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Motto 
 

 "Scriitorul adevărat este   
un om care nu-și găsește  
cuvintele. Atunci le caută.        

Şi căutându-le, găsește         
ceva mai bun."  

- Paul Valery 



Gimnaziu 
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Raluca Maria Arhipencu 

Nu are sens 

 

Camera mea era curată, 

dar a trebuit să mă decid cu ce mă îmbrac. 

Dacă ies în ploaie, oare o să mi se ude ideile? 

Dacă nu știu unde mă duc, 

orice drum mă va duce acolo 

pentru că sunt sigură că stelele citesc 

și rețin fiecare vers din listele noastre de vise. 

7 miliarde de persoane au experimentat asta 

în moduri diferite. 

Și spațiul dintre cuvinte trebuie să  fie   din   ce    în    ce     mai      mare. 

Amintiri 

 

Plutim deasupra mării 

prinși într-un vis. 

Chitara cântă-n ritmul ei, 

Tu și eu pictând împietrite-n ape stele. 

Dansăm în câmpul de păpădie 

și-n arta florilor de cireș - 

o nouă percepție asupra lumii. 

Sunt în stare să dizolv cerul, 

să ating luminile Nordului, 

trăind această clipă minunată. 

cuvânt despre mine. senzație. poezie. timp. interi-

or. culori. muzica rock. dans. grafică. exhaustiv. 

traveller. o combinație din toate acestea. 

Mă motivează zilele călduroase de vară, oamenii 

din jurul meu, cărțile pe care le citesc, orele de 

română, marea și toate contradicțiile din mine pe 

care aș dori să le pot transforma în cuvinte potriv-

ite. Câteva premii la concursuri și multe visuri. 
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Poze din album 

 

Și clipe 

cu ceasul oprit 

în care timpul era liber 

să zboare, să călătorească 

ne purta unul la altul 

pe cărări de metal 

cu zgomotul bocancilor pe alei. 

Ne vom plimba prin foc, 

vom alerga prin ploaie. 

Pozele vor fi păstrate într-o carte, 

Pierdute și uitate. 

Valurile mării se vor zbate în spatele timpanului 

pe ritmul albumului “Strange Days” 

și lumea se va schimba. GM14 

 

O viață lungă. O minte ce zboară. 

Nimicul important. 

Cântecul unei voci plăpânde  

resimțit în interior. 

Un șir de suflete străine, 

Dar care ni se par atât de cunoscute. 

Trecem prin mulțimea de oameni 

Care așteaptă la coadă la bibliotecă. 

Un poet, un prozator… atâtea nume cu-

noscute... 

Atunci îmi amintesc orele din gimnaziu, 

O profesoară atât de dragă mie. 

Drăgălașii ei elevi, alb pe negru, ultima oră. 

Doar un model psihedelic putea descrie stările 

mele în timpul acela. 

Îmi pot observa inima cu atâta ușurință prin 

corpul de sticlă care o înconjoară. 

Are niște urme mici, dar foarte adânci 

Lăsate de niște pași mărunți. 

Un suflet de aur a construit coloana noastră 

vertebrală. 

Copilașii ei, cei mai buni. 

Poza unei profesoare 

Va rămâne mereu în sufletul meu. 

Insomnia 

 

În miezul nopții 

cu becul stins 

copiii din cartier loveau cu bâta în liniștea mea 

ca într-o piñata. 

Iar orașul ăsta trăiește 

cu ceasul oprit la 5 secunde 

pentru poluarea minții 

și intrarea țânțarilor 

care să zumzăie toată noaptea lângă timpan. 

Și câte se întâmplă în mine 

le uit ca într-un ghiozdan 

din spatele unui elev de liceu. 
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Verde 16 

 

Timpul nu a mai avut răbdare 

să vadă dialogul mării cu algele, 

dar acum știu ca marea mă așteaptă 

și că trec prin timp. 

Eu visez… 

Iar arta e minciuna ce dezvăluie adevărul. 

Nopțile cele mai întunecate 

ne fac să gândim cel mai strălucit. 

Apoi ne trezim 

într-o metropolă părăsită de minte 

în care culorile au dispărut 

și ne dăm seama că nu am trăit destul. 

Și realizăm că totul se întâmplă cu un scop. 

Și pătrundem în mijlocul dialogului surzilor 

în care noi simțim verde. 

Suntem la fel de orbi cum ne imaginăm, 

Iar eternitatea ni se măsoară într-o petală. 

În alb și negru 

 

Furtuna mi-a luat privirea. 

Gândul fuge ca oamenii după o zi de serviciu. 

Acum trebuie să ies afară. 

Ploaia mă va fulgera iar 

Spălând secundele și culorile 

Amintire în alb și negru. 

Acum mă pot întoarce în anii 70 

să petrec o săptămână cu o chitară la malul mării, 

să fiu iar un copil care construiește castele de ni-

sip. 

Nimic nu se oprește din învârtit 

până nu adormim și visăm - 

ideile ca niște gloanțe în vuietul lumii - . 

Vis de vară 

 

Și călătorim prin timp 

parcă uitându-ne la o pictură de-a lui Dalí 

în care memoria se pierde 

și coloana minutelor se oprește. 

Traversăm un râu în corabia nebunilor 

și privim florile de mai în mijlocul iernii. 

Oglinzi ca un tablou 

captează fericirea. 

Meditez în limba iubirii 

la ochii aceia negri, 

mărgele în lanțul fericirii. 
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Ada Boncoi 

          O prezentare simplă pentru o fată la fel de simplă. O carte nouă, aparută de aproape 14 ani 

pe lume. Un nume scris pe o pagină cu număr par, mai sus cu două rânduri de adevăr, periculos 

de aproape de cuvântul ,,nebunie”, la doar un spațiu distanță față de imprevizibil, așezat în 

formă de scorpion. 

          Numele meu! Boncoi Ada-Cristina la dispoziție, oarbă la viitor și surdă la minciuni! 

          Multe cuvinte ar trece pe lângă mine ca niște săgeți, șoptind un șuierat ascutit la ureche 

pe urmă despicâd în continuare aerul, fără o țintă anume. Doar câteva reușesc a mă nimeri, și 

cum arcașii nu au ochi, sărmanii, una singură ajunge cu ghinion în inimă. Pe coada din pană 

albastră de prigorie stă agățat un bilețel cu un cod de litere si cifre. Dar cum eu sunt pasionată 

de matematică și mistere. Îmi trebuie doar un compas ca să sar cifrele la o distanță de o rază 

cubică și rămâne:,, 7ꓯN191ꓯ0” Întors pe dos prinde sens, încercați dacă aveți curiozitate. 

          Culorile sunt importante pentru un PICTOR, Însă creativitatea este adesea neglijată. O 

gladiolă poate fi desenată într-o infinitate de posibilități, însă doar un pictor ar putea să o facă a 

sa! După cum ați observat, probabil, îmi place pictura și deși albastrul îmi este favorit nu pot 

exclude povestea pe care o transmit celelalte vopsele. Nu pictez pe pânză, căci sunt om, fac 

greșeli (uneori prea multe), iar pe acel material special e greu de corectat. Incăpățânarea, defect 

cu nuanță de calitate, mă face să trag linii drepte între copiere și inspirație. 

          Nu am cunoscut-o pe Medusa, așa că nu am inima de piatră, însă cred copilărește în astfel 

de mituri fantastice. Fie ele fantome, dragoni, demoni, îngeri, zâne sau sirene… Sunt la urma 

urmei un simplu copil ce nu își încătușează imaginația. Realitatea este numai o perdea trasă, iar 

în spatele ei există o fereastră. Nu contează dacă e spartă, pictată sau simplă, în mintea mea ex-

ista si mă încumet să o trag de fiecare dată. 

          Basmele îmi hrănesc imaginația, însă animalele, de zi cu zi, îmi adapă inima. Fie ele cu 

blană, puf, pene sau solzi. Fapturi create sau evoluate, trup și suflet precum noi. Păcat că oame-

nii sunt fixiști… Dacă cineva spune că sunt superiori a tot ce mișcă, așa rămâne. Văd numai 

muchia inexistentă a orizontului și așa învață în continuare cum să facă greșeli minore: 

pământul e pătrat, noi suntem centrul universului și celelalte planete și stele se învârt în jurul 

nostru, mai întâi a fost oul și pe urmă găina. Slavă cerului că există și oameni cu logică! 

 

          Nu sunt filozof și nici scriitor, sunt o simplă fată cu prea multă imaginație. 
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Gândul unui înger 

 

           Cum lumea se închină la sfinți, dar se teme în ascuns de puterea lor, așa se mă rog și mă 

tem eu de oameni! 

 

           Eu și neamul meu de îngeri cinstim aceste rămășite herculiene și le admirăm, dar le 

zăvistuim nespus! Noi existăm numai datorită lor, a imaginației acestor creaturi fantasmagorice. 

Pentru mine ei sunt niște zei infami, fără a poseda o putere sublimă, dar care pot crea… Însă în 

ochii națiunii mele, sunt doar oameni. Făpturi ce nu li se poate atribui o definiție constantă, de-

oarece fiecare dintre ei are o natură și o înfățișare divergentă… nu ca noi, ce avem același glas, 

același trup și același nume. Nu precum noi, care nu știm cum suntem sau de ce am apărut… 

Oamenii ne cred ființe sfinte ce pot controla viața sau moarte, norocul sau ghinionul, după 

bunul plac. Ființe ce nu au niciun defect și care stăpânesc totul. Pentru ei suntem perfecțiunea 

invizibilă și inaccesibilă, iar pentru noi ei ne sunt creatorii anemici… Dar poate creația să-și 

învingă Dumnezeul? 

          Oamenii ne-au dat sarcina de a îndeplini minuni, ne-au dat frumusețe nepământeană, 

putere infinită, voci strălucitoare și ne-au învelit în veșminte de un alb eclatant. Pentru orice 

faptă nemaivăzută sau supraomenească noi suntem vinovații… Dacă un om moare tot noi l-am 

luat din îmbrățișarea vieții și l-am dus pe lumea umbrelor, tot noi îl vom judeca, îl vom primi și 

tot noi vom fi mai presus de moarte sau de viață. Dar adevărul atât de crud este că am pieri dacă 

oamenii nu ar crede în noi! Închipuirea lor ne-a dat aripi și ne-a obligat să locuim dincolo de 

nori, unde să nu ne poată vedea, dar să creadă orbește în falsa noastră existență. Ne-au pus să le 

ascultăm vocile ce se roagă la noi să îndeplinim miracole și să îi iubim până la sfârșit și ne-au 

dăruit o grădină fantastică, cunoscută în întrega lume, unde doar sufletele curate pot păși, dar au 

creat și creaturi hidoase, haine și menschine ce ne-au devenit dușmani din simplul fapt că sun-

tem opuși… Iar noi ne supunem, nu ne deranjează această lume fabuloasă în care mințim că 

trăim. Deoarece nu existăm cu adevărat, dar ne place să credem că avem o minte cu ajutorul 

căreia putem gândi individual, să avem un trup cu care putem îndeplini noi acele minuni 

binefăcătoare, să avem o inimă pentru a putea simți acele sentimente despre care doar am auzit: 

bucurie, prietenie, iubire, curiozitate… 

           Chiar aș accepta și acele sentimente ,,dureroase” după cum am citit în cărți: frică, ură, 

dezgust, tristețe sau mi-aș da eternitatea doar pentru o clipă omenească, în care să pot spune că 

trăiesc… Aș face orice pentru a avea aceste lucruri, de a le simți, de a fi, să pot dăinui, chiar și 

pentru o clipă! Dar mă trezesc la adevăr, la veșnica crudă realitate… Eu nu exist cu adevărat, 

sunt doar o umbră a frumuseții gândirii omenești, o iluzie a minții și a sufletului, o imperfecți-

une a idealului ce a putut totuși să vorbească. 

 

          Sunt doar un înger! 
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Evoluție 

 

          Frica... Un subiect delicat, abordat de filozofi și întâlnită și reîntâlnită de oameni… 

Adevărul căutat de atâta lume este frica ce zace pretutindeni: în suflet, în minte, în oameni. 

Frica există și nu poate fi înfrântă, deoarece ea se ascunde precum o umbră în întuneric, rânjind 

ca un demon fără trup, iar atunci când se face văzută, răsare precum floarea-hoțului la iveală, 

părând inofensivă, însă devorându-te avid și făcându-te să te pierzi... 

          Am auzit de atâtea fobii precum: acrofobia (frica de înălțimi), aquafobia (frica de apă ), 

claustrofobia (frica de spații închise), hemofobia (frica de sânge)... Și multe alte astfel de frici și 

temeri... Dar eu am revoluționat tot ce se poate numi temere: mie mi-e frică să trăiesc... Încă de 

când m-am născut, nu am dorit să respir, aerul îmi era cel mai înverșunat inamic din câți 

întâlnisem, un dușman plăsmuit ce îmi zâmbea cordial, însă care ascundea la spate o plasă de 

coșmaruri. Mulți spun că un nou-născut este lipsit de putere, că fiind atât de mic, nu știe cum să 

se descurce... Cei care s-au gândit la asta au greșit cu desăvârșire. Copilul, exact așa cum e, are 

cea mai mare putere din lume, pe care eu nu am avut-o: puterea de a trăi. Câți oameni nu și-ar fi 

dorit această putere... Și iată că un simplu copil o are. 

          Eu nu am avut-o, nici acum nu o am, dar mi-e teamă că într-un viitor prezis de fapte, îl 

voi avea. O altă temere, o altă provocare, un alt obstacol, de care nu vreau să trec. Vreau să 

rămân în fața acelui zid de sticlă subțire și să mă pierd în propria-mi lume neînțeleasă și 

nedescoperită... 

          De ce oamenii vor să-și înfrângă temerile? Cred, adânc în sufletul lor, că frica îi face sla-

bi? Și de ce ar dori să fie puternici? Deoarece acesta este raționamentul uman. O idee ce este 

controlată în neștire de subconștientul orgolios al oamenilor... Eu nu trăiesc, dar totuși exist… 

Nimeni nu mă poate vedea, dar totuși nu sunt invizibilă! Dar dacă sunt și totodată nu sunt, 

atunci oare pot spune că dăinuiesc? Sunt o ființă ce n-a respirat niciodată și care trăiește în frica 

inexplicabilă și absurdă de a se trezi din nemorți, deoarece știe că în momentul în care va 

deschide ochii totul se va sfârși. Visul pe care l-am avut timp de mai mult de 4.6 miliarde de ani 

se va evapora în neant. Lumea, visul meu cel de taină, se va îneca în nimicul binevoitor și nu va 

mai fi nimeni să îl mai amintească... Tot universul pe care mi l-am imaginat nesfârșit se va ter-

mina, îl voi uita, iar eu voi fi singură, blestemată să îmi petrec prima viață în întuneric... De 

aceea, acum, mă gândesc cu îndârjire să îmi scriu visul... Fiecare amănunt, tot ce mi-am imagi-

nat, întreaga lume, să le aștern fără vorbe rostite, pe câteva hârtii! Vorbesc din prezentul ce încă 

se desfășoară liniștit, nebănuind că atârnă pe un singur fir de păianjen al morții. Mă ridic 

hotărâtă și cercetez cu mâna foile atent pregătite încă de la început. Găsesc un instrument as-

cuțit cu care mă înțep și încep a scrie ceea ce am văzut în urmă cu 4.6 miliarde de ani. Am grijă 

să nu 

îmi deschid ochii, nici măcar nu îndrăznesc să respir... Și prima mea poveste, prima mea 

mișcare, începe astfel: 

          ,,În urmă cu 4.6 miliarde de ani, din abisul negru al infinitului, s-a născut...” 
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Andreea Miruna Borisov 

         O descriere a ceea ce sunt. Retrasă, 

nesigură, stresată, râsete zgomotoase fix în mo-

mente nepotrivite, porecle interesante, zâmbete 

simple sau complicate ar fi cuvintele care mă 

dezvăluie exact. 

 

        Obsesii: culoarea mov şi cea gri, 

hanorace, brăţări, cărţi science-fiction, istorice, 

pline de teorii de tot felul. Ascult rap şi uneori 

pop.Prefer anotimpul vara. În rest, mă bucur de 

viaţă în felul meu şi încerc să rămân aceeaşi în 

ciuda trecerii timpului, poate puţin mai matură. 

Supus muncii 

 

Sunt obosit, scârbit de lume şi de timp, 

Mă cere o fiinţă imaterială, 

Îmi trag în nesimţire viaţa 

Şi merg, scuipând pulberi de fum, 

Aştept pasiv să vină dimineaţa. 

 

Muncesc la infinit şi trec şi secole prin mine, 

Mă cred un simplu fericit, 

M-am transformat într-o maşinărie, un agregat, 

Acum sunt dominat de nebunie… 

 

Mă-ncearcă o dorinţa de eliberare, 

Dar cred că am ratat un mic aspect, 

Sunt sclav al muncii şi al societăţii, 

Toţi pleacă, eu rămân aici şi mor la fel. 
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Atât... 

 

Ce am făcut? Am ajuns să muşc din curcubeie, 

Îmi spun în gând frânturi de manuscrise, 

Iar ochii mei sunt subţi şi curg, 

Spre jos, în ere diferite. 

 

Lumina o percep ca un pericol, 

Eternă-mi fie teama şi gândul plâns în nori, 

Urmez cărări şi drumuri şterse, efemere, 

Şi mie-mi par ridicol, 

Stand sub umbrela veche, de vise şi fiori… 

 

Alunec pe o rază, străbat un univers, 

Te caut printre lacăte şi chei de porţelan, 

În umbră unui corp nedefinit, 

Îmi plânge ceasul, cu vieţi pierdute în neştire, 

Tu un nimic şi eu un nimeni. 

 

Încerc să rup o foaie, crezând că rup o clipă, 

Ce inocentă sunt, privind ceva acolo în neant, 

Mă uit la tine şi mă mint, 

Că tu eşti transparent şi eu sunt ignorant. 

 

Plecând acum, ca o fiinţă rătăcită, 

Fumând din aburul plăcut al nopţii vii, 

Mi te imaginez printre sertare 

Sau printre rafturi, cu sânge rece-n vână, Aşa mă termin eu 

 

Îmi cos celule cu fir de aţă roşie, 

Pe o foaie plâng şi nu ştiu ce sunt eu, 

Îmi cânta clopotele ceasul, 

Îmi pierd şi gândul, trupul, faţa… 

 

Încep să simt, dorinţa unei morţi sub-

ite, 

Mă locuieşte teama şi anxietatea, 

Întregul meu e împărţit, acum, în trei 

fragmente, 

Sleite, aspre, maladive. 

