea! 

Și toamnă se numește vinovăția mea.  
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                                                              La fel  

 

Suntem la fel, nu facem vreo schimbare,  

Dar vrem o viață altfel, vrem progres. 

Ni se cuvine tot privind la soare. 

Ce rost să ne mai dăm vreun interes? 

 

Suntem la fel, în pas cu ignoranța 

Dar ne vedem mai mari cunoscători, 

Noi nu mai tolerăm nici toleranța 

Și punem în valoare nonvalori. 

 

Suntem la fel, aceeași lăcomie, 

Ba chiar e tot mai mare-n fiecare zi. 

Ne dăruim, clamăm economie, 

Să fim iubiți, dar fără a iubi… 

 

Suntem la fel, fără bunăvoință, 

Dar vrem o lume altfel, vrem ce-i bun… 

Ni se cuvine tot, și-n consecință 

Ce rost să ne mai obosim? 

 

Suntem la fel, dar vrem ascensiune. 

Ce e ușor ne pare mult prea greu. 

Ce rost mai are azi o rugăciune 

Când omul se crede Dumnezeu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



																																																Numele și prenumele elevului: Andrei Alexandra  
                                        Clasa : a VIII-a B 
                                        Școala de proveniență: Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu , București  
                                        Profesor îndrumător: Pascariuc Ecaterina  
 

                                                                  Nepăsarea 

 

Priviți cum trece nepăsarea 

Și scormone și-n lacrimi o victorie! 

Ea știe care-i prețul, nu valoarea, 

Și m-a lăsat cu inima pustie. 

 

Priviți nepăsarea monstuoasă! 

Pășește cu cruzime pe hotare, 

Orfană de părinți și fără casă, 

Ne vede cu plăcere fără de scăpare. 

 

O strigă doi copii ce plâng dup-a lor mamă 

Și un bătrân pe patul de spital, 

Dar ea nu are timp de-aceaastă dramă 

Și n-o uimește așa un recital. 

 

O cheamă boli și suferinți cumplite, 

Chiar și natura-i cere ajutorul, 

O strigă voci schimonosite, 

Dar nu ascultă ea chemarea. 

 

 

Priviți, vă rog, cum cântă nepăsarea, 

Cea care caută și-n secetă profit. 

Batjocorind și cerul și realitatea, 

Priviți cum omenia a murit! 
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                                                       Înserarea 

 

Când sosește transformarea, 

Doar suspinele mai vor 

Să ne spintece spinarea 

Cu-amintirea unui dor. 

 

Și privesc cu teamă separarea 

Din amurgul arămiu 

Și mi-e frică de-nserare, 

Prea devreme e târziu. 

 

Te privesc oriunde,  

Chiar și-n orele târzii, 

Suntem două strofe triste 

Din eterne poezii. 

 

Când coboară înserarea, 

Prea departe eu te știu,  

Prea aproape ești și, poate, 

Prea târziu să te mai știu.  

 

 


