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POEZII 
 

de Columban Alessia Ioana 
Colegiul Național "Spiru Haret", clasa a XI-a F 

Profesor îndrumător: prof. Dumitru Ioana 
București 

 
 
 
Un mic blestem 
 
Limbul de hartie împarte soare si lună 
Apoi tremură încet, se scutură parcă de cianură 
Cu un colț pătat ușor de-un litiu vechi 
Alunecă in palmele de porțelan ale mașinii 
Cu ochii umani, aceasta-o  privește, si-o mângâie, s-o simtă 
Dar sunetu-i departe de adevăr, știind că 
 
Cel care mimează tristețea în interiorul motorului 
Și se chirceste în scaun, asa cum facea ea 
Și-nncearca apoi să-i mimeze iar anxietatea 
Dar lumea terestră este doar negură de umbre în mișcare 
Oh, mișcări interioare, senzații, lucruri care 
Sunt rezervate existenței celui acum in stare de ebrietate 
Nu ei, oricât ar încerca de tare. 
 
Ridică încet ochii de cupru si aluminiu 
Cuprind-ușor lumina de scânduri de soliciu 
Mai oarbă decât luna, mai grea decât granitul 
Încearca băutura, dar nu-i simte deliciul 
E ceaiul de ciucoare, cum pentru unii-un viciu 
E un miros de floare, dar cunoaște doar ciclul 
Blestemul unei ființe ce s-a induplecat 
Creearea realizată, dar mai mult din păcat 
Crede că suferă, o, dragă, în liniște deplină 
Un senzor îi arată când bateria-i plină 
Privesc ca o fantomă, viitor indepărtat 
Mă văd cu ea, acolo, stând in același pat. 
  
 
Vorbe-n vânt 
 
Poezie pentru surzi  
Și pentru orbi un cântec  
Departe de conceptul de iubire digitală 
Amănuntele deșarte ca tastele 
De neatins, totuși cu touch 
Prin monitor văd o altă lume 
Dar ea nu mă vede decât prin cifre sau simboluri  
Plec un pic să văd Parisul, Berlinul, citesc o carte, beau o cafea rece 
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Mă întorc în podul proaspăt construit dintre aproape și departe 
Și nu, nu mă doare când mă gândesc cum am dezlipit fluturi din peretele copilăriei  
Totul pentru cineva pe care doar conștiința ei îl știe, îl iubește 
Deconspir realitatea prin anafore si urlet de suspine în secete de necredință mută 
Eram cu tine... 
 
În lume 
 
Metaforic sens în vid 
Metafizică din ghid 
Litera de pe caiet 
Lumea ca un alfabet 
Un triunghi în șase stele 
Copilul vrea acadele 
Farmece de vrăjitoare 
N-am zambit, dar ți se pare 
Treci, poteca în mișcare 
Te grăbești, dar ea dispare 
Te ghidează doar spre o stea căzătoare 
Supernova rotitoare 
Mintea ta nu-i o închisoare 
A mea singura scăpare  
Spre meleaguri toxice 
Spre gânduri anemice 
Spre un rock nebun și dulce 
Spre a Pandorei năluce 
Dute-vino, taci și strigă 
N-am știut, dar as fi vrut să-ți zic că 
Vechile ``au fost odată`` 
Pentru mine n-or să piară niciodată. 
 
Metafizică 
 
Timpul stagnează 
Inelul de soare pe deget se dezintegrează 
O moară de regret 
Dar ia-o încet 
Că-n lume pierdută  
Am prins-o de mână 
Nu pierdem credințe 
Dar alea-s doar privințe 
Nu vezi înapoi 
Doar haos în voi 
Iubire și ură 
M-am uitat în a ta privire nebună 
Chircit un furtună 
Hai lasă vrăjeala de copil de familie bună. 
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Înger de paie 
 
Sfera lumilor dispare 
În lumini, grea, de mătase 
Lungă ață-nălțătoare de memorii-nnamorate 
Pasul măsurat în urmele de bronz și aramă 
Merg cu ochii-n șapte stele 
Privesc cerul cum se-apleacă 
Mina grea, clocotitoare 
Trupul ușuratic, cruce 
Aș zbura spre tine, mamă 
Ca să-ți alin somnul dulce. 
 