 

Am auzit de libertate, 

Aşa, doar că un zvon pierdut, ca 

mine… 

Mi-e teamă că mă termin eu, 

Şi între timpi şi între umbre. 
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Stare 

 

Îmi simt umerii largi şi goi, 

Mi-e frig cumplit în suflet, 

Au împărţit o inima în două părţi, 

O parte plânge, alta rade. 

 

În sus, e doar pustiu, 

Războiul nu mai trece, 

În jos, străbaţi câmpii pe biciclete. 

Te uiţi în jur, 

 

Cu teamă, cu restricţii, 

Visând mut la noul început 

Dar vremea trece… 

Şi războiul tău continuă. 

 

 

 

 

 

 

 

Foamea de suflete 

 

 

Mă trezesc frustrat, 

Întunericul, un drog gustat în fiecare dimineaţă de plastic, 

Stând mut, cu suflet deflorat, 

Zâmbind în chip diavolesc, sarcastic. 

 

O nebunie delicioasă mă cuprinde, 

Am început să muşc din clipe, 

Timpul apare sub formă de culori şi de lumini, 

Iar eu îmi sting cuminte becul în fiecare seară. 

 

Închid cu nepăsare, 

Cutii de marmură, ornamentate plăcute, 

Încerc să-mi trag simpla suflare, 

Visându-mi locul în castel de ceară. 

 

Mă chinui să n-adorm acum, 

Dar pleoapele se sting involuntar, 

Pe masă mai rămâne ceasul, 

Pe care acea doamnă, 

Îl fierbe prin infernuri în pământ murdar, în zbucium. 
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Cosmin Călinov 

        Bună (of... deja sună ca un stereotip), numele 

meu este Călinov Cosmin și sunt elev la Liceul Teo-

retic ,,Grigore Moisil” Tulcea, în clasa a VIII- a. 

Lucruri care îmi plac: 

  -șahul 

  -înotul 

  -scrisul poeziilor 

  -jocurile video  

  -muzica 

  -ciclismul (mai ales cel cu prietenii) 

  -cititul 

  -satirizarea 

Lucruri care nu-mi plac: 

  -stereotipurile (așa cum ai văzut) 

  -oamenii care se cred deasupra tuturor 

  -temele 

Alte lucruri despre mine: 

  -Am fost acuzat de mai multe ori de abuz de 

glume proaste 

  -Țin foarte mult la un prieten 

         Acesta sunt eu și sunt mândru că sunt eu. 

Mi-aș dori… 

Un camion de cuvinte 

Pe care sa le dăruiesc prietenilor 

Ca să-mi poată vorbi. 

 

Mi-aș dori… 

Un felinar argintiu de metafore 

Care să-mi lumineze orașul 

Ale cărui străzi sunt părți de vocabular. 

Mi-aș dori… 

Mi-aș dori… 

Un oraș de prieteni 

Pe străzile căruia să visăm 

Iar la un braț să plimbe 

Eterna literatură. 

 

Mi-aș dori… 

O bancă că conservă banii prieteniei 

Pe care să îi adun atunci când am nevoie 

Pe care să îi veghez din leagănul iubirii 

 

Mi-aș dori… 
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Scrisoare din abis 

 

Dragă prietene, 

Îți scriu pentru că 

Poate ar trebui 

Să mă afund în tăcere 

Și să rup valurile 

Să-mi spele amintirile 

Din inima timpului. 

Dragul meu, doar ție-ți scriu 

Dacă ochii sunt oglinda sufletului 

În al meu nu vei găsi decât singurătate 

Îmi vei citi suferința ca pe o carte blestemată 

Căci odată… într-un loc necunoscut 

Am privit fața prietenilor mulți 

Am spart gheața fățărniciei 

Privind în oglinda sufletului lor 

I-am lăsat pradă trecutului. 

Dar acum, doar tu poți curăța 

Toate minciunile ținute ascunse. 

În sertarul secret al gândurilor mele. 

 

Dragă prietene din sufletul meu, 

Îmi scriu mie pentru că 

Doar eu pot să încerc să scap 

De durerea singurătății acumulate 

În toți acești ani… 

Astfel să pot vedea frumusețea 

În alții din juru-ne 

Poate că ar trebui 

Să spăl tot orgoliul din mine 

Că nimeni nu mă poate găsi 

Chiar de-aș țipa pierzându-mi controlul. 

Să știi, însă că am învățat în timp 

Că dacă iubești singurătatea 

Nu înseamnă ca ești părăsit 

Că timpul, iată, m-a găsit. 

 

 

 

Autorul 

 

Poate că aș mai scrie o scrisoare 

Pentru tine, cititorul 

Sufletului meu e gol. 

Din cauza emoțiilor aruncate pe hârtie, 

Acel copil nu se mai joacă în parc. 

El a crescut și știe ce înseamnă viața 

Așa cum a știut ca va face primii pași 

Într-o bună zi a viselor împlinite. 

Dar el este doar o oglindă, 

O oglindă al cărui proprietar nu îi va mulțumi 
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Dragă Viață, 

 

Ai uitat de mine? 

Nu știi ca vârtejul nu se va opri? 

Cu cât mai mare lumina, 

Cu atât mai adâncă umbra. 

Totul este un blestem pentru tine. 

Toți cei cu care ai avut prieteni 

Ani de ani s-au dus într-o clipă. 

Totul este o minune pentru mine 

Așa că te aștept 

Pe pragul de cenușă al sorții 

Din fata casei tale 

La un ceai rece…amar 

Să iți discutam sfârșitul. 

 

Un sărut dulce, 

Moartea 

Cine sunt eu? 

 

Sunt un fluture venit din amintire… 

Sunt o boare ce mereu adie 

Sunt o stea mereu strălucitoare 

Sunt un val, o pasăre veșnic călătoare 

Sunt o umbră ce care te-ocrotește 

Sunt o zare care te privește 

Sunt o floare care te adoarme 

Sunt un vis ce veșnic te-nfioară 

Ghici, cine sunt eu oare? 

Sunt speranță, doruri, zboruri… 
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Andreea Dore 

Bună! Sunt Andreea și ne întâlnim pentru prima dată 

 

Mă strecor printre lumea dizolvată 

 

Nu mă cunosc toți și nici nu îmi doresc asta 

 

Misterioasă și de înțeles 

 

Mereu în largul meu. 

Magie neagră 

 

 

Stai în pat încolăcit într-o pătură roz, 

gândindu-te la sfârșit poate, 

gândul din secundă în secundă. 

Mintea e un joc de noroc 

Care trebuie stăpânit. 

Tot ea te face să zbori, 

tot ea te lasă să cazi încetișor. 

La căzături te descurci cu o Nimbus 2000, 

dacă ești ca Potter și prietenii lui, 

nu un încuiat posomorât și înecat de viață. 

Dar totul e ușor când ai încredere în tine. 

Tu ești totul pentru o lume, a ta, veselă. 

Călătorule prin univers, locul tău  

Este oriunde și niciunde. 

Nimic pentru tot 

 

În fiecare seară îmi citește noile gânduri  

noile emoții 

Niciodată nu se plictisește de noile pagini din 

vestita mea carte de sentimente 

Nimic nu îi scapă și asta o bucură. 

În fiecare zi scriu 

câte o pagină cu amintiri, gânduri și idei 

Chiar dacă pentru mine nu înseamnă nimic 

pentru gândul meu păzitor este tot 

Paginile și gândul sunt 

ca mama și copilul sau 

ca omul și mâncarea 

Independenți unul de altul. 

Simt cum mă critică pentru faptele mele dar 

știu ca asta e treaba lui și trec peste 

Uneori cred că acest gând mă liniștește 

Și ia decizii proaste în locul meu. 
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Jocul vieții 

 

Privește! Batalioanele se apropie în tăcere. 

Vor să ne domine, să ne cucerească? 

Oamenii speră la un răspuns negativ, nu se lasă bătuți. 

Fără gândire aleg bicicleta, sigur pe moment. 

Copiii nevinovați și uitați de popor își găsesc un nou cuibușor, podul - 

Posibil singura speranță. 

Chiar și în vremuri de război, copiii la fel de încrezători. 

Își ascultă părinții cu mare înfricoșare în sufletul inocent. 

Moartea era mai aproape decât își imaginau, deasupra podului patrula. 

Scenariile jocului lor de acasă deveneau realitate ușor, ușor. 

La fel ca acasă, pentru a câștiga trebuie să trișezi, 

Și să te joci cu mintea adversarului. 

Cu fiecare glonț tras, o viață se ruina și un destin zbura... 

Pur și simplu, viața 

 

Omul nu înțelege valoarea reală a lucrurilor care contează 

Își tot bat joc de munca altuia când 

într-o zi vor fi dărâmați de muncă 

În lupta cu viața poate 

vor valorifica chiar și o piatră 

Și mai ales respectul de sine 

la care nimeni nu se gândește cât e bine. 

Iar o biată albină, muncită prea mult 

își va avea sfârșitul tot în muncă... 

 

Eu? 

 

Bună, sunt Eu. Stau într-un oraș mic, lipsit de vise. 

Nu mă cunoaște multă lume și nici nu îmi doresc asta. 

Pierd vremea gândindu-mă la orice. 

Mă pricep la multe lucruri și totodată la nimic. 

Îmi e greu să îmi găsesc vocația, dar nu mă-ngrijorez. 

am câțiva prieteni 

îmi place sentimentul ăsta. 

Ca orice om am vise care nu se vor întâmpla niciodată 

sunt conștientă 

misterioasă și de înțeles 

în largul meu. 

Nu sunt complicată doar dacă vreau. 
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Ștefania Franț 

totul a început cu un copil, un om, un suflet, 

 

a început cu o secundă, un minut, o oră, 

 

a început cu un vers, o strofă, o poezie, 

 

cu un copil care a scris un vers, 

 

un om care a scris o strofă, 

 

un suflet care a scris o poezie, 

 

a început cu mine, o foaie şi un pix. 

O oră, o viață 

 

Viaţa mea este ca o oră, 

În care nu există ani, 

În care nu există zile, 

E un moment, e un anotimp. 

Vremea de afară este feerică, 

Peste tot ninge cu secunde 

Iar stratul de minute a devenit deja gros. 

Timpul a înghețat. 

Pentru că ceasurile omoară timpul. 

Numai atunci când ceasurile se opresc, 

Apare şansa de a trăi fiecare moment. 

Bucuria și durerea le măsoară, 

Prima făcându-le secunde, cealaltă secole. 

Eu m-am jucat şi am râs acasă, 

Am trăit o oră frumoasă! 
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Dacă timpul … 

 

Dacă timpul ar fi avut frunze, ce toamnă! 

Dar nu... timpul are baterii, o limbă mică și una mare, 

Iar copacii au frunze, fructe şi flori. 

Dacă timpul ar fi avut fulgi, ce iarnă! 

Dar nu... timpul are secunde, minute şi ore, 

Iar cerul are nori, fulgi şi tunete. 

Dacă timpul ar fi avut flori, ce primăvară! 

Dar nu... timpul are clipe, momente şi amintiri, 

Iar grădinile au o terasă, o privelişte şi flori. 

Dacă timpul ar fi avut raze de soare, ce vară! 

Dar nu... timpul are persoane, sentimente şi trăiri, 

Iar soarele are lumină, raze şi căldură. 

Dacă timpul ar fi avut viaţă, ce om! 

Dar nu... timpul are răbdare pentru frunze, fulgi, flori şi raze de soare, 

Iar omul are timp pentru momente, sentimente, persoane şi trăiri. 

Trec secunde 

 

M-a născut. Sunt un copil necăjit, 

Abandonat într-un orfelinat, singur şi neajutorat 

Am mers mai departe şi am visat. 

59 secunde 19 minute 

Timpul s-a scurs, iar copilăria s-a dus. 

0 secunde 20 minute 

Am devenit un adult rănit, 

Plin de probleme şi cu multe pe cap, 

Am mers înainte şi nu am renunţat. 

59 secunde 39 minute 

Anii au trecut, iar eu nu m-am dat bătut. 

0 secunde 40 minute 

Acum sunt un bătrân împlinit, 

Mă joc cu nepoţii şi sunt mulţumit, 

Ii am pe ei alături de mine şi nimic nu poate fi mai bine. 

59 secunde 59 minute 

Amintirile au rămas într-un cadru de basm. 

1 ora 0 minute 0 secunde 

De ceva timp am murit, dar am fost un om fericit. 
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Război 

 

Războiul e ospățul morții 

Iar singurul om bun e omul mort. 

De aceea omenirea trebuie să pună capăt acestui atac, 

Altfel acest atac va pune capăt omenirii... 

În timp ce acolo se desfaşoară un infern 

Creat de om, că 

Adesea, omul îşi este singur cel mai mare duşman, 

Aici, este mai bine ca oricând. 

Ne bucurăm de scurtul fir de ață pe care ni-l oferă moartea, 

Pentru că moartea ne-a dat viață şi tot ea ne-o şi ia. 

Adevărul e că singurul război pe care îl ducem 

În viață, este războiul cu noi înşine. 

E doar o evadare fricoasă a noastră, 

Dar nu e o aventură în care ne distrăm şi ne simţim bine, 

E ca o boală ce ne ține  

Închişi în propria noastră clinică privată. 

E ca o serie de nenorociri, ce au ca rezultat victoria, 

Victoria câştigată de ei, în care tu rămâi doar o amintire. 

O simplă amintire, în ultimul dosar prăfuit 

Al spitalului de nebuni în care ai ales să trăieşti 

Atunci când te-ai pierdut. 

Percepții 

 

Țăranul freacă parbrizul aburit al cerului până ies stelele, 

O privighetoare de fum cu aripi fierbinți 

Arde în hohote în mijlocul țipătului. 

O ploaie violentă piaptănă fumul, 

Iar țipetele ei se înfig în zid cu zigzaguri de sânge. 

Mi-am îngropat strigătul fragil ca un sicriu de vioară. 

Şoapte de flacără se pierd în ceață, consumând aerul strigă-

tului meu. 

Seara înghite chipuri, parcă ar lua pastile, 

Oraşul va fura în văzduh privirea. 

Pustiuri mari pierd în noi nisipul... 

Cerul cade, 

Crengile schelete se prăbuşesc cu viteză, 

Iar osul luminii dispare puțin câte puțin. 

Sunt singură pe lume şi totuşi nu sunt singură destul, 

Răsar şi apun între două bătăi ale inimii. 
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Elena Ghizilă 

        Ce pot spune despre mine este faptul că 

sunt o combinaţie între două personalităţi: la 

exterior o fire amuzantă, puternică, care nu 

lasă să se vadă ce e în sufletul ei, iar la interi-

or se regăseşte sensibilitate şi tipul firii visă-

toare. 

        Ador zilele ploioase care mă transpun 

într-o altă stare. În nopţile senine, lumina lunii 

mă vrăjeşte şi îmi blochează privirea asupra 

cerului. 

        Îmi doresc să reuşesc în viaţă, având as-

piraţii mari. 

Umbra 

 

Sub un stejar uscat 

O umbră adie melancolic. 

Un suspin întunecat în vidul minţii 

Coboară pe pământ în lacrimi străvezii. 

Umbra începe a păşi prin spinii dureroşi ai sufletului 

Şi îngână un ţipăt dulce. 

Priveşte cu ochii tulburaţi 

De lumina întunecată a spaţiului veşnic singuratic, 

La frunza căzând 

În focul nestăpânit al timpului. 
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Culori efemere 

 

Departe, în pustiu, 

Vopseaua unui leagăn de abanos 

Se scorojeşte precum amintirile mele. 

Rămâne interiorul, 

Negrul mai mult gri al lemnului. 

Aşa e şi în mintea mea. 

Vremurile colorate s-au dus, 

Lăsând în urma lor 

Această antiteză a culorilor extremităţi. 

Suflet alb plus minte neagră 

Egal apusul gri al vieţii. 

Într-o clipă 

 

Pe un perete cenuşiu de abur dens 

Aşezat într-un cui ruginit de ploaia acidă 

A timpului scurs în neant, 

Un orologiu bate ultima secundă 

A izvorului nesfârşit. 

Secundarul descrie o eternitate efemeră, 

Ce, într-o clipă, se risipeşte 

În cadranul circular. 

Astfel, Universul poate să înceapă, 

Odată cu această clipă. 
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Un an cât o clipă 

 

A mai trecut un an din viaţă, 

Apa timpului se scurge precum 

Primul fulg de nea, topindu-se 

Pe asfaltul îngheţat. 

 

A mai trecut un an 

Trăit intens 

Risipindu-se în aerul cu un singur drum 

Ca fumul de ţigări, fumate la fiecare colţ de stradă. 

 

Un an iar a trecut… 

Ce repede s-a scurs! 

Asemenea ultimei frunze căzute 

Din bradul veşnic tânăr... 

Veşnicie inexistentă 

 

O lume şi nimic mai mult, 

Un ceas şi nimic altceva, 

O lume într-un ceas – ceva obişnuit. 

Timpul scurs determinat de secundarul fulgerător – 

O viaţă umană. 

Un an e o secundă, 

O secundă e o clipă, o clipă de fericire, 

Un fir de nisip aruncat într-un ocean infinit 

Şi pierdut pe vecie. 

Apusul vieţii se coboară 

Căci bateria ceasului s-a terminat. 
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Theodor Grigoraș 
          Salut! Mă numesc Theo, am 14 ani și sunt în 

clasa a opta. Nu sunt de mult timp în Liceul Teoretic 

”Grigore Moisil”, însă încă din primul an al prezenței 

mele aici mi se implantează ideea de a fi creativ, de a 

scrie texte și în special poezii. Nu aș fi descoperit vre-

odată un talent dacă doamna profesoară Agache Oana 

nu m-ar fi încurajat. Am început cu poezii simple, de 

copii, care nu mă mai reprezintă și pe care le-am tran-

sformat, treptat, în poezii complexe. Ăsta sunt eu! Un 

simplu elev al liceului nostru. 

Soarele 

 

Se vede colo-n depărtare, 

Cum cerul se topește-n zare. 

Pe-albastrul mării negru-nchis 

                    Soarele apune-n asfințit. 

