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No. 1  
 
Veșnicia asta - o frunză cu vene largi, 
când nu ești tu ascunsă  
în epiderma ei. 
 
Și întotdeauna de atunci 
încolo, ca o piele de șarpe uitată 
în drum. 
 
Lipite de perete, plante înalte în ghivece  
de sticlă - în dormitor, 
o sfoară atârnă greu 
de ramurile subțiri poleite cu ceară. 
 
Gâtul meu încape perfect 
în acest ștreang, ca ultim afect, 
ca ultimă soluție 
imaginară de toamnă. 
 
Revedere după o mie 
de ani numărați. 
 
Visează-mă acum și visează-mă ieri, 
cântă-mi ca în alte veri, 
lumina ta încă mă înghite. 
Am ținut minte fiecare rază 
strălucitoare 
ucigătoare. 
 
Dungi roz ți se întind pe spate, 
citești pielea ca pe o carte. 
 
Nu sunt o pradă ușoară, 
chiar de va fi așa de fiecare  
și fiecare dată. 
 
Ochii blocați pe rochia mea, 
aceiași ochi vii, înnoptați 
cresc flori în mine ca niște fantome. 
Lumina ta în protome visate, 
umbre lungi pe acești pereți sidefați  
raze în porii tăi pictați. 
 
Toate astea mă feresc  
de plecări, de frici mici. 
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Pereți încălziți de suflete, 
priviri în colțuri și-n streșini, 
un tricou în cârlige de lemn. 
 
Păsări în turn renasc din coaste frânte, 
din sunetul metalic al străzii. 
Te văd la geam împietrit 
un timp, un anotimp. 
 
Așa oaste de ceasuri trimiți 
spre mine, o dată măcar în vis 
să te opresc să treci, 
să te țintuiesc în camera asta 
cu pereții deodată reci. 
 
Aceeași lumină atinge  
rochia mea, aceeași lumină  
tăiată-n gri de liniște și ploaie. 
 
O poveste de nori prinsă  
pe foaie rămâne-un gând fertil 
și trec în altă fire. 
 
Copilăria e cu spatele la zid - 
amintirea, farmecul bluzei 
de in pe drum de țară. 
Aceeași lumină de liniște  
se stinge-n noapte pe stradă,  
bezna asta miliardul de șoapte. 
 
Tavanul meu oglindă  
mi-a prins imaginea levitând 
halucinată este și unda mâinii tale 
și ramul venelor tale, pentru că e seară, 
iar tu nu vii seara. 
 
Și nici ziua nu vii dar ziua 
tavanul meu e alb ca farfuriile văduvelor  
și imaginea ta e departe 
cum sunt gările una de alta. 
 
Seara vine, eu pornesc de-a lungul șinelor -  
dacă trenul vine, va trece în cele din urmă. 
 
 



Mayer Amalia, clasa a IX-a, Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava 
Profesor îndrumător: Gheorghe Cîrstian	

 
No. 3  
  
Dimineața, o rană adâncă 
printre teancuri de cărți,  
așternuturile albe încă, 
prietenii în hărți. 
 
Amiaza, o rană adâncă, 
ascunsă-n părul meu, 
inima ta cade ca o stâncă 
de sânge - suflet greu. 
 
Înserarea, o rană adâncă 
pe o lună verde,  
poezia nu se naște încă, 
lumina o tot pierde.  
 
Tălpi desculțe, cămăși rupte, 
se aprind parcă norii. 
 
Ochiuri stricate de aragaz 
peste suflete sordide - 
aprindem și stingem  
minciuni în apartament. 
 
Totul e flacără - 
îmi cauți buzele de hârtie,  
de fum, geamul deschis,  
canapeaua din piele de șarpe, 
drumul tău spre mine 
se pierde printre escarpe vii. 
 
Ramurile bate în geam a ploaie,  
pielea mea e o cămașă boțită, necălcată,  
uitată in dulapul tău, 
într-o zi în care soarele  
ți-a răsucit părul pe razele lui. 
 
Aprindem și stingem 
ziua de mâine.       
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Numele tău ascuns, 
lucrat cu grijă. 
 
Podele de parchet fără covoare - 
nu te descalți, dar ai șireturile  
dezlegate. 
Fiecare pas pe care îl faci  
în pielea mea doare, 
sângele e deja o mare,  
cu valuri îndelungate. 
 
Ziarul de azi e cald  
ca un televizor,  
poemul ăsta poartă  
cuvintele ca pe prunci 
înțărcați. 
 
Afară e noapte, tu ești februarie,  
prin vizor eșafodul e gata - 
călăul și el, 
cuțitul e șters cu batiste. 
 
Pe masa din bucătărie,  
o pisică gri - de metal, 
în coșul de gunoi   
cinci trandafiri uscați,  
ultimii mei musafiri 
poftiți, nepoftiți. 
 
În sufragerie e gol, radioul  
stricat cu butoane de aur. 
 
Nu ne-am mai văzut  
de doi ani, ești neschimbat. 
Vocea ta se plimbă pe spate 
ca trasă de gândaci, tu taci 
și când țipi - ating mâinile, umerii, 
gâtul e ferm, 
în fața ușii îți faci rădăcini 
adânci, viguroase. 
 
Nu mai pot să te am,  
pielea de pe oase n-are geam. 
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Cu spini de trandafiri și ace 
m-ai scris - era vară 
peste tot, ca o boală. 
 
Inima asta 
de duzină, 
sufletul ăsta 
pe care-l vrei sau  
nu-l mai vrei, 
scrisul ăsta 
ca o cușcă de lemn cu lei. 
 
Mâinile tale peste viața mea, 
peste poeme scurte 
sâsâit de șarpe. 
 
La noapte, vara se duce 
înapoi în părinți  
fără dinți. 
 
Ești o referință  
muzicală, un jazz dulce -  
gura ta are gust de mere, 
din panere cu ornament. 
 
Cu sânge scriu o scrisoare 
cu risc de moarte,  
tot ce e de azi 
curge în fluviul de foc  
de mâine - scrisul ăsta 
întră în adidași, 
apinde cămăși și perdele, 
piele dulce de om. 
  
Nicio floare nu se usucă, 
frumos o să-ți tai din soartă - 
o zi plină, 
cât e ziua de lungă. 
 
 