 

În lumea lui dispare, 

Ne lasă-n beznă pe noi toți 

Neputincioși și atât de firavi,  

                     Ne invârtim ca fără rost. 

 

Dar iată-l din nou pe cer, 

Cum de la est la vest se duce 

Lumina caldă, clară, dulce 

În fiecare dintre noi 

                     Povestea lui o zice 

 

Chiar dacă după zi noapte urmează 

Gândul la lipsa lui ne-ngrijorează 

Pentru că mic și mare , toți am prins de veste 

                      Că el e începutul de poveste.  

Războiul  

 

 

Eram așa de mic când totul a început 

Și niciodată nimeni nu ar fi crezut , 

 Că oameni vor muri nevinovați 

Că în razboi nu mor numai soldați. 

 

Nu pot uita ușor gemetele tancurilor  

Trecând prin ochii triști ai oamenilor 

Nici plumbul rătăcit venit spre mine 

Și sângele fierbinte ce îmi curgea prin vine. 

 

Acum când ani de zile au trecut, 

Războiul încă se mai simte în mine: 

De ce e Doamne atât rău pe pământ 

Când toți vorbim neîncetat de bine. 

 

Dar război… ce înseamnă război? 

Război egal moarte iar moarte egal eternitate 

Deci ce e așa rău la război  

de toți murim doar pentru bine? 

Noi ne salvăm familia , copiii, nu doar pe sine 

Iar freamătul războiului încă răsună în mine. 
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Ce sunt eu oare? 

 

Dragi copii, ce sunt eu oare? 

Sunt o pasăre călătoare în lumea asta mare? 

Le tot grăia bunicul la copii, 

Pe-ai săi genunchi ținându-i, spunând povesti și poezii. 

 

Bunicule, dar ce este cu această întrebare? 

Îl iscodiră copiii cu mirare. 

Întâi ne-ntrebi, apoi ne povestești 

De parcă rostul lumii chiar tu nu- l înțelegi. 

 

Lumea noastră e-n oricare 

Din puncte de vedere diferite. 

Toți vedem la fel o întâmplare 

Dar înțelegem viața cu propria putere. 

Dar ca să înțelegeti tâlcul acestei vieți 

O să vă spun acum , povestea mea, băieți! 

 

Și eu, de mic copil, eram nedumerit: 

Care-i al nostru rost, unde am nimerit? 

Nu reprezint nimic, gândeam atunci mereu 

Nu fac nimic, nu-s harnic , fac doar ce pot și eu. 

 

Dar mama mea văzând că sunt tot supărat 

M-a luat atunci de mână și-așa a cuvântat: 

‘Tu ai în lumea asta un rol prestabilit. 

Îl vei afla și tu la timpul potrivit’. 

 

Ai 13 ani și nu-ți întelegi rolul 

Dar timpul, viața trece și-ți va arăta drumul 

Tu fii mereu și harnic și bun , și blând, un sfânt 

Și-o să înțelegi ușor ce rol ai pe pământ! 

 

Nimeni nu știe dinainte ce îi rezervă viața 

Cum nu știi cum e ziua de n-apuci dimineața! 

Anii au trecut, urmând a sa povață 

Și ca un vis frumos s-a risipit de-odată. 

 

Acum sunt sigur, și doar privind la voi, 

Că veți fi oameni mari așa cum am fost eu. 

De vrei să fii om mare și bun, și respectat, 

Mereu s-asculți în viață de cel mai invățat. 
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Banii 

 

Noi oamenii suntem ca albinele: 

Trăim în roiuri mici, căutând doar binele. 

Suntem copii crescuți de mama natură 

Si ne desăvârșim doar prin învățătură. 

 

Se spune că albinele în miere se îneacă 

Ca unii dintre noi în propria avere, 

Uitând de lucrurile ce îi leagă, 

De mamă, de părinți, de casa lor natală. 

 

Bondari din fire unii așa gândesc, 

Când lor doar li se pare că-s superiori la toți 

Că nu sunt oarecare. 

 

Și, deși știm că banii n-aduc fericirea, 

Toți îi vrem cu prețul că uităm iubirea. 

Banii, averea și trufia, instanțe ale morții 

Ce judecă-omenirea. 

 

Să fii ca o albină, harnic 

Îmi spun ai mei părinți. 

Fii altruist , fii darnic , învață! 

Și-ai să câștigi mai mult. 

 

Dar înțeleg și văd că,  

Nimic nu se va schimba, 

Căci lacomii bondari, 

Bani mulți mereu vor vrea. 

Ca vântul… 

 

Ca vântul tu prin viață liniștit să treci 

Căci trebuie în rele să nu te mai îneci. 

Ia seama de tot ce ne-nconjoară, 

Că din viața noastră ceva tot o să piară. 

 

 

Din păcate nimic nu-i cum vrem noi, 

Că toate-s diferite, toate-s de alt soi. 

Gândește-te la greu, gândește-te la bine, 

Reflectă la tot, că altă parte vine. 

 

Ca vântul tu prin lume să știi când să te-oprești 

Lasă-n urmă trecutul, viitorul să-l croiești. 

Nimeni în lume nu este perfect, 

Căci fiecare lucru are un defect. 

 

În viață întâlnim și lucruri frumoase 

Și momente triste, momente bucuroase. 

Trebuie să știm să trecem peste toate 

Că întâlnim la urmă și lucruri minunate. 

 

Așa e viața , și ușoară, și grea 

Și trebuie ca vântul să treci mereu prin ea. 
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Bogdan Ivanov 
        Din clasa a V-a mi-a plăcut să fac texte amu-

zante, cu glume care îmi veneau în minte și le 

scriam fără să le filtrez sau să le cenzurez în 

vreun fel. Până nu mi se va scădea purtarea, o să 

mă exprim ,,tăiat din topor&quot; pentru a ieși în 

evidență. Glume păcătoase, umor negru, concepții 

radicale, îmi place să le experimentez pe toate. 

Singura mea problemă sunt textele sentimentale, 

pentru că nu le simt și ajung iar la glume negre. În 

general scriu proză, pentru că la poezie sunt 

așteptări mari la impactul sentimental și transmit-

erea mesajului, iar mie îmi ies doar comedii. Spre 

exemplu, trebuia să fac o poezie despre Crăciun și 

familie, iar în text am avut subiecte precum sure-

chitul ignatului. 

      De altfel, cred că sunt un tip de treabă. Am 

aranjat alegerile pentru șeful clasei, la fizică am 

făcut o fișă întreagă cu lucruri care nu îmi plac, 

sunt principala sursă de inspirație la teste pentru 

colegi și intru abia într-a VIII-a. 

      Nu m-aș fi gândit niciodată să particip la un 

concurs de creație, nu m-am considerat talentat, 

dar dacă tot am ajuns undeva, zic să continui. 

 

 

 

Regele fără regat 
 

        Un vânt uşor trecea printre ramurile copacilor seculari, scuturând frunzele îngălbenite pe 

poteca demult neumblată. Din când în când se auzea fâlfâitul de aripi ale ultimelor păsări care-

şi luau zborul spre alte ţări. O rază de lumină ce răzbătea printre frunzele roşiatice îl trezi pe 

călăreţ din visare. 

        Era iarăşi tânăr şi puternic, la fel ca acum treizeci de ani, când în fruntea oştirii sale plecase 

la luptă să-şi apere regatul. Nu putea uita ziua aceea în care şi-a văzut voinicii căzuţi ca spicele 

pe câmpul de luptă, în ciuda faptului că luptaseră cu vitejie. Duşmanul aprig şi viclean îi întin-

sese o capcană din care numai el împreună cu câţiva oşteni au reuşit să scape. 
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        Rămas fără regat, a pribegit prin lume ducând cu el dorul de locurile natale. Tot gândindu-

se la cele petrecute cu ani în urmă, nici nu şi-a dat seama când a ieşit din pădure şi pe creasta 

dealului i-a apărut în toată măreţia sa, castelul străbunilor. Zidurile înnegrite erau dovada trece-

rii timpului. Cu mâinile tremurânde a împins uşor uşa masivă din lemnul mâncat de carii şi a 

pătruns în curtea interioară. Ultimele raze ale soarelui treceau prin geamurile groase şi dădeau 

interiorului o lumină difuză. 

        Își face drum prin coridoarele reci, învăluit în atmosfera fantomatică şi ajunge în sala tro-

nului. Închide ochii încercând să-şi amintească ritmurile tinereţii, dar tot ce aude este vâjâitul 

vântului prin camerele pustii şi un scârţâit de fereastră rămasă deschisă. 

        Ostenit de drumul parcurs şi de trecerea timpului, se aşază pe tronul rece de unde altă 

dată conducea destinele regatului şi se lăsă în voia somnului. 

        BUM! BUM! BUM! se aud tobele în văzduh alături de strigătele de luptă a sute de bărbaţi. 

Nu era acel sunet pe care îl auzeai la întâlnirea a două oştiri venite din părţi diferite ale lumii cu 

poftă de sânge şi măcel. Nu, aceştia erau românii în ale căror glasuri se aude disperarea oameni-

lor care luptă pentru tot ce au pe lume, care stau în faţa titanului ca un simbol, nu ca o piedică. 

Pe fețe li se vede disperarea şi grija faţă de cei lăsaţi în urmă. Nu sunt soldaţi, sunt oameni 

simpli: fermieri, vânători, tați şi fii ce şi-au asumat rolul şi destinul. În faţă văd duşmanul nume-

ros, dar frica e acoperită de ura faţă de cotropitorii ce timp de secole le-au prihănit sufletele şi 

familiile. 

        La un sunet de corn toată oastea încremeneşte. Regele călare trece prin faţa lor şi spune o 

ultimă rugăciune. Toţi se uită în ochii lui, căutând ceva, iar el le răspunde cu o privire recunos-

cătoare. Ajunge în faţa a doi oşteni, tatăl cu fiul care îşi părăsise mama şi surorile în scopul 

onoarei. Vrea să se apropie, să le spună ceva, dar nu cutează, parcă e lipit.  

        Duşmanul prin codru îi înconjoară pe nevăzute. Când regele dă semnal de atac, o ploaie de 

foc se aşterne asupra lui şi scuturile parcă nu opresc nimic. Oamenii cad, iar cei neloviți iau foc 

de la iarba aprinsă. O dezorientare totală se produce când din spate sunt luați prin surprindere cu 

săbii lucioase şi topoare. 

        Regele cu ură loveşte în stânga şi în dreapta, dar inamicul pare că nu se mai opreşte. 

        Aerul arde plămânii şi fumul orbeşte, iar în scurt timp călăreţul e înconjurat. A fost o luptă 

de anduranţă şi când credea că mâna nu o mai poate ridica se face linişte şi se vede lângă cei doi 

soldaţi, întinşi unul lângă altul într-o baltă de sânge. Băiatul încă cu ochii înlăcrimaţi s-a stins 

cu mâna pe pieptul tatălui, nimerit de două săgeţi. Se simte înfrânt, îşi lasă coroana să cadă şi se 

dă jos de pe cal. E în genunchi, cu sabia pe pământ şi armura scoasă. Îşi aşteaptă soarta şi nu 

mai poate să audă zgomotul de fundal al bătăliei. Un cal în galop se apropie de el şi se aşteaptă 

ca în orice moment tăişul însângerat al unei săbii încovoiate să îl sfârşească. 

 

Calul în schimb se opreşte şi de pe el cineva strigă: MĂRIA TA! MĂRIA TA! dar măria sa nu 

poate să îşi ridice chipul. Se simte ridicat şi pus pe cal, în spatele călăreţului. Și ce a urmat a 

fost un drum veşnic în care el se adâncea tot mai mult în întuneric. Până nu a mai rămas nimic. 
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Dispută în pauza mare 

 

        Este pauza mare și mai toți copiii au plecat afară. 

        Pe rândul din dreapta, a treia bancă, Alex, un băiat firav și retras, își repetă lecția încercând 

să nu-i bage în seamă pe cei din grupul gălăgios de alături. Toți băieți, țipă și se împing, vor să 

vadă care e cel mai puternic. Unul iese în evidență, puțin mai înalt și bine făcut care după păre-

rea lui Alex are cei mai puțini neuroni. Merge cu pieptul în față și își trage umerii înapoi, vrând 

să pară cât mai mare, e aproape ridicol. Nimeni nu are curaj să se ia de el, în schimb, el se ia de 

toată lumea. Cu toate că glumele sale sunt de prost gust, toți îl aclamă respectând ideea de 

turmă. Datorită portretului lăudător și calităților sale o să-i păstrăm anonimatul și îi vom zice 

Andrei. 

        Acesta l-a văzut pe Alex holbându-se la el cu o privire nu tocmai plăcută, așa că se duce la 

el să îl aranjeze, dar mai înainte îi anunță pe prietenii lui. Alex, de când a fost observat, știe că 

vor avea o interacțiune neplăcută. Andrei e conștient că Alex nu are forța fizică necesară însă nu 

știe că Alex e inteligent și citește cărți de psihologie. 

        - Măi, slăbătură! Ce te uiţi la mine? Nu îţi ajung cărţile? Şi i le aruncă pe jos. 

        - Salut şi ţie, altceva nu ştii să faci? Astea sunt limitele tale? Iar Alex afișează un zâmbet 

superior. 

        - Nu cred că ştii cu cine vorbeşti, mai, piticanie! Şi îşi ridică palma deasupra lui Alex. 

        - Ştiu exact cu cine vorbesc. Cu Andrei dintr-a opta care de doi nu a mai luat bursă, bani cu 

care putea să îşi ajute familia care se chinuie să îl ţină la şcoală. 

        - Taci sau aplic o forţă deformatoare asupra feţei tale! zice Andrei în timp ce îi zvâcnea o 

venă pe gât. 

        -Asta e tot ce-ai reţinut din ora de fizică, nu-i aşa? Sau poate atât înţelegi din ea. Ai luat 3 

în test şi ai chiulit de la ore. Ai tăi se chinuie să îţi dea ce să mănânci la şcoală, dar tu arunci ca 

să te dai mare şi iei pachetul celorlalţi cu forța. 

        În timp ce Alex îi vorbeşte lui Andrei îi vin gânduri necurate care i-ar provoca acestuia 

mai mult de trei feluri de a muri, dar nu poate să facă nimic, ar însemna că a fost înfrânt, aşa că 

ia o atitudine confidentă forţată. 

        Alex observă cum i se înroşesc urechile lui Andrei şi ştie că are situaţia sub control, cu 

toate că se poate termina rău. 

        - Nu mai ai nimic de spus acum că realizezi că nu ai cum să mă răneşti şi îţi vine să îţi 

smulgi părul de ciudă, dar îţi dau un sfat, fă-ţi griji de liceul la care vei intra şi nu uita, la agricol 

nu vor fi niciodată prea mulţi care să dea la lopată intensiv. 

        Asta l-a scos din minţi pe Andrei care s-a aruncat asupra lui Alex. Se aude o lovitură în 

masă şi nu, nu este capul lui Alex sau vein pumn trimis greşit. Alex a fost pe fază şi când An-

drei s-a aruncat deasupra băncii, acesta l-a lovit în genunchi şi a dat cu capul de masă. Abia s-a 

ridicat umilit, cu buza spartă şi s-a dus la banca lui sub privirile mute ale celorlalţi.  

        Alex ştie că pe Andrei îl doare mai mult sufletul decât orice, l-a lovit unde putea mai tare. 

Astfel, Alex a terminat disputa sub zicala NU RĂSPUNDE VIOLENŢEI FIZICE, OFERĂ-I 

UN EXEMPLU MORAL. 
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        Bună, numele meu este Ștefania, am 

treisprezece ani și sunt elevă în clasa a VIII-a 

la Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea. 

        Pasiunea mea nu a fost de la început să 

scriu. Inițial am luat o foaie în mână, un pix 

de pe dulapul prăfuit și am început să scriu 

versuri ce se terminau în cuvinte cu rimă, 

pentru că pe atunci pentru mine asta însemna 

poezia. Însă acum am ajuns să umplu pagini 

cu figuri de stil, imagini artistice și confesiuni.  

         Acum, încerc să realizez prezentarea 

mea, la îndemnurile doamnei profesoare care 

mi-a spus că o ocazie ca aceasta nu este de 

ratat. Scriu, tai și rescriu. Poate că aici este 

problema: încercăm să atingem idealuri, do-

rim să fim perfecți și nu acceptăm să greșim. 

Deși fiecare dintre noi are drumul său spre 

viitor, mulți alegem să privim spre visul al-

tora. De cele mai multe ori încercăm să pretin-

dem că la fel cum reușesti tu să fii fericit, 

reușim și noi. Însă sacrificiile pe care fiecare 

dintre noi le depune pentru a ajunge la fer-

icire, diferă. 

        În concluzie, fericirea ta e diferită de a 

mea, la fel cum prezentarea mea este diferită 

de toate celălalte, pentru că ție, îți sunt un 

străin. 

Andrada Ștefania Paraschiv 

Aparenţe şi experienţe 

 

Cândva, de-atâta muncă 

Cu toţi ne săturăm 

Când nu dăm rezultate 

Am vrea să renunţăm. 

 

Lucrezi cu mare spor, 

Dar n-o faci pentru tine. 

Nu ai beneficii, 

Totuşi te-ajuţi pe sine. 

 

Căci munca-ţi e-n zadar 

Nu prea apreciată. 

Vrei să vezi ce iese, 

Dar te afunzi deodată. 

 

Căci pentru aparenţe 

Noi toţi putem lucra, 

Dar experienţe 

Nu toţi putem avea. 
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Creaţie pentru sine 

 

Iau foaia veche, îngălbenită, ruptă şi apoi lipită 

Şi pana de pe raftul mic, eu cu grijă o ridic. 

M-aşez apoi, pe perne moi cu gânduri mărunte pentru voi, 

Încep să scriu, să mă descriu, iar apoi tai şi rescriu. 

Gândul meu a fost uitat, amintirea mi l-a luat 

Şi l-a aşezat apoi ca floare pe mormântul clipelor nepreţuite de noi. 

Însă eu l-am aranjat ca petale de univers înflorite vers cu vers. 

Am încercat să mă gândesc cum ar fi să recitesc 

Căci ideile altora te lovesc, le primeşti şi tu nu mai eşti. 

Cuvintele acum joacă pe foaie ca picături de ploaie 

Vrei să le prinzi, dar te rănesc, căci nu eşti ce îşi doresc. 

Un fluture din amintire 

 

Sunt un fluture venit din amintire 

Cu aripi pătate de cerneală, 

Cu flori lăsate-n abandonare 

Şi copaci înveliţi în amăgire. 

 

Oare ce caut aici, 

În mijlocul pădurii de aramă? 

Sunt înconjurat de păsări mici, 

Dar parcă nu ştiu cum le cheamă. 

 

Recunosc această casă, 

Dar pare părăsită. 

Pătrund în ea, mă fac comod 

Şi aştept să o deschidă. 

 

Sunt o scrisoare veche, 

Un testament de fapt 

Eu nu mai am pereche 

Sunt îndepărtat. 
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Mă redescopăr într-un cufăr 

 

Pătrund în vechiul pod al casei 

Prin praful care zace aici 

Şi printre pânze de păianjeni 

Sper să găsesc ce căutam. 

 

Un cufăr vechi şi prăfuit, 

Căci pentru el acum voiam 

Să urc aici. 

 

Îl văd... în ploaia de lumină 

Ce se strecoară uşor-uşor 

Mă-ndrept spre el ca o săgeată 

Să răscolesc ceva din zbor. 

 

Nu se deschide, 

Dar oare cum aş putea să îl supun? 

Îmi amintesc ce are în el şi încep 

Să răscolesc amintiri, 

Să îi vorbesc, să-i povestesc. 

 

Atunci el se apleacă-n faţă, 

Iar eu încet m-aplec spre el. 

Deschid capacul auriu, 

Privesc în el: e gol! 

Dar plin de amintiri… 
Două lumi sau de fapt e una 

 

 

Trăim pe două lumi, dar de fapt e una. 

Încerci să înţelegi ce a lăsat în urmă. 

 

 

Lupta începe sus şi aici rămâne 

Căci nu toţi sunt în stare riscuri să-şi asume. 

 

 

N-am nicio siguranţă că-n siguranţă sunt, 

Dar totuşi e mai bine, aici, pe Pământ. 

 

 

În vuiet de motoare, şoseaua se năştea, 

Acoperişul nostru de arme ne ferea. 

 

 

Eram mereu sub ei, inferiorii lor, 

Dar cei mai fericiţi, nu sclavi duşmanilor. 



34  

Oana Bianca Plaxiencu 

          Salut! Mă numesc Oana Bianca Plaxiencu. Nu 

am nicio poreclă. Am 14 ani și aproape 3 luni. Culo-

rile mele preferate sunt albastru și verde, dar dincolo 

de iarbă și cer mai există și soarele, pe care îl ador. 

Desenul meu preferat de la grădiniță era Scooby-

Doo și încă mai dorm cu plușul numit tot așa. Când 

voi fi mare, visul meu de weekend este să citesc o 

carte bună, alături de câinele meu, într-un mic apar-

tament luxos, în stil vintage. Restul zilelor mi-aș 

propune să lucrez la proiectele de la muncă, să călă-

toresc prin toată lumea și să scriu, doar pentru bucu-

ria mea, în cel mai frumos jurnal. 

Ora- Sufletul, Ceasul- Corpul 

 

Oana a terminat o carte grea. 

Stă pe un fotoliu mare, roșu. 

Se ridică electrizată, 

Ochii îi sunt larg deschiși, 

Călcâiele presează adânc 

Podeaua care scârțâie. 

Trage perdeaua, 

Degetele îi sunt prelinse pe geam 

Iar fața îi e lipită de sticlă… 

Văd un acvariu deschis fără pești. 

Oamenii mă aprind, luminile în case de paie 

Și focul îmi stă lipit de cărbuni 

Și iarba-mi culcă sub foșnet de bondari 

Și stropi se preling pe acoperișul Lego 

Căci stele din noaptea-mi căpruie 

Acum m-au transformat în raze de rouă 

Iar mama gătește leu și leoaică la cuptor 

Și eu călăresc la trap pe-o oră 

Prin infinitul puțin plat, 

Dar Oana se-afundă cu mâna pe ceas, 

Mâine e școală și-alarma e pusă. 
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O viață cât o oră 

 

0 ore, 0 minute, 0 secunde 

Clipesc, de două ori, de trei ori, de patru, cinci, șase… 

Mintea îmi tremură, se zbate să iasă, 

Iar ochi-mi văd orizontul, 

Ce nu vor să vadă, ce nu vor să înțeleagă 

Și gura grăiește ceva nefiresc 

Lumea a-nceput pentru mine, dar a pornit de mult. 

 

0 ore, 15 minute, 0 secunde 

Clipesc, dar văd în ceață, o ceață prea umedă 

Căci o tornadă am în suflet 

Și pe fundal răsună două voci, 

Iubite, dar feroci. 

 

0 ore, 30 minute, 0 secunde 

Clipesc și văd o casă roz, acasă 

Și prin geamuri văd copii zâmbind, cu jucării 

Iar lângă sobă-i cineva, un vechi prieten, 

Și mă așteaptă la o cafea. 

 

0 ore, 45 minute, 0 secunde 

Clipesc de multe ori, greoi 

Și îmi cad acum pe nas, ochelari, 

Cu rama groasă 

Iar cu mâinile dau pagini, 

Foi de cărți ce mult au stat 

Și nepoții îmi sunt harnici 

Și se joacă ca la sat. 

 

O oră și nimic mai mult, 

Închid cartea preacitită, 

Ochelarii-mi cad ușor. 

De șase ori, de cinci ori, de patru, trei, doi 

Eu acum nu mai clipesc, 

Iar ușor o doamnă neagră, 

Îmi șoptește tot firesc, 

„Unu , zero” 

Visez. 

O linie subțire 

 

Afară este frig și 

Vântul bate cu putere, 

Dar nouă ce ne pasă? 

Sunt două roți și-un mecanism 

Pe care noi urcăm 

Și pedalăm înainte 

Cu suflet de om. 

Deasupra sunt războaie 

Și oameni care mor eroi, 

Dar nouă ce ne pasă? 

Că viața e frumoasă 

Și pedalăm, tot pedalăm 

Ușor ca într-un parc, 

Pe ritmul tancurilor ce-s zdrobite 

De alte tancuri inamice. 

Dar nouă ce ne pasă? 

Intersecții de lumi diferite, 

Dar la fel. 
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Deja vu 

 

Plouă, 

Dar mă gândesc la curcubeul intens de ieri 

Și îmi e bine. 

Sunt învelită cu o plapumă roz. 

Mă gândesc la vise și la visuri. 

Un astronaut își dă casca de motociclist jos, 

Sunt eu. 

Mă gândesc 

La ce-aș putea să mă gândesc 

Și gata: cu sămânța din zvâcul sufletului 

Și cu uneltele din laboratorul de chimie 

Construiesc o iluzie, mașina timpului. 

Tușește. 

Nu a mai folosit-o nimeni. 

Și capsulele pătate. 

Cu un jet subțire de apă totul se curăță 

Ca de pe mine, mi se șterge existența 

Și rămâne doar eul care trăiește 

Cu orice, prin orice. 

Credeam că se va șterge cu un detergent scump. 

Deschid mașina timpului 

Și mă văd pe o altă mașinărie, 

Una cu roți groase și cu o cască de astronaut. 

Spun ok și timpul trece și trece... 

Și acum am 50 și tot trece. 

Am mai văzut acolo, în timp, niște diplome, vreo 4-5. 

Și mai erau câteva concursuri la care n-am participat, 

Pentru că știam deja ce voi face 

Și nu mi-a mai păsat. 

De nimic. 

Și timpul a trecut, 

Și eu am așteptat. 

Și eu doar am existat pe Pământ, 

Ca o neființă. 

Noaptea din laboratorul de chimie a fost glorioasă 

Și geniul meu a fost nebun absolut. 

Nu mă gândeam la nimic. 

Doar o cască de astronaut pusă pe cap, 

Și timpul a trecut și eu știam ce fac, 

Dar timpul s-a întrecut cu gluma 

Și n-am mai știut ce credeam. 

Iar acum sunt o băbuță care se gândește la vise și la visuri. 

E învelită cu o plapumă de noapte, fără stele, fără lună... 

(Și apoi am demolat mașina timpului.) 

Doamna Oră 

 

Flori de rouă 

Și ciori gingașe, albastre, 

Dansează în corul lor. 

Doamna Oră, ce sunt eu, 

Merge zvelt, cu voal la spate 

Lumea vede-o doamnă sus, 

Eu o văd prin semiochi. 

Rup o floare, călătoare 

Și-o transform în fruct sau praf, 

Căci prin ochii lumii văd, 

Mă cuprinde și cu mâini le țin eu capul 

Să se uite înainte, să nu vadă înapoi. 

Lumea a trecut prin mine 

Ca prin uși de supermarket. 
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Mihai Roșu 
          Mă numesc Mihai Tudor Roșu. Am 13 ani și 

locuiesc în municipiul Tulcea, județul Tulcea. Ora-

șul în sine este liniștit, aproape plictisitor, dar eu lo-

cuiesc spre periferia orașului, un loc înverzit fără 

străzi înguste flancate de blocuri mari, mohorâte, 

majoritatea adevărate cutii de beton. Sunt elev în 

clasa a 7-a, cu colegi prietenoși, originali și talentați. 

De asemenea, îmi place să citesc. Deși mă încumet 

să citesc orice carte, oricât de lungă ar fi ea, prefer 

romanele de aventură și cele polițiste datorită sus-

pansului lor. Îmi place literatura și uneori scriu și 

poezii fiind premiate la unele concursuri la care am 

participat în clasele a 6-a și a 7-a. Mă pasionează 

matematica și biologia, domenii în care am avut re-

zultate destul de bune la olimpiade. Mă consider so-

ciabil, dar uneori pot deveni timid sau îngâmfat. 

Adesea sunt nehotărât, uituc, dezordonat. Aceste ca-

racteristici ale mele îmi conferă totuși o aură de ne-

păsare inocentă care mă ajută să leg strânse prietenii. 

Apropo despre prieteni, sunt generos și-mi ajut ade-

sea amicii, deși am un umor neiertător, care îi supără 

pe mulți. Deși îmi place să fac sport, îmi place și 

mâncarea, de aceea sunt puțin supraponderal. Spor-

turile mele preferate sunt fotbalul și baschetul, dar 

am practicat și înot și tenis. 

          Îmi place să călătoresc, să descopăr istoria 

unor locuri demne de admirația posterității, să pă-

șesc pe cărări al căror pământ este îngrășat de cenușa 

unor mari imperii. Iubesc zilele însorite și liniștea 

apusului senin, care seamănă cu scufundarea unei 

nave uriașe, ce duce cu ea tone de aur. Îmi amintește 

că și cele mai grandioase, puternice, valoroase lu-

cruri ajung într-un abis întunecat și rece. Dar partea 

cea mai frumoasă la apus este că știu că sorele va 

răsări din nou ca o pasăre Pheonix ce aleargă nebu-

nește în jurul lumii. 

          Iar eu, aflat în dimineața vieții mele stau și mă 

uit curios spre viitor. Iar cum nu mă pot duce la ora-

colul din Delphi să-l aflu, îl voi asculta măcar într-o 

privință: ,,Cunoaște-te pe tine însuți!”. 

Pierdut 

 

În noaptea rece, neagră 

Nori grei îmi alungă 

Fericirea, apăsându-mi inima, 

Vântul ca un bici cu nouă cozi, lovește 

Copaci schingiuți. 

Ei țipă mut în toamna grea 

Mut, ca-ntr- o cutie de lemn a fericirii 

Ziua va veni 

Să-mi arate 

Al toamnei prăpăd. 

 

În lumea sufletului meu 

O rază de lumină vreau. 

O, tu soare! Arată-mi calea! 

Pierdut și părăsit 

Nu voi uita a verii bucurie, 

În jurul meu dansează 

Al verii recviem 

Frunze moarte colorate 

În ritmuri surde. 

O floare de toamnă există oare? 

Un astru? O stea a vieții? 

O voi căuta, o voi găsi și-o voi salva, 

Îmi va aduce primăvara în viața mea. 
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Timpul 

 

Se aruncă printre acele de ceas, 

se scurge printre secundele perfecte 

și cuprinde infinitul într-un pas, 

roade parazit ale lumii fețe... 

 

E înșelător, e magician ... 

Transformă abisul în ființă 

și ființa în abis. 

E o monedă de plumb și aur 

ce cade rotindu-se 

într-o groapă fără fund. 

 

E peste tot și nicăieri. 

Atinge tot, dar nimeni nu-l vede, 

iar lumina pură 

se îneacă încet în ale sale aluviuni. 

 

Doar Visul, Visul și Uitarea 

plutesc liniștite în efemeritatea lor 

și se uită la fuga lumii 

ca niște nori uriași și inconsistenți. 

 

Mai rămâne în urmă întunericul 

cu cenușa colorată a morții 

ce se spulberă în vânt, 

iar înainte lucește viitorul. 

Ora 

 

E liniște și întuneric. 

Monștrii uitați de timp undeva, 

în mormintele lor de ură, 

încețoșează lumea 

cu răutatea unor timpuri distruse de vreme. 

 

Din cenușa neagră, 

pe lângă bucăți de lumină 

ruginite de năvala timpului, 

pe lângă cadavrele neînțelegerii 

a ieșit, hrănindu-se din balta incertitudinii, 

o floare. 

 

E un mugure, o floare în devenire, viitorul. 

Are rădăcinile mici înfipte 

într-un craniu mut 

cufundat în nepăsarea adâncă 

rece și liniștită de după tumultul vieții. 

 

Ora frumoasă a prezentului stă 

ascunsă între trecut și viitor. 

Zgomotul animează 

secunda ce trăiește. 

 

Ora există, 

Prezentul e aici, 

restul stă în ceață 

surd la veselia noastră. 
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Vis 

 

Calc pe frunze putrede de amintiri. 

Ochii sunt orbi 

la lumina ce curge printre veacuri. 

Urechile sunt surde. 

 

Doar nimicul ce urlă în pustiu 

îl mai aud. 

Mă caut pe mine 

într-o cutie de piele, 

dar găsesc numai umbre șterse, 

numai otrăvuri și moarte, 

iar fericirea stă 

ca un diamant ascuns în noroi 

între două coaste false, 

între vis și realitate. 

 

Dar iau în mână lumina vieții, 

o bucată insipidă de vis 

și mă spăl pe ochiul sufletului. 

Îmi zic &quot;eu sunt&quot; și voi exista. 

Îmi zic &quot;eu văd&quot; și voi vedea. 

 

Pleoapele devin cer, pereții – porți. 

Sunt clădit cu lumină și gând. 

Îngrop încet trecutul și-l închid între ziduri 

ca să clădesc pe moartea lui viața. 

Răsărit 

 

Întunericul, față de plumb, 

ține lumea în mână 

și-o acoperă de un văl de neștiință. 

 

Totul stă în liniștea morții 

iar lumina se zbate 

într-o pânză de păianjen, 

în vechea uitare, 

în lada de gunoi a vieții. 

 

Acele de ceas se mișcă în gol 

în aburul ce topește betonul 

și, perfid, întărește noroiul. 

Mă afund încet într-un vis dezordonat, 

într-un coșmar al cărui demiurg sunt. 

 

Acopăr inconștient albastra realitate 

cu corectorul pleoapelor mele, 

căci tot în jur, în întuneric, 

e o copie, o oglindă spartă 

a vieții atât de calde 

într-o lume atât de rece. 

Stau și mă afund 

în cerul din spatele 

ochilor mei. 

 

Dar, pe boltă apare o fâșie de lumină 

din care curge, ca dintr-o Cutie a Pandorei, 

Viața, Bucuria și Năpasta, Zgomotul și Gân-

dul. 

Dar lumea se umple cu raze de Speranță. 
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Confruntări 

 

Război! ce cuvânt ... 

Cuvânt cu miros de oțel 

Cu gust amar de praf de pușcă și noroi 

Cu urme adânci de șenile 

În noroiul aspru din care e făcut. 

 

Simt cum curge prin uleiul cleios 

Râu de lacrimi ce nu-s de ajuns 

Să-nvârtă anii morții 

Și s-alunge de aici 

Încetele avioane de luptă. 

 

Prin fumul cartușelor și obuzelor 

Prin flăcări ce îngheață lumea pe care o devorează 

Prin râul de sânge ce plutește ca o umbră 

Prin zgomotele grele ce se aruncă pe pământ 

Văd un licăr de lumină. 

 

Tancuri mii și mii iar trec 

Și aruncă cu un singur foc, 

Cu o bucată mică de oțel 

Cu o boabă de orez cu sufletul morții 

Mii de oameni în uitare. 

 

Dar totul trece și praful lumii rămâne 

Ca o bijuterie îmbrăcată în rugină 

Uitată neatent într-un colț. 

Stau nemișcat într-un bloc de ciment și oțel 

Pe-un bloc cu bucăți de sticlă cenușii 

Cu bucăți aurii de mucegai 

Ce stau drept stele, 

Cu un bec spart și vechi ce-i al meu soare 

În cutia asta mică, dar uriașă. 

Rază de speranță 

 

Eram înconjurat de flori zâmbind 

De pomi și de ale soarelui raze 

Ce-mi luminau sufletul 

Cu gingășie, 

Giganții pomi erau 

Topiți, ascunși fricoși după un munte 

Nu există durere, lacrimă. 

 

Dar negrul vânt împinse 

Ploaia grea din ace otrăvite 

Frunze moarte ca un giulgiu 

Ce acoperă a florii speranță. 

 

Un trăsnet lovi pământul 

Iar acesta se căscă și 

Alunecai în el. 

 

Disperat, cu ochii uzi 

M-am agățat de o floare 

Mică și plăpândă, dar vie 

Luminoasă ca o rază de speranță... 
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Cubul 

 

Stau aici demult și coc un cub 

printre echere, raportoare, rigle 

printre nimic și absolut 

printre spini de perfecțiune 

și cioburi ale morții reci. 

Sub masa grea de plumb ce îl protejează 

de radiațiile toxice ale timpului 

în uleiul vechi și putrezit al unei foste morți 

stă el și se prăjește. 

 

Stau într-o cutie de cărămidă 

și simt încet parfumul crudei coaceri 

și gemete în lacul uitării, pierdute. 

Lumina caldă intră 

prin singurul geam 

din cutia mea 

ce ține loc de univers. 

Cavalcada timpului șuieră 

prin ale sale crăpături. 

 

Aud un clopoțel uitat 

prin râsete de toamnă 

și alerg desculț pe podeaua rece. 

Deschid cuptorul și scot 

un cub stricat și spart! 

Îl pun pe masă 

topind moartea în viață, 

tăcerea în freamăt. 

 

Nimic nu poate fi perfect 

doar vidul și întunericul. 

Dar viața ce se scurge mereu se transformă, 

imperfectă, nehotărâtă și frumoasă 

făcută din mii și mii de cuburi 

de lumină, bucurie, durere și tristețe, 

Iar eu țin în mână un cub la fel de prețios 

ca zgomotul naturii. 
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Prin mii de morți și nimicuri 

 

Noaptea rece, celula morții, 

Giulgiul vieții prins cu întuneric 

Îneacă încet palate, 

Se aruncă pe tâlhari, săraci și regi. 

Totu-i o liniște în care 

Vântul negru împrăștie 

Gemete de pe altă lume. 

Pomi rodnici se apleacă 

Veștejiți sunt de-ntuneric. 

Nimic nu e și totuși totul e aici, 

Pământul ăsta fărămicios și trist 

E poate cenușa unui rege. 

Totul pleacă și e dat uitării, 

Craniul ăsta rătăcit în neștiință 

A purtat coroana unui regat 

Iar celălalt de mai încolo 

Suflet de tâlhar a purtat. 

Carnea vieții ce diferență face 

Îngrășământ pământului e acum. 

Văd la lumina unui foc 

Ce strălucește palid în depărtare 

Fratricidul rege cum petrece 

Așteptând și el cu inconștiență 

Asasinat să fie, 

Cum bunicul, tatăl și fratele i-au fost, 

Iar soldatul acela ce cu pușca 

Omorî nelegiuitul tâlhar. 

Va muri și el curând de pe urma unui glonț 

Viața asta-i o așteptare a morții, 

Pe peronul ăsta mic toți ne înghesuim 

Mii de oameni pe un metru. 

Pe piatra aceasta rece stau și văd 

Cum se ridică al zilei soare, 

Cenușa morții se împrăștie, 

Zboară încet printre sclipiri 

O mână ce a purtat regescul sceptru. 

Dar totul e dat uitării reci 

Ce secole întregi a înghițit 

Soarele mă face să văd 

Viața chiar în jurul meu. 

Ce e moartea, acum mă întreb, 

Nici nu știu și nici nu-mi pasă. 

Un rest inconștient al vieții 

Se împrăștie în cele patru zări. 
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Andreea Gabriela Zibileanu 

        Câteva pasiuni: îmi plac prozele, ani-

malele, călătoriile lungi, activitățile sportive şi 

timpul petrecut alături de o carte. 

 

        Orele de limba română sunt un joc în 

care adun diferite informații pentru a-mi pie-

trui un drum cu vise, speranțe şi călătorii 

neaşteptate la finalul cărora voi afla dacă efor-

turile au fost îndeajuns. 

Război 

 

           Liniștea și așteptarea paralizantă de dinainte de război se pliază pe orașul întunecat. 

Civilii au fost evacuați lăsând în urmă rudimentele unui nou conflict, bătălia focului fiind doar 

începutul. 

            

 Sosesc soldații, se pregătesc inamicii, iar ceea ce va urma va fi sânge și gloanțe. Se con-

turează un portret al unei ambuscade lucide în care întunericul vine fragmentat. Timpul se 

oprește, iar eu, scriitoarea, trec nepăsătoare printre gloanțe, având în mână un carnet și un 

stilou, descriind confuziile viscerale ale luptei nevopsite. Stiloul devine un obiect contondent, 

caietul doar un simplu scut. Cuvintele de pe pagină fug și se ascund între alineate, iar lumina 

conturează povestea din întuneric a schimbului de focuri, o modelează fără să scape vreun de-

taliu. Degetele mele se preling pe caiet pentru a da pagina încărcată de relatări despre conflicte 

inutile. Mă aflu în centrul câmpului de luptă, pe un pod înghețat făcând schimb de cuvinte și 

expresii. Aștept mult pentru acest troc, iar într-un final pun pe foaie noile vocabule ce vor pre-

linge cerneala pe fila albă. Nu peste mult timp, cuvintele, pierd lupta de pe câmpia verde și se 

întorc în Molching, pentru a descrie foametea și frigul ce o îndurau cetățenii germani. 

 

          Închid caietul, iar odată cu el universul și las filmul războiului să se deruleze. 
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Leagănul copilăriei 

 

           - Bunule, bunule! 

           - Offf, ce mai e acum, nepoțelul bunicului? 

           - Eu cred că mami nu mă mai iubește. 

           - De ce ai spune una ca asta? 

           - Pentru că m-a certat în loc să îmi ia apărarea. De ce ar face asta? 

           - Poate pentru că nu aveai dreptate. Dacă, totuși, tu erai cel ce ar fi trebuit să câștige 

disputa, sunt mai mult ca sigur că mama ta ți-ar fi luat apărarea. 

           - Crezi? 

           - Și încă cum! Părinții sunt capabili de multe pentru a-și apăra copii, fapt ce îmi adduce 

aminte de o poveste din copilăria mea. Stai să văd dacă îmi aduc aminte cum înce... Ah da, 

gata. Suna ceva de genul:  

          Bufnița mamă privea de pe o creangă la lumea de la picioarele ei, cu privirea însetata 

de 

pieire. Totul era distrus în jur, iar răsuflările pline de agonie se dispersau prin aerul dogoritor, 

risipindu-se ca într-o furtună de nisip. Copacii bătrâni dormeau doborâți la pământ, culorile 

florilor ardeau în nuanțe moarte și puii de odinioară nu mai erau în cuibul lor. Uitase de ei în 

acel vârf de lume. Deși tot ce a realizat, bun sau rău, a fost pentru ei, deși a încercat să-i 

protejeze necondiționat, a lăsat în urma sa numai urme de gheare pe ramuri pârjolite. Dându-

și seama de ceea ce a înfăptuit, imaginea naturii moarte o îndemnă și mai tare să se gândească 

la cei pe care îi iubea mai mult, la cei pe care a încercat să-i apere, la ghemotoacele de puf 

care mereu o așteptaseră eforici... și... 

           - Continuă! 

           - Ce? Se pare că bătrânețea își râde de mine. Stai să văd unde am rămas. Furia păsării a 

început acum o săptămână…sau o lună. Știi ceva? Nu contează când a început, ci ceea ce a 

provocat bufnița să picteze peste tabloul naturii vii imaginea unei păduri lipsite de viață. Acel 

paradis neîmblânzit de acum ceva timp, reprezentase casa ei și a copiilor ei, locul unde ar fi 

trebuit să-i învețe cum să zboare. Din nefericire, nu a mai avut parte de bucuria de a-i vedea 

cum se înalță cu fâlfâituri mici către cer, căci într-o zi bucuria ei a fost curmată . 

          În timp ce zbura deasupra pădurii în căutare de hrană, puii erau singuri, adăpostiți în 

scorbura ce avea să le devină capcană, când o creatură hidoasă s-a cocoțat pe trunchiul co-

pacului și, ca un hoț, a intrat în casa bufnițelor. Când s-a întors cu ghearele cărând cina, 

pasărea a înlemnit. Peste tot vedea numai fulgi și pene, iar în întunericul nopții mai putea ve-

dea un singur pui. A țipat ca o strigă de durere, simțind cum trupul îi cedează de tristețe. 

Pentru un timp nu a făcut nimic, decât să caute dihania. Pădurea ce întâmpina iarna din nou 

cu frunzele arămii așternute într-un covor fastuos, după cum cerea tradiția, începea să îi re-

flecte sentimentele din ce în ce mai tare, natura devenind tăcută și rece în deosebi noapte, 

viețuitoarele dispărând ori ascunzându-se de mânia ei, avertizate de șuierăturile vântului. Ea 

își continuă căutarea până când dădu peste creatura fioroasă. În acele momente își înfipse 

ghearele în spinarea sa, ferindu-se la rândul ei de atacurile oponentului. S-au războit minute 

bune, până când ea a doborât animalul. S-a apropiat de el precaută, gata să se asigure că nu îi 

mai va putea răni și ultimul pui rămas, când dintr-o crăpătură în pământ au țâșnit mici ghemo-

toace de blana din crăpăturile pământului. Erau slabi, de abia se târau pe picioarele secate de 

putere. Au alergat către dihania rănită scâncind în fața ei. Atunci bufnița s-a oprit pentru un 
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ultimul pui, transformată în dușmănie răzbunătoare. Cu ghearele însângerate s-a întors la cuibul 

ei, iertând pe cel ce îi greșise.  

          Cu timpul frunzele au căzut toate, una după cealaltă, dezvelind cerul vibrant. Ramurile 

cândva pictate de ploaie s-au uscat ca pensula unui artist ce nu mai gustase din culori de mult. 

Bufnița mai avea o singură zi până când puiul o va părăsi triumfant. În ultimele momente pe 

care le va mai petrece alături de el, vor zbura împreună, pentru ultima dată. Deasupra valurilor 

de smaralde își vor mai putea vedea încă o dată casa. Apoi, după ce va rămâne singură va admi-

ra pădurea înzăpezită, în toată splendoarea ei și se va bucura că a reușit să țină la distanță de 

ultimul pui rămas orice rău și va aștepta ziua de apoi curajoasă. 

          I-a luat mult timp până să realizeze că ceea ce a încercat să facă era la fel de greșit ca ce-

ea ce suferise. Dar nu imaginea familiei sale destrămate a făcut-o să conștientizeze că devenise 

ceea ce ura cel mai tare, ci faptul că a văzut un părinte ce a încercat să-și protejeze puiul la fel 

cum încercase și ea. 

- Gata? 

- Gata. 

- Deci... 

- Deci orice mamă își iubește copiii și nu poți schimba asta oricât de tare ai încerca. Acum la 

culcare. E trecut de ora de culcare. 
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Ce oră frumoasă 

 

          Miller se trezi pârlit de soarele australian ce se strecura printre obloanele lăsate in-

tenționat deschise. Bâjbâi iritat după telefon cu intenția de a afla dacă poate să se culce înapoi, 

însă pixeli i se colorară pentru a forma ora șase dimineața deasupra imaginii de fundal prein-

stalată. Închizând dispozitivul se gândi că ar trebui să îl personalizeze. Măcar să schimbe poza 

generică pe care o văzuse de atâtea ori încât îi făcea acum silă, însă niciodată nu își găsise tim-

pul necesar chiar și pentru un gest într-atât de trivial. Se pregăti în fugă și plecă, uitând micul de 

jun pe masă. Bombăni când nu văzu niciun taxi în parcarea din apropierea complexului său re-

zidențial. De ce nu putea să fie lumea la fel de punctuală ca și el? 

          Într-un final se ivi un șofer dispus să îl ducă până la aeroport. Impacientat, trase cu ochiul 

la ora afișată pe contorul suspendat de parbriz. În două ore trebuia să se îmbarce în avion și, 

deși nu mai avea nimic de făcut, în loc să se relaxeze ascultând programul matinal de radio, se 

gândea ce ar putea face pentru a ajunge mai repede. Cu fiecare secundă ce trecea simțea cum 

pierdea timp prețios. 

          Trecuseră mai puțin de două ore. Acum Miller stătea în cabina pilotului, la manevră. Sosi 

momentul în care să închidă ușile aparatului de zbor și să decoleze pentru a ajunge în alt loc de 

care nu îi păsa, pentru a se stresa din nou cu aceeași rutină alertă pe care ar fi abandonat-o dacă 

ar fi putut. Bordul se ilumină, iar rabla de aluminiu se ridică printre nori. Pilotul se relaxă preț 

de câteva minute. Mai schimbă și o vorbă cu copilotul său într-un stil colocvial, însă călătoria 

nu dură mult, căci o furtună apărută pe nepusă masă defectă aeronava ce se prăbuși. 

          Miller deschise ochii și își simți măruntaiele amorțite. Se foi, însă un sentiment bizar îl 

trăsni. Își canaliză toată energia de care dispunea pentru a se ridica, numai pentru a constata că 

se afla singur, într-o cabană necunoscută lui. Speriat, se ridică și ieși împleticit pe ușa bizară în 

design. Afară rămase uimit la vederea copiilor ce se jucau în străzi și a caselor cu un aspect ce 

îmbina noul cu natura. Nu pricepea unde se afla și curiozitatea îl făcu să uite de faptul că trebuia 

să ajungă la Casablanca până la asfințit. Nici nu se uită la soare să își aproximeze timpul rămas. 

           

          O ceată de copii se opriră din activitatea lor pentru a-l întâmpina informal. El îi întrebă 

instinctual dacă știau cât e ceasul, însă aceștia se uitară nedumeriți la el. Intră înapoi și, deși ar 

fi dorit să își onoreze misiunea ca pilot, ațipi uitând de propriile-i griji. Când se trezi fu invitat 

la masă de niște localnici care îi explicară că rămăsese singurul în viață. Încercă să afle cum ar 

putea pleca, căci era în întârziere, iar neprofesionalismul lui ar putea duce la nemulțumirea altor 

oameni poate mai grăbiți decât el, însă nimeni nu îl putea ajuta. Se scuză și merse la baie. Își 

scoase telefonul din buzunar, însă acesta era mort, iar nimeni nu îi spunea cât era ceasul. Își 

ridică privirea de la locul ecranului unde ar fi trebuit să fie arătată ora și se uită la reflexia lui în 

oglindă. Pentru prima oară constata că, deși avea numai treizeci de ani, începură să îi apară rid-

uri pe frunte, iar părul avea deja o nuanță de gri spălăcit la rădăcini. Se neglijase. Absorbit de 

temerea nepunctualității uitase de sine. Devenise un supus al programelor fixe. 

          Ora următoare hotărî să uite cu totul de responsabilitățile sale. După aproximările lui mai 

erau câteva minute până la asfințit. Ieși afară și luă parte la jocurile copiilor, iar când aceștia se 

duseră la casele lor, în loc să se pregătească și el pentru apropierea orei de culcare, plecă să se 

plimbe în liniștea nopții prin parcurile necunoscute. Nu îi mai păsa cât timp trecuse, sau că îl 

irosea în favoarea unei escapade puerile și lipsite de însemnătate, căci pentru prima oară în ceea 

ce părea a fi un car de ani se simțea din nou viu. 



Liceu 
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Diana Mihaela Bravu 
          Bună, bună. Mă numesc Bravu Mihaela și da, am o pasiune 

pentru artă. E ceea ce mă definește, e ceea ce sunt eu în compozi-

ție. Sunt elevă la LTGM și am o poreclă… Micky. Îmi place să 

cânt, să dansez, să compun versuri (mai nou rap) și să citesc, dar 

preferința mea sunt cărțile. Mă implic și pun suflet în tot ceea ce 

fac. Totuși, am defectele mele: sunt orgolioasă, răutăcioasă, certă-

reață uneori. Nu accept minciuna, falsitatea. Serialele mele prefe-

rate sunt American Horror Story și The Vampire Diaries. Au o 

urmă de mister, ceea ce mă atrage, iar filmul meu preferat este 

Tres metros sobre el cielo - o poveste de dragoste adevărată. 

Nimic 

 

Te aud de departe 

pot simți mirosul 

văd ochii 

ațintiți asupra mea. 

O mulțime de drumuri ne despart. 

Pereții albi sunt pătați de cuvinte 

am așteptat prea mult 

ți-am demonstrat că iubirea este ca muzica: diferită și 

indecisă. 

Am decis că pot simți căldură. 

Mă transform în cenușă. 

Măști 

 

Tot timpul mințim. 

Tot timpul ne ascundem 

De noi, de adevărații noi. 

Suntem falși, 

Ne ascundem sub măști. 

Presupun că ne-am pierdut prin tehnică. 

Ne-am deteriorat. 

Milioane de oameni fac asta. 

Two faces 

Nu te-ai plictisit să faci asta zilnic? 

Iar te ascunzi sub o cană de cafea și un corn 

Double Mix. 

Cu același zâmbet fals îți saluți colegii. 

V-ați săturat unul de altul. Gata. 

Recunoaște: 

Ți-ai pierdut viața pe măști. 
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Dance with the devil 

 

În tot acest timp 

Am încercat să-ți deslușesc secretele. 

Acele secrete ascunse în inimă și închise. 

Cheia a dispărut 

Probabil este la ea. 

Se vede pe fața ta. 

Știi prea bine că nu-ți face bine. 

Te corupe, te distruge și te lasă. 

Nu simți frica. 

Ești copleșit de întuneric. 

Dansezi pe melodia voastră 

Din anii ‘70 

Nu-ți pare rău. 

Simți că trăiești pentru prima oară. 

Ești tu, dar altcineva. 

Nu te recunoști. 

Nu regreți nimic. 

Ești fericit. 

Dansezi cu diavolul. 

Krasiv 

 

Pustiu. 

Loc pierdut în amintiri, 

Gânduri uitate. 

Valurile mării și dunele de nisip 

Se amestecă. 

Metri întregi de asfalt 

Acoperă ce era odată pământ. 

Liniștea din acele zile de vară 

Miroase a cărbune, a plită încinsă și a praf ticsit pe 

bibliotecă. 

Temperatura crește. 

Mă sufoc. 

Inspir/Expir. 

Fiecare gură de aer este o luptă. 

Trebuie să supraviețuiesc 

Fie vie sau moartă. 
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Cristian-Aurelian Bretea 

          Mă numesc Bretea Cristian-Aurelian. Am 16 ani și îmi 

place să descopăr lucruri noi. Sunt oportunist, optimist, cam 

toate din fiecare. Sunt pasionat încă din clasele mici de arhe-

ologie. Am descoperit pasiunea de a scrie din clasa a 9-a și 

chiar mi-a plăcut să mă distrez cu niște cuvinte aruncate pe o 

foaie. Aștept cu nerăbdare ca în clasa a 12-a să se citească 

din nou prezentarea mea. Sper să scriu în fiecare an cât mai 

bine și să public în Caietul de creație. 

când deşertul a devenit un sufleur şi totul era bine 

 

sufocaţi 

coborâm pe scările scufundate în mal 

traversăm cu mulţimea de la etajul patru 

o pătură atârnă pe raftul crăpat 

degete sub pânza albă 

zdrobite de asfalt 

o suflare caldă pe margine pierdută odată 

conducem, călătorim 

maşină furată prin puful de păpădie 

coboară 

de fiecare dată ca un Potter în palat 

spre ancestralul mat 

 

nostalgie şi paradis izbite sub capotă 

### 

 

ies pe scări 

2 a.m. 

vopseaua scorojită cade 

pe scară numai pohoi de avertizare 

picături mizerabile 

un Picasso constant 

rafturi goale 

cada aplecată în nisip 

asfixiată 

miros a WC pe stradă 

cobor 

înfipt în capul gol 

călătorim 

raft izbit că un paşte 

ţipăt de teamă. 

 

spasme strivite sub maşini 
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deux mille 

 

critic 

sânge pus pe stană 

de piatră pe pedală 

un plus de otravă 

clavicule 

fluturi spintecând molii 

în otravă se apasă 

gratii de fier compromise ca un cowboy în impas 

pe trăgaci 

ţin trecutul 

mucegai în urechea dreaptă. 

 

vis şi paradis asfixiate pe autostradă 

default la marea neagră 

 

retrăiesc un moment 

epsioade pierdute 

pe-o plajă de-o vară 

închis în mine 

un carnaval ce stă să cadă 

pe o bancnotă emisă pe autostradă 

rujul şi parfumul stau ascunse în bilete 

putrezite de mâna muritorului 

strivit de confort 

o zonă cu fum de țigarete stinse de plămânul stâng 

un adam pe lângă un paradis întrerupt 

stinge iară. 

 

un cal asfixiat pe stradă 

child in regn, aproape 18 miercuri parcă 

 

dear la a dragă 

noroi pe mâna stânga 

încerc să opresc mecanisme strivite în cartea putredă de pe dig 

aerul rămas pe ultima pagină de Facebook 

12:30 înghit un fir de pe geană şi răcnesc 

mă simt încă bine 

am două mâini, a treia un celofan că o fantomă cu ochii ce gâdilă tălpile 

îngropate într-un miros de alge 

aprind becul 

pe masă mânuţe mici 

nimic 

camera mare, se mai adaugă centimetri, un ipod, o tastatură ruptă 

urc la etajul 2 să ne amintim copii sub skilurile nerf 

facem dreapta 

etajul 8 
 

un iris asfixiat pe mijlocul drumului 
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Ciprian Chiujdea 
          Salut. Chiujdea sunt, îmi zice CPR.. gen Ciprian, 

dar fără vocale. Am șaisprezece ani și sunt clasa a IX-a 

A  La  Liceul Teoretic “Grigore Moisil”. 

  

          Nu am prea multe cuvinte despre mine și voi în-

cepe să înșir niște ”chestii” care-mi plac. Iubesc să 

dansez. Am practicat dansul timp de 9 ani la cercul de 

dans modern al Palatului Copiilor din Tulcea. Filmele 

și serialele mi-au ocupat câteva veri, serialele mele pre-

ferate sunt: American Horror Story, Mr. Robot, The 

100 și The Walking Dead. Filme preferate: seria Harry 

Potter, seria Underworld, seria The Purge și seria Resi-

dent Evil. Prefer filmele horror și de acțiune, dar o co-

medie bună sau un film de dragoste reușit nu strică. 

Jocurile pe calculator sunt de vină pentru cearcăne și 

temele “uitate pe birou”. Sunt leneș. Încântat de cunoș-

tință. Am o imaginație bogată și e destul cât să nu mă 

plictisesc. Iubesc muntele. Iubesc marea. Iubesc să că-

lătoresc. În timpul liber îmi place să creez scenarii. Sau 

îmi imaginez că sunt personajul principal din ultimul 

film pe care l-am văzut și retrăiesc acțiunea. Cam atât. 

autismul cuvintelor 

 

în căutarea purității 

timpul este implantat în mințile oamenilor 

încă 

de la naștere 

frica singurul medicament 

trece prin ochi și iți zdrobește 

creierul 

pielea doar vestă antiglonț 

călcăm umbre pe asfalt 

lumina în corp 

ochii se răsucesc liberi în cap 

pielea e cortul în care poposește sufletu-ți obosit 

 

ne unim mâinile în semn de solidaritate 

în schimb gândurile noastre fac harachiri 

evoluăm într-un mod unic 

mai deloc 

gândirea este limitată iar 

singurul lucru sigur în viață este moartea 

luăm viața ca pe un premiu 

meritat pe deplin 

ne predăm în fața umbrei 

care ne acoperă de obicei 

doar jumătate de față 

pielea e cortul în care poposește 

sufletu-ți obosit 
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mutilăm gânduri rotunde pentru a fi toți cap pătrat 

 

rădăcinile răului 

plantate în creier 

ies pe ochi 

sămânța fructului interzis e cea mai dulce 

sacrificiul nu e în zadar 

bântuim străzi fără 

destinație 

liftul se apropie 

pentru că stelele se vad cel mai bine de pe acoperiș 

fiorul îți trezește fiecare atom 

fiecare atingere 

o explozie de energie 

lumină 

 

durerea ne înghite bucuria de a trăi 

sper să visez frumos la noapte 

ca să pot cuceri lumea de mâine 

tragem draperiile și 

lăsăm lumina 

să ne inunde mințile întunecate 

simți gustul amar 

ca sămânța corcodușelor necoapte 

pâna în măduva spinării 

fiecare fir de păr se ridică iar 

pe spatele tău începe o revoluție 

ora douăsprezece 

pentru că atunci 

sfârșitul și începutul 

au avut sărutul etern 

care nu a durat mai mult de 

o secundă 
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Loredana Ciobârceanu 

          De obicei nu vorbesc despre mine sau despre ce-mi 

place să fac. Azi, însă, voi face abstracție de acest "obicei". 

          Nu am de gând să îmi construiesc CV-ul, să spun lu-

cruri simple cum că ador ciocolata, că iubesc să fac drumeții 

pe munte sau că sunt foarte împiedicată. Nu, nu îți voi spune 

toate aceste lucruri. 

          Totuși, vreau să-ți spun că visez. Visez mult. Visez la 

lumea perfectă conturată în nuanțe de roz, lipsită de griji , în 

care trăiesc oameni veseli, nepăsându-le cât a venit factura 

la lumină sau că trebuie să plătească rata la bancă. Aspir la 

un cer senin, plin de lumini albe care veghează sub oamenii 

înaripați cu o viziune mai bună asupra lumii și a vieții. 

          Prefer diminețile târzii, netulburate de ceasul care ti-

căie neostenit, diminețile de vară, îmbibate cu mirosul 

proaspăt de cafea și al ierbii încălzite de soarele matinal. 

          Iubesc răsăritul, gustul unui nou început, a unei noi 

zile în care pot să umblu în sertărașul cu vise, în care pot să 

admir cum petalele unei păpădii se răsfrâng în suflarea caldă 

a omului însoțită de dorințe, în care pot să fac atâtea lucruri 

poate banale și cu un nivel de dificultate scăzut, dar esenția-

le pentru a înțelege cu adevărat sensul nostru, al oamenilor.. 

Peisaj 

 

Fire aurii pictate pe 

Plapuma neagră 

Mângâie noaptea. 

Seri de mai 

Îmblânzesc sufletul înecat în lacrimi. 

Luna umbrită de vata de zahăr 

Şopteşte oraşului adormit 

„ Bine te-am găsit! ” 
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Înălțare 

 

Deschid pleoapele grele 

Încărcate cu rimelul mult prea uscat. 

Mă ridic spre raza 

Care mângâie delicat faţa. 

Deschid geamul inundat de albastru 

Totul e pierdut acum 

 

Îmi ridic privirea 

Şi aştept. 

Aştept ca timpul să se oprească-n loc. 

Vreau ca totul să fie cum a fost cândva. 

Stomacul amorţit 

De fluturii iubirii 

Curcubeul infinit 

În gânduri 

Fericirea 

 

Fericirea 

e atunci când 

cineva îţi creează un mic atac de inimă, 

e alergia aia de zâmbete 

provocată de mâncarea 

MAMEI. 

E momentul ăla 

când vii de la şcoală 

şi realizezi că nu ai teme. 

E dimineaţa de Crăciun 

Când te trezeşti să vezi ce ţi-a adus Moşul. 

FERICIREA 

Este ceva ce nu se atinge niciodată 

Dar în căutarea ei merită 

Să alergi toată viaţa! 



56  

Oana-Maria Danilov 

          Vreau să cred că eman bucurie oriunde 

m-aş afla. Marea, luna şi tot universul mă 

inspiră. Încerc să mă împrietenesc cu în-

tunericul din mine prin muzică, linişte şi 

poezie... moduri diferite de îmblânzire a de-

monilor, dar la mine funcţionează. Sunt într-

o călătorie care nu ştiu unde mă va duce, dar 

misterul este ceea ce o face mai interesantă şi  

 

de neratat. 

cei pe care nu îi vreți aproape 

 

s-a molipsit cu decăderea lui 

gropile adânci i-au cotropit și ei 

venele și inima și tot ce mai rămăsese bun în ea 

în zadar și-a asfaltat abisurile 

le-a lăsat într-un final așa cum erau  

nu a mai încercat să sară peste ele 

ci le-a înfruntat și s-a afundat acolo 

unde el credea că n-o să poată intra 

niciodată fără ajutorul unui înger 

care s-o păzească și s-o convingă de 

pericolul mut ascuns printre crăpăturile 

acoperite cu inimi de cretă ce o  

ademeneau într-o capcană mai  

iscusită decât propriile lui brațe 

după siesta 

 

eram gata să-mi notez visele pe hârtie 

dar i le-am spus cuiva 

şi acum nu mai simt nevoia de a le scrie 

pentru că tot ce trebuie să fac să mi le 

amintesc este să mă uit la persoana aceea 

şi să-mi dau seama ce inutil e să le scrii 

cu pixul când cel mai simplu este să le imprimi 

pe porii oamenilor 
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dormind în abator 

 

sumbru se lasă sângele peste pleoape, 

iar irişii se colorează în violet, îşi pierd 

răceala din dimineaţa în care ne-am văzut 

pentru prima oară; se preschimbă în 

grindina prin care se reflectă 

lumina asfinţitului de undeva din spate, 

doar că e noapte şi nu poate ajunge; 

luna este printre nori, se simte de parcă 

s-ar ascunde în pieptul cuiva; 

le fură la toţi sufletele, dar 

pe al meu i l-a oferit unui pui de căprioară 

şi acum îl jumuieşte, se strecoară pe sub pielea lui; 

încearcă să ademenească un lup printre 

sălciile cu trunchiul gros ce cresc deja plânse, fără 

să fie triste, în miezul făpturii sale; lucirea 

argintie mă împinge adânc în uitare; 

transpiraţia rece se scurge printre şanţuri şi pori cu arome 

sfidătoare de mosc, dar sângele 

rămâne neatins pe pleoape; 

respiru 

 

respiraţia s-a prăbuşit 

într-un loc prea strâmt ca să 

poată strecura palmele printre 

 

alveolele au rămas spânzurate 

în amintirile momentelor viitoare 

care ar fi putut însemna una dintre 

inspiraţiile scurte, scurte de tot 

vitale unui om paranoic, cuprins de 

teama minciunilor din expiraţiile lui scurte, 

atât de scurte 

 

să-ţi apuci cu mâinile respiraţia 

să o tragi înapoi? 

să o împingi şi mai departe? 

 

îţi mai ajunge oxigenul ce 

te pune şă-ţi mişti oasele? 

e destul? 
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hei matihe 

 

să te strecori printre cariile mele ți-a fost cel mai simplu 

 

în ruptul capului nu m-ai împiedicat din  

a te savura 

 

mi-ai perforat adânc o măsea 

și acum te plimbi pe coridoare și mai  

întortocheate decât limbile noastre 

 

pașii tăi formează supernove  

îngheață şi explodează în urma lor 

lăsând ex-neuroni pe care îi foloseam  

altedăți 

 

ca să-ți dau părul la o parte de pe  

buze și să-l pun pe ale mele, ca să te 

ciupesc cu degetele care adesea își găseau 

alinarea doar în capul pieptului tău, 

ca să-ți amintesc mereu că nu s-a ruinat 

 

şi că dinţii mei nu te-au muşcat prea tare 

pentru că tu i-ai preschimbat în zahărul 

ce mi se lipeşte de bolta palatină 

şi o dizolvă ca acidul sulfuric 

pe care îl bei diminea-

ţa 
settings>>sounds>>vibrate on silent 

 

când mă sărutai simțeam că aveam tot 

universul între două buze mușcate 

însângerate de vena prin care curge bourbon  

îți plăcea atât de mult să-l sorbi din mine  

și nu te îmbătai decât atunci când se prelingea pe coapsele tremurânde 

încet spre un alt univers 

din care mă expulzezi acum 

 

ce bine ar fi să fie o gaură neagră 

să mă dezintegreze să mă soarbă din nou 

așa cum o făceai doar tu 

alcoolul din mine vrea să dea sens acestei  

galaxii, s-o dezmierde 

    s-o amăgească       

și s-o pună pe silent 
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Ștefan Dragomir 
Eu, o ființă umilă 

Mă aflam într-o idilă, 

Nu e vreo picanterie, 

Precum în bucătărie, 

Dar este ceva magnific 

Poate puțin hieroglific. 

Dacă doriți să aflați 

Despre a mea îndrăgire, 

Vă spun nu vă panicați, 

Fără vreo pălăvrăgire… 

 

(………) 

(………) 

Și astfel din sălbăticie 

Cu multă destoinicie 

Rezultatu-i căsnicie 

Cu aleasa poezie. 

Șapca în cap și pixu’ în 

mână, 

Eu iau patru la Română 

Pentru că n-am învățat... 

Și am mai și comentat. 

Puncte puncte liniuțe, 

O s-ajung să mân văcuțe. 

Foaie verde, știi cum zic, 

Parcă am știut un pic 

Și-așa, când voi fi bătrân, 

Eu văcuțe nu mai mân. 

Noi iubim Româna 

Cum iubea Ion țărâna. 

Deci noi practic am muri 

De Română n-ar mai fi. 

Și de vreți să m-ascultați, 

Faceți-vă că uitați. 

Nu că zic, dar vreau să spun: 

Știu c-am fost un căpcăun. 

Mii de scuze eu îmi cer 

Și de-acuma voi fi sincer: 

Eseul nu l-am făcut, 

Exercițiile la fel, 

De m-ascultați voi fi mut 

Și la față albăstrel. 

Viața-i faină, viața-i bună 

Eu vreau 10 la Română 

HAHAHA! Ce glumă bună 

De fapt am 3 la Română 

Dar speranța nu va „moare” 

Chiar dacă mi-a dat eroare. 
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Așadar și prin urmare, 

Mâine-i o zi oarecare. 

De fapt, stați că am uitat! 

Noi o teză aveam de dat... 

Așa că noi vă propunem 

N-aruncați acest blestem 

Căci noi suflete avem. 

 

Noi putem reprograma 

Pentru altă zi frumoasă 

Chiar mai puțin friguroasă 

Si atunci ne vom înarma 

Cu materie-aspectoasă. 

De ce să-nveți lecția 

Și să strici tradiția, 

Când poți sta bine mersi 

La colț pentru a cerși. 

Când un prost deschide gura 

Socieatatea strigă: URA! 

Când vorbește unul cu carte, 

Toți din jur îi doresc moarte. 

Dacă spun că merg la teatru 

Lumea zice că-s un acru; 

Dacă m-apuc de băut, 

Lumea mă strigă Vermut. 

Într-o zi așa senină 

Eu caut adrenalină. 

Rezumatul l-am făcut 

Dar cartea nu am citit-o. 

De-aia stau acum tăcut, 

Încerc să fiu incognito. 

Iar dacă îmi puneți 3, 

Voi ajunge să tund miei. 

 

Dacă ar fi frumos afară 

Mă jur că aș învăța 

Dar c-o vreme așa precară 

Mă cam paște corigența. 

Așadar și prin urmare, 

Mâine este o zi mare (test). 

Firmă eu o să-mi deschid, 

Dar mă tem de SANIPID 

Lăsând acestea deoparte, 

Trageți-vă mai aproape, 

Sloganul ca să vi-l zic, 

Stați așa, numai un pic: 

 

„Ștefan șefu... 

tunde oaia și berbecu!” 

Vreme trece, vai de mine 

Simulările tot vine 

Dar asta nu e problema 

Căprițele sunt dilema. 
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Viviana Durbăcea 

În mod normal, nu citesc şi nici nu scriu (pe buze). Pe 

buze folosesc fix două paranteze rotunde după două 

puncte pentru că sunt nihilistă în „vocația de huligan”. 

A 9-a A, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea mă 

prezintă mult mai bine decăt mă reprezintă. 

organ crud 

 

inima e un organ 

atunci când doare trebuie scos 

ca un apendice 

când ochii nu respectă doza 

2 litri pe zi 

ia o sticlă de bucovina plată 

vrei să găsești normalul 

în lămâia cu puf verde 

din dulapul cu detergent 

ciudat/special 

sunt declarații de la lăutari pentru organe 

când te ustrură înainte să primești palma 

auzi declarația pentru organ. 

și țeava asta dacă vreau se scurge ploaia prin ea 

dacă vreau se face stropitoare roz. 

când găsești cărți în dulapul cu detergent 

speră că va găsi cineva în ele declarația pentru 

organ 

facem duș 

e gălăgie 

tumorile se plimbă pe faleză 

bagi fază scurtă pe portativ 

râzi sub pături sociale 

cazi sub genunchi de patriarh 

muți mecanic foaia de pe o parte pe cealaltă 

nu vezi ca toate-s la fel 

plictiseala noastră se operează chirurgical 

la spital 

cu tăieturi de foi și coate roase 

grup de corturi de lux 

 

ecranul telefonului cere masaj cu cre-

mă intens hidratantă 

tu ceri un recipient gol nivea 

să iți pui dinții de lapte 

colți intrinseci 

venele tale au cuticule 

și unghiile sunt izvoare de 144p 



62  

devorezi întunericul din amfiteatrul tău 

 

19 metri pătrați și un punct luminos  

distanță între parchet și PVC 

o linie dreaptă, groasă de lipsă de praf pe cei 4 pereți 

mărimea 38 de-a lungul cuștii 

când ochii își caută umbra pe întuneric. 

perete 1: 

mărimea 37 în unghi de 60, apoi 120 

trapez oarecare 

perete 2: 

mărimea 36 urcă pe poante 

pâine întinsă pe coapse, deși stă mai bine pe gambe. 

perete 3: 

ar ploua cu foliculi de păr castaniu-roșcat 

plouă de la un punct luminos distanță 

la 1,70 se izbesc. 

perete 4: 

nu am mușchii acordați 

nu te urmez 

târziu o pată de culoarea pielii și de lipsă de praf la un punct  

distanță de PVC. 

de parcă după 19 metri pătrați și o jumătate de diagonală 

o așteptau 

pești cu sclipici, nu solzi 

în acvarii de fontă. 

la cota 38 cad. 

doar fetuși pe retină 

 

fetuși mânjiți cu cremă de pantofi 

ca un butoi de pulbere golit 

aștept să sar în aer 

mi-aș dori să fiu stângace 

să pun palma dreaptă după ureche 

să scriu la adăpost 

ne scufundăm în fierul scos din foc 

nu mai e mult și mă transform în tablou cu bentiță neagră 

îmi trântesc capul în pernă ca în fântână seacă 

închide ușa când știi că faci ceva nepublicat în cartea de bucate 

deschide pachetul și trage din foile galbene 

cuvintele care se omoară 

sar de pe marginea retinei. 
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te strigă vidul 

 

haosul din jurul meu 

ca un dement 

bâjbâie la tâmplă cu cheia 

fluturi cu insomnii 

în stomac anesteziat 

casa de marcat dă pulsul 

faianță umedă din bucătarie amintește de terapie 

pentru că mama ta gătea în sala de operații 

când arzi busola creioanele și toate chibriturile 

mai ai amorsă numai în tavan 

te speli pe mâini cu apa potabilă 

bei touch gel 

semidreaptă cu originea în ADN 

 

e iarăși dimineață și-ncepe poezia 

calc mai rapid pe hanoracul ierbii cel de rouă 

mă simt ca un trofeu ce fuge de învingător 

telefonul smart luat la ofertă de blackfriday 

ș-apoi iconița albastră 

ca ultimă conservă 

în timp de foamete 

când se întâmplă cutremurul în ADN. 
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Ioana Iacob 

“aici 

6:52pm 

17/6/2017” 

nopțile de august în care tălpile calcă mai ușor pe asfalt durează puțin 

 

disperarea cu care te trezești 

mereu la ora când doar 

taxiurile mai trec pe stradă 

flashbackurile pe care le ai timp 

de o oră fără să te miști 

treaba cu empatia e că dispare 

/asta dacă a existat vreodată așa 

cum nu au existat nici prieteniile 

în 3/ 

ce se întâmplă în punctul ăsta 

nu are legătură cu noi 

atingerile ne rup carnea 

mai rău decât 

au făcut-o părinții noștri 

 

e ora în care poți să-ți zbori 

creierii fără să audă vecinii în 

care moartea e atât de aproape 

încât ajungi să-ți ceri scuze 

pentru toate tentativele eșuate 

&amp; zâmbetul strâmb din oglindă 

se transformă într-o mână care 

te strânge de gât 

 

dimineața se prăbușește ca un bloc din 77 

peste copiii care se uitau la desene &amp; lumea se 

stinge ușor în timp ce îți 

pui pantofii 

în picioare 
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happiness is a warm gun 

 

duminică timpul trece diferit &amp; ajunge să nu reușesc 

să-mi ating degetele ca să îmi dau seama că emerson 

nu va mai cânta niciodată lucky man 

 

te îndrăgostești de vânzătoarea de la magazinul alimentar 

scurtele momente de iubire care te țin în viață 

nimic permanent 

nimic ce poate schimba ceva 

zdruncinătura pe care am simțit-o când soarele 

a atins ochii pisicii 

                                                întrebările care îți trec prin 

                                                cap în drum spre pubul unde 

                                                urăști să mergi 

                                                unde îți strivești creierul de masă 

                                                unde toată lumea își strivește creierul de masă 

                                                            & 

totul seamănă cu un mardi gras al celor 

ce și-au ratat viața 

departe de tații lor care nu se mai gândesc la fiii 

lăsați pe marginea drumului așteptând 

să se stingă luminile 

 

happiness bang bang shoot 

-- - (undo borderline) // autobuzul e cel mai bun prieten care îți va da un pumn în gură 

 

widespread panic &amp; încă jumătate de oră cu lumina stinsă fără să clipească cineva 

câteva degete rupte nu mă pot opri din scris /să te uiți la the hunt o să îți placă să te uiți la the 

hunt/ 

somnul se oprește mereu la patru:00 toate minutele cumulate într-o singur moment &amp; 

nonșalanța cu care ne spunem je m’en fiche la orele cele mai târzii 

plapuma nu mai e locul salvator sub care mă ascundeam de fantome când 

afară nu era destul de întuneric încât să mă ia somnul 

autobuzul e cel mai bun prieten care îți va da un pumn în gură gustul metalic 

de la baza limbii nu ajută niciodată 

modul în care îți pierzi cel mai bun prieten e mereu accidentul de pe 

frica roade marginea sticlei &amp; apasă acolo unde îmi place un fel de 

consolare temporară până la vasul e toaletă 

spartul pungilor cu bule de aer îți provoacă mici orgasme zgomotul 

face ca tristeţea şi muşchiul sternocleidomastoidian să dispară pentru un moment 

părem mai resemnați cu zâmbetele astea ușor hidoase 

decorul se schimbă rar &amp; odată cu el 

zilele fericite care mă lasă trântită pe podea 
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1h 

 

zile care trec ca bătrânii în baston pe lângă billa 

furtuni de vară urmate de liniște 

ca atunci când am aruncat cu toată 

puterea pisica vecinilor ca să văd dacă 

o să cadă în picioare 

 

simbiozele sistematice dintre pașii 

noștri pe trotuarele care altădată ne 

juleau genunchii 

nimic nu mai rămâne înfipt în picior 

ceva care să te doară al naibii de tare 

locul unde visele tale dispar 

locul unde te simți în siguranță și 

pare că aici te-ai născut aici ți-au 

tăiat unghiile prima dată aici ai 

mângâiat primul câine aici ai 

spus primul cuvânt 

 

atmosfera de film rusesc înconjoară 

toată camera 

discuțiile cu mama 

/ cum mai e vremea pe acolo 

au terminat de reabilitat liniile de tramvai 

să urci pe scări la serviciu / 

tăcerea lungă dintre întrebări pe 

care doar salinger o mai înțelege 
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         Nu am nevoie de prea multe cuvinte ca să-mi pot 

descrie personalitatea schimbătoare și felul de a fi, evi-

dent într-un mod subiectiv. 

         Numele meu este Lifere Cristina, am 15 ani, iar 

poezia, pentru mine, este cea mai bună sursă prin care-

mi pot exprima cele mai profunde trăiri, fără a mă as-

cunde în spatele unei bariere de timiditate, cum obișnui-

esc să fac în viața personală. Pe lângă scris, iubesc muzi-

ca și am o pasiune indescifrabilă pentru călătorii și vi-

zitarea locurilor noi. E un mod minunat de a te cultiva 

prin propriile tale puteri și de a te elibera de stres. Îmi 

plac îmbrățișările calde, însă mă irită până și cele mai 

mici greșeli făcute de persoanele dragi mie.  

         Nesigură de obicei și 

         Plină de gânduri. 

Cristina Lifere 

foamea 

 

dorm sau cel puțin încerc 

-7 grade în cameră 

şi un țesut inflamat în cadă 

madlena primită pomană ieri 

o înfulec degeaba 

m-am plictisit trăiesc ca să mănânc 

cearșaful e prea scurt pentru noi 

tot scalpul zdrobit de oxigen se-ndoaie 

dimineață berea de sub pat 

ne 

din (mine) 

 

sub plapumă 

mirosul parchetului 

de orhidee 

urlă 

glumele abuzive 

smulg pielea 

celule mânjite de 

SOCATĂ 

cojile sub dușumea jul3sc 

talpa 

IDEAL. 
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MORman 

 

ambulanțe pe str.143 

intrare din str. J 

cauciucuri îmbibate în sirop de afine 

benzina intrată în piele 

jupoaie colțurile unghiilor filtrate în 

carne 

trupul o stafidă pendulând între albastru și negru 

joacă un travesti cu un cuțit în gât 

cardiganul împletit furat din Lidl 

lasă fibrele sa exploateze clintiri din 

MORman 

sârma de rufe-șantier de oase 

mă prefac că respir. 

12 

 

scarpină pe spate 

aerul dintrenoi 

cu mâini pătate de vin la 9 lei 84 

(strânși după chetă) 

memorii claustrofobe 

amețite de fumul din narghilea 

țin bricheta in buzunarul blugilor ZARA 

privesc inaptă 

patul dezordonat pierde 

vocea trecuta prin viața 

părăsitele așternuturi înghețate. 

 

o vară neagră 

 

cum era o vara 

sufocată până în genunchi de percepția ta nazistă 

iarba îți invadează organele 

ca un val de ciolofan 

facebookul cu reclame de scutece 

calcă pe cap 

un cer diafan 

chiștoace pe marginea pervazului 

nu te mai lasă să vezi aerul 

O2 puțin și îmbâcsit în miros de portocale 

negru în loc de verde 

catarame în loc de nori. 
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Sorin Valentin Mocanu 

”Dacă timpul ar fi avut frunze, ce 

toamnă!” (Nichita Stănescu) 

lasă cuburile să ardă şi joacă-te cu altceva 

 

cu o inimă, cu o voce, tu ştii mai bine 

toate jucăriile au ars în umbre 

dar ele încă sunt aici // de umbre zic, nu altceva // 

joacă popa-prostu’ sub patul tău atunci când ţi-e frică să dormi 

şi râd de te răsuceşti de pe stânga spre centru 

sau când visezi că ajungi din pat pe tavan 

 

 n-ai obosit să cauţi                                                                                                                . 

să gândeşti                                                                                                          . 

să crezi că-ţi vei găsi copilăria undeva pe după şifonier?                                  . 

măcar de-ai găsi o ultimă jucărie              . 

poate o ultimă marionetă de lemn            . 

 

dar în za dar sunt toate acestea 

că de găseşti te uiţi la ea ca la nimic 

şi te minunezi ca un copil de melcii de 

chiar  zâmbeşti                           după ploaie                                                     . 

dacă                        mai                 chiar                                                                   . 

te                                        nu    dacă                                                                           . 

chinui                                                                                                                        . 

să                                                                                                                    . 

mai                                                                                                             . 

trăieşti?                                                                                               . 
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când ciorile cad pe acoperiş şi nu ştiu ce mai simţi 

 

zgârâie cu ghiara&ciocul 

în loc să cârâie 

prin alt loc mai putrezit 

mai 

 

rece 

când vei păşi cu o cutie în spate 

să stai împietrit mă! aşa 

cum ai stat în prima zi de şcoală 

cum ai stat cu ochii în telefon şi pretindeai că nu vezi vocile ce se 

aud 

cum încă stai pe mal şi citeşti mâzgălituri pe roci lovite cu turbare 

sau poate 

cum îţi place să stai pe sub masă fără să respiri 

de câte ori lovesc cu piciorul în uşă 

şi-arunc cu pietre-n geam 

noaptea 

ţin ochii închişi până nu mai văd deloc 

                                        sau până uit 

                                                           din puţinul pe care l-am avut tot 

                                                                                                           mai dă 

şi tu cu ghiara peste umbrele din reflector 

                        peste sms-urile în care te plângi de dor 

şi     cu ciocul mută limba ceasului spălat cu rugină 

  ca să nu te răpească dintre cuvinte 

  ca să nu te pierzi iar în incertitudine 

când îţi cer 

                  să cazi ca o cioară 

                  să visezi paradisul din clipa 2608 

                  să zgârii şi tu cu un singur cioc şi cu o singură ghiară 

a timpului ţiglă 

cealaltă cioară. 
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derivata existenţei când grădina eden tinde la grădina ghetsemani 

 

ce bine era acolo sus 

stăteam aşa desculţi şi singuri 

şi molfăiam cu gânduri chioare 

 

din clipele ce tindeau mereu la + si – 

infinit 

dar niciodată din cele îngrămădite în jurul lui zero că 

rămâneam singuri 

câte 26 de zile 

eu singur cu mine tu singură cu tine 

niciodată singuri amândoi 

#eusingurcumine câte 26 de zile #tusingurăcutine 

niciodată singuri amândoi 

#eusingurcumine câte 26 de zile #tusingurăcutine 

niciodată singuri amândoi 

şitotaşala 

nesfârşit 

şi poate că aici nu e chiar singurătate 

poate că ce-i în jur nu se reduce la infinit 

ci la integrale momente de patinare 

a focului pe gheaţă 

a morţii peste viaţă 

 

o dioptrie de 0.25 la un ochi 

şi alta tot aşa de aproape nulă la celălalt 

cu minus 

uite, de pe podea se vede mai bine 

cum vântul se-ascunde printre frunze de-al clipei tăiş 

cum norii fug şi ei de-a timpului coasă 

şi omul stă pe masa de chirurgie 

aşteptând să fie la rându-i 

tăiat 

 

dar nu credeam eu însumi vreodată 

că recromat pe întuneric, în singurătate // aşa, ca tu dor // 

am să rămân legat de-alarmă 

doar cu o tură şi c-o 

regină 

în jocul cu anii 
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Alexandra Florina Monea 
          Îmi plac pisicile. Îmi iubesc familia. Îmi place să 

citesc, dar citesc doar ceea ce mă hraneste. Ascult foarte mul-

tă muzică. Iubesc natura și muzica clasică și nu am avut ni-

ciodată talent la desen. Nu am memorie vizuală și mănânc 

multe dulciuri. Și mă uit la desene animate deși am 18 ani. 

Preferatele mele sunt ,,Frumoasa și bestia” si ,,Pisicile aris-

tocrate” (surprinzător!). Cred în homeopatie deși vreau să dau 

la medicină. Mi-aș dori să merg să vizitez Florența și să am 

un beagle sau un labrador. Am încercat de mai multe ori să 

scriu o carte și am descoperit că nu am inspirație mai mult de 

15 minute la rând. Întotdeauna m-am gândit cât de frumos ar 

fi ca vacanța de vară să fie toamna și să am timp să merg la 

munte să adun frunze uscate. Nu îmi place să scriu la calcula-

tor. Cred că lumea actuală are nevoie mai mult decât de orice 

altceva de iubire și de cărți. Nu am plâns prima dată când am 

văzut ,,Titanic”;. Vreau de câțiva ani să mă vopsesc dar ni-

ciodată nu am avut curajul să o fac. Îmi plac filmele vechi. 

Îmi place să port rochii și să mă plimb pe malul mării, să simt 

cum apa vine și pleacă peste picioarele mele. Încă mă mai uit 

la raionul de jucării când trec printr-un magazin. Scriu rar și 

nu-mi place să modific. Și cred că cele optsprezece dorințe 

puse pe întuneric se vor împlini. 

Lipsuri… 

 

O cicatrice de oameni brăzdeză 

Pământul. La început a fost ditamai rana, 

acum doar semnul a mai rămas. 

La marginea pielii noi a Pământului, 

acolo unde a fost carne vie în preistorie, 

acum stau doar animale aşteptând 

să se preschimbe în propriul petrol. 

Carbaminhemoglobina şi minciunile 

 

Oamenii sunt celule 

de cele mai multe ori nucleate. 

Au nuclee din cocori de hârtie, 

din clape de pian şi pantofi de firmă, 

din cuvinte şi paşi tremuraţi. 

Cuvinte adipoase, musculare, glandulare...dar 

guess what! Cei mai importanţi 

pe radiografia universului 

sunt oamenii-hematii. 
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Între secunde 

 

Am căzut peste o mare de ceasuri 

obosite, cu limbile pe-afară, 

toate strigau disperate după 

o secundă turistă. Se plimba lipsită de griji, 

mânca din stratul de ozon. 

Era ca o bonă iresponsabilă după care strigau 

copiii, iar copiii erau din ce în ce mai mulţi 

şi parcă de la un timp aveau figuri cunoscute, 

pline de riduri şi coloraţi sever 

într-un miros 

                                                                         de biscuiţi. 

 

Stăteam ca o babă cu sufletul la gură 

să văd cum se termină această 

telenovelă bizară a secundei 

atât de trădătoare, mai ales în weekenduri. 

Mi-am setat ceasul din telefon cu câteva minute în urmă, 

să mai pot dormi un pic. 

Ceasul nu ticăie, el țârâie încercând să tacă 

 

Era ca acea crăpătură din 

tavan 

dar l-ai lipit, cu mărgele și chirpici făcuți 

pe întuneric într-o dimineață rece și 

lacrimi și hârtii, l-ai vopsit în alb și 

negru- 

prea mult alb până la urmă 

ca să îți mai amintești 

atunci când coastele ți se vor închide și prin colțurile oaselor vor ieși rădăcini de tătăneasă 

că pământul ține mai mult decât carnea. Și decât sufletul. 

Acolo unde şerpii nu vin 

 

Viaţa noastră se măsoară în rotaţii 

de căni, lustre şi planete 

şi buchete mici de brebenei 

care doar tu ştiai unde cresc. 
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        Mă numesc Năparu George și sunt în clasa a X-a 

A. Consider că e destul de dificil să vorbești despre 

propria persoană, probabil de aia nu sunt o fire socia-

bilă la prima vedere, dar în schimb sunt destul de crea-

tiv și îmi place să glumesc. Îmi place să observ tot felul 

de lucruri, iar atenția îmi poate fi distrasă foarte ușor 

din orice. În ciuda tuturor chestiilor ăstora, sunt mulțu-

mit de persoanele pe care le-am ales să mă înconjoare. 

Sunt recunoscător tuturor lucrurilor bune, dar și rele, 

care au construit situația din prezent în care mă aflu 

pentru că sunt ok cu ce am devenit. 

George Năparu 

final 

 

ceva mă gâdilă sub talpă 

mă uit 

văd moartea 

și atunci nu mai e 

nici poezie nici glorie nici forță 

nici nemurire 

nu e decât 

realitatea unui corp 

gata să putrezească 

și apoi se trece 

la altceva 

nostalgie 

 

paradisul lăcașul lui dumnezeu locul în care 

chiar și atunci când ai impresia 

că le deții pe toate 

este fals 

sus jos stânga dreapta 

nimeni pustiu 

singur înconjurat de lucrurile care odată erau importante 

singur în odaia cu amintiri fără stăpân 

singur mă dezumanizez 

pierd noțiuni 

singur 

aștept ca moartea să îmi bată la ușă 

să mă privească drept în ochi 

să mă facă nisip 

exact ca tine 

acum putem fi doar noi 

amândoi în clepsidră 

pentru o clipă 
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moartea ta 

 

ai simțit cum aluneci 

te-ai întins pe pat 

ți-ai încrucișat brațele pe piept și ai visat la o lume fără tine 

la spațiul de sub copaci 

la spațiul din camera ta 

la spațiile ce nu te vor mai conține 

și ți-ai văzut de moarte 

nimic nu te-ar fi putut opri 

nu respirația nu viața 

nu viața pe care ai vrut-o 

nu viața avută 

nimic nu te-ar fi putut opri 

Singurătate 

 

cumplit 

e golul singurătății 

sunt victima ei 

singurătatea povara tăcerilor 

rătăcesc prin gânduri bolnav 

și distrug în mine tot ce-i mai frumos 

ura 

 

 

un sentiment aparte, puternic, inuman, 

 

 

îi ține bestiei de foame și de sete. 

 

 

cu gâtul încovoiat de grele amulete, 

 

 

își zbate libertatea de păgânul său șaman. 
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Teodora Olteanu 

    "Dă tot ce e mai bun din tine, întrucât 

viața îți aparține numai ție"  

                      - Ralph Waldo Emerson  

MEFISTO 

Capitolul 1 

- Frica de întuneric- 

* 

 Teroarea, care avea să nu se mai sfârșească timp de încă șaisprezece ani – dacă într-

adevăr s-a sfârșit vreodată – a început, din câte știu eu, în momentul în care un zmeu confecțio-

nat dintr-o pânză veche, plutea pe cerul înnorat.  

 Zmeul zbura în cercuri, făcea lupinguri, se avânta în vântul perfid care îl ghida prin înal-

tul cerului și își continua zborul pe strada El Toro spre intersecția cu Oakland Street, unde lumi-

na becurilor de la magazinul cu jucării pâlpâia ușor în dimineața aceea de primăvară, iar casele 

erau cufundate în întuneric. Un băiețel în trening alerga voios ținând strâns de ața zmeului. În-

cepuse să bată și vântul, iar ploaia răpăia pe zmeu, ca pe un acoperiș din tablă, un sunet mângâ-

ietor, chiar plăcut urechilor. Băiatul în trening era Elton Moore. Avea zece ani și un 

frățior pe drum. În acea primăvară, cu trei luni înainte de începerea adevăratului coșmar și cu 

șaisprezece ani înainte de răfuiala finală, Denzel Moore era încă nenăscut.  

 Deborah Moore a confecționat zmeul- pe care Elton îl înălța tot mai sus și alearga fericit

- stând în pat rezemată de un maldăr de perne pufoase, ascultând “Air on the G string” cântat de 

către soțul ei la vioara, în salon. Pe geamul deschis din cameră intrau petale de cireș suflate de 

vântul cald și înmiresmat. 

 Era prima primăvara în care termometrele au explodat de căldură și seceta era în floare. 

Râul seca tot mai mult pe zi ce trecea și lăsa orașul fără apă. O echipă de voluntari au început să 

caute izvoare subterane, o noua sursă de apă. Problema era că orașul trebuia să iasă cu bine din 

această secetă și să uite de calvarul ce avea să vină. După cum avea să descopere și Denzel de-a 

lungul timpului, în Followers scufundarea în negura uitării a tragediilor și a catastrofelor deve-

nise aproape o artă. 

 Elton Moore se opri la un semafor, cele trei becuri colorate dispuse vertical pe toate la-

turile stopului fiind stinse în dimineața aceea. Iar zmeul zbura în josul pantei din locul unde stă-

tea el acum. Râse cu poftă – sunetul solitar al veseliei copilărești aducător parcă de vești bune în 

dimineața plumburie  -  când o toană a vântului îi antrenă zmeul într-un șir de lupinguri. 
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Năvalnic, acesta zbură brusc în dreapta, făcându-l pe Elton să dea drumul sforii. Curentul purta 

atât de iute zmeul, încât acesta s-a văzut nevoit să gonească atât cât îl țineau puterile pentru a-l 

ajunge din urmă. Plescăind prin apă, tălpile adidașilor săi împroșcau stropi noroioși. Sigla magazi-

nului din colț scotea clinchet de clopoțel pe când Elton Moore alerga spre ciudata sa moarte. Iar 

simțământul care îi umplea sufletul în clipele acelea era dragostea limpede și simplă pentru mama 

lui. Dar pe lângă dragoste mai era și o urmă de regret că Deborah nu era acolo să asiste la jocul 

acestuia. Îi va povesti aventura lui, asta e sigur și îi va povesti cât poate el de bine, dar nu o să 

poată să o facă să simtă tot ce a trăit în clipele acelea. El nu se pricepe așa de bine ca mama lui la 

povestit. Când Deborah începe să istorisească o întâmplare, te hipnotizează și te face să simți până 

și mirosul florilor care stau în casa părăsită din povestea ei. Avea un talent deosebit de povestitoa-

re. 

 Zmeul gonea mai repede de data aceasta și puștiul și-l imagina ca fiind un dragon, amin-

tindu-i de filmul văzut acum două luni în urmă la cinematograf “Pete’s Dragon ”, în care Eliot, 

dragonul, zbura foarte repede și făcea lupinguri, impresionându-l pe prietenul său, un copil orfan 

pe nume Pete. În goana-i nebună împrăștia stropi de apă în toate părțile. Zmeul se ducea vertigi-

nos într-o antenă parabolică și acolo băiatul crezu că își va pierde prețioasa jucărie, dar ea plană 

brusc, evitând o coliziune. Elton sări de bucurie și urmări zmeul cum o luă la goană spre intersec-

ție. Puștiul o rupse la fugă. Deasupra, vântul sălbatic zgudui cu rafale lugrube copacii pe care îi 

despovărase de florile colorate . 

 

** 

 

 Așezată în pat, cu obrajii aprinși și cuprinsă de oboseală, Deborah terminase zmeul , în-să 

tocmai când Elton întise mâna după el, mama sa nu îl lăsă să îl atingă. 

 - Trebuie întărite legăturile, du-te și adu-mi sfoara groasă. 

 - Ce? De unde? 

 - În pivniță pe raft e sfoară și când te întorci adu și un cuțit. 

 Elton, ascultător, ieși din cameră, coborî scările foarte ușor să nu îl deranjeze pe tatăl său, 

deschise ușa la bucătărie, îndreptându-se cu pași timizi spre pivniță. Nu îi plăcea pivnița, nu-i plă-

cea să coboare scara ce duce spre pivniță căci în totdeauna își închipuia că acolo, în întuneric, îl 

pândea ceva. Firește că asta era o prostie, însă... 

 Nici nu-i plăcea să deschidă ușa și să aprindă lumina, fiindcă se tot gândea că, în timp ce 

pipăia după întrerupător, încheietura mâinii îi va fi ușurel cuprinsă de gheare înfiorătoare. Iar apoi 

îl va smunci, făcându-l să se prăbușească în bezna care mirosea a pământ și a naftalină. Cuprins 

de frică, voia să se întoarcă să îi spună că nu a găsit sfoara. Însă cu mâna tremurândă degetele-i 

găsiră întrerupătorul. Îl apăsă și o lumină pâlpâi în întuneric. Coborî scările ținându-se de perete, 

cu inima-i fierbinte bubuindu-i în gâtlej, părul de pe ceafă stătea în poziție dreaptă, ochii închiși, 

mâinile reci, convins că îl va simți arătarea care stă ascunsă în pivniță, îi va auzi mârâitul, în se-

cundele acele delirante, ar sări asupra lui să îi facă fermoar la gât. 

 Un scârțâit ascuțit se auzi în spatele lui, iar ușa pivniței se trânti. Elton tresări speriat și se 

întoarse, iar în acea fracțiune de timp, becul care pâlpâia se sparse, lăsându-l pe acesta îngrozit în 

întunericul magaziei care acum mirosea a hoit din cauza șobolanului mort de sub dulap.Aprinse o 

brichetă pe care o avea la îndemână și scotoci cât putu de repede printre cutii vechi cu jucării, câr-

pe, cutiuțe plate cu cremă de pantofi și o cutie cu un maimuțoi desenat pe ea. Dintr-un motiv oare-

care, cutia aceasta îi atrase atenția, așa că petrecu aproape cinci secunde  
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privind. Apoi scotoci prin ea și iat-o: papiota de sfoară. 

 O înhăță și fugi cât putu de repede, dar sfoara se deșiră pe podeaua umedă, era convins 

că acest fapt îi va pecetlui soarta: îi va atrage atenția monstrului care îi va trage ața și îl va 

smunci înapoi, ne lăsându-l să ajungă la ușă să poată striga după ajutor și după aceea îl va... 

Calmându-se, strânse sfoara și alergă pe scări în bucătărie trântind ușa în urma lui. Vioara tăcu-

se, iar vocea tatălui ajunse până la el: 

 - Data viitoare trântește ușa aceea mai tare. 

 - Iartă-mă, strigă băiatul. 

 Luă cuțitul din rastel și atent îl ținea departe de trup ca să nu se rănească. Apoi se întoar-

se în camera mamei. 

 - Te- a mâncat întunericul? De ce a durat atât? 

 - M-am oprit să beau un pahar cu apă. 

 - Hmm…oare asta s-a întâmplat! spuse pe un ton blând și jucăuș. 

 Deborah împinse mai încolo obiectele de pe noptieră: un pahar gol și un bol cu fructe 

confiate și luă din mâinile lui Elton sfoara, cuțitul, așezându-le în poală. 

 - Deci să înțeleg că băiețelului meu îi e frică de întuneric? 

 - Nu, nu sunt fricos, sunt viteaz, replică Elton, arătându-și mușchii aproape inexistenți. 

 Hohotele de râs ale mamei au răsunat în cameră timp de două minute. Urmă apoi o con-

versație șoptită, de genul celor care nu înseamnă mare lucru pentru altcineva, cu excepția celor 

doi: cine-i mai puternic, cine-i mai fricos și așa mai departe. În cele din urmă, Deborah îl acuză 

pe Elton ca fiind cel mai mare fricos din lume - amândoi începură să se tăvălească de râs, vioara 

se opri din nou. Amândoi priviră spre scări, așteptând să audă pașii nervoși ai tatălui cum fac 

treptele să scârțâie când le urca. 

 Vioara se auzi - iarăși „Air on the G string”. Deborah nu avea să uite niciodată cântecul 

acela, și chiar peste ani i se făcea pielea de găină pe brațe, inima i se oprea în piept și își aducea 

aminte. Soțul meu cânta asta în noaptea dinaintea morții lui Elton. 

 - Trebuie întărite legăturile, altfel se va dezmembra zmeul. 

 Mama băiețelului legă sfoara în jurul capetelor, prizând bine materialul vechi. 

 - Pot să te ajut cu ceva? replică puștiul. 

 - Taie restul de sfoară de la capete. 

 Zis și făcut, Elton avea acum preocupare, tăind fiecare ață rămasă în plus. După ce zme-

ul a fost gata, Deborah i-l înmână băiețelului. Acesta voia cu nerăbdare să-l încerce, dar... 

 - Acum du-te la culcare! 

 - Dar...vreau să mă joc cu el! 

 - Mâine după-amiază poți să îl încerci, replică mama cu oboseală în glas. 

 Deborah îl pupă pe frunte, neștiind că atunci l-a pupat pentru ultima oară în viața ei. El-

ton, trist, se duse la culcare, adormind cu zmeul în brațe, dar având grijă să nu îl strice. A doua 

zi dis-de-dimineață se îmbrăcă repede și fugi afară. 

 

*** 

 

 Și iată-l acum, urmărindu-și zmeul pe strada Arden Way. Alerga, dar vântul sufla și mai 

mult, iar zmeul nu se lăsa întrecut. Se uită în față și văzu că jucăria se îndreaptă spre un maga-

zin dărăpănat cu geamuri sparte, și cioburile de sticlă ocupau trotuarul. Zmeul se pierdu pe 

acoperișul clădirii. În ce mod prostesc, îmi pierd zmeul. 

 Se apropie de intrare, deschise ușa magazinului și privi înăuntru. Vântul intra și el prin 
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geamurile sparte scoțând un sunet straniu în beznă. Era un sunet și o priveliște înfricoșătoare. Îi 

aducea aminte de... 

 - Îh... 

 Exclamația țâșni și băiatul se dădu un pas înapoi. Înăuntru erau niște ochi galbeni: acel 

fel de ochi pe care și-i imaginase, dar nu îi văzuse niciodată în pivniță. Gândurile incoerente i se 

rostogoleau în minte.  

 Era gata să o ia la fugă - avea să fugă atunci când mintea trecea peste șocul pe care l-au 

provocat acei doi ochi galbeni strălucitori.  

 Păși îndărăt, și acela a fost momentul când un glas - un glas chiar plăcut - i s-a adresat 

din magazinul dărăpănat. 

 - Salut, Moore, spune glasul. 

 Elton se mai uită încă o dată spre ușă și nu mare îi fu uimirea, când de acolo ieșise un 

bărbat îmbrăcat elegant, cu ochi verzi ca firele de iarbă, cu nasul cârn și sprâncenele stufoase. 

Când zâmbea, după buzele acelea mari, zăceau, cum zac pietrele de mormânt în cimitirul aflat 

în paragină de la ieșirea orașului, câțiva dinți cariați. 

 - Dorești să îți aduc zmeul? spune persoana necunoscută. 

 - Da, chiar aș dori. Vă mulțumesc! 

 Acesta intră înapoi în clădire și se pierdu în întuneric, dar nu peste mult timp se întoarce. 

 - Ai dori și niște dulciuri în timp ce mă aștepți? 

 - Normal că vreau, dar părinții m-au învățat să nu accept nimic de la o persoană străină. 

 - Dar eu nu îți sunt străin, Elton, noi suntem prieteni, spunând asta întinse mâna: 

 - Eu sunt Mefisto, un cofetar care lucrează în acest loc, vând drajeuri, caramel, prăjituri, 

toate dulciurile posibile.  

 Mefisto scoase din buzunar câteva bomboane și i le întinse lui Elton. 

 -Poftim, sunt foarte bune. 

 Acestea fiind spuse, cofetarul intră înapoi în magazin și așteptă ca băiețelul să mănânce 

dulciurile. Zâmbetul i se lărgi din ce în ce mai mult când vedea cum Elton înghițea fiecare bu-

cată din fericirea copilăriei. 

 După zece minute, vântul începu să bată cu putere îndoind copacii, răsturnând containe-

rele de gunoi și transformând acel loc dărăpănat într-un coșmar real. 

 - Scuze de întârziere, Elton! 

 Băiatul se întoarse către ușă cu inima bătându-i în gât și cu pielea de găină, uitându-se 

îngrozit la Mefisto. 

 - Nu am găsit zmeul, dar poate vrei tu să vii să îl cauți, e posibil să fi îmbătrânit și să nu 

mai văd cum trebuie. 

 - Nu mulțumesc, mă duc acasă, mama poate e îngrijorată acum. 

 - Atunci, mai vrei câteva bomboane pentru drum? 

 - Aș dori câteva, dacă se poate? replică Elton. 

 Mefisto îl smunci de braț, târându-l înăuntrul magazinului. Puștiul se zbătea, urla cât îl 

țineau plămâni și încerca să scape din strânsoare. Se agăță de tocul ușii și țipă după ajutor. 

 - Vrei bomboane, intră să le iei! spunând acestea, vocea limpede se transformă într-una 

groasă și răgușită. 

 Corpul i se modifică și deveni unul dintre arătările pe care și le imagina trăind în pivniță, 

ochii galbeni cu pupile roșii, zâmbet putrezit, gheare și corp fantomatic. Această arătare îl tră-

gea pe Elton spre un somn fără sfârșit. Îl trase cu putere și îi dizlocă umărul, făcâdu-l să urle de 

durere și de agonie, iar acel urlet străpunse liniștea dimineții. Niciun cetățean nu ieșea să îl  
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ajute pe băiețel, ci urmăreau după perdelele trase a locuințelor cum Elton este dus în întuneric, 

ascultând cum țipătul acelui copil se pierde în vasta umbră a uitării. 

 

  În camera de spital, Deborah primi sedative pentru a se opri din plâns și pentru a se cal-

ma. Acasă, soțul ei plângea pe patul din camera lui Elton. 

 Zmeul ajutat de vânt se desprinse din gura de aerisire unde era blocat, iar acum plutea ca 

o luntre spre cer, trecând de norii plumburii, zburând dincolo de ei. 

 

 

Capitolul 2 

Umbra uitării 

* 

 

“Viața nu poate merge înainte decât uitând multe”- Honore de Balzac 

 

 - Este imposibil ca un copil să dispară în magazinul acela dărăpănat! urlă șeful de post al 

poliției locale.  

 Acesta era un om înalt și gras, cu o mustață groasă și o figură care impunea respect. 

 - I-am căutat corpul peste tot, sub dulapuri, în dulapuri, sub masă până și în beci, nici 

urmă de copil, replică subordonatul. 

 - Încă un copil dispărut! Nu se poate așa ceva, au început să dispară la fel cum apar ciu-

percile după ploaie.  

 - Poate au fugit de acasă și poate nu vor să fie găsiți? 

 - Sau poate au fost răpiți, Eliot, la asta te-ai gândit? Poate stau și așteaptă ca cineva să îi 

ajute, răcni Dean – așa se numea șeful de post al poliției locale.  

 Acesta se învârti prin cameră vrând să găsească o soluție la cazul care i-a fost înaintat, 

dar gândurile i-au fost întrerupte de Eliot. 

 - Dacă le spunem familiei că copilul a fost mâncat de câinii vagabozi și uităm toată 

tărășenia asta […]. 
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Iulian Pascale 
        Vă salut prieteni. Mă numesc 

Pascale Iulian, am 16 ani. Hobby-ul meu 

este dezvoltarea personală, sportul fiind 

una dintre activităţile mele principale. 

Sunt introvertit, destul de prietenos, dar 

şi leneş, iar pe restul calităţilor şi de-

fectelor mele vă invit să le aflaţi, dacă 

nu le ştiţi. 

Nostalgia paradisului II 

 

Un colț de rai, 

Un impuls de lipsuri 

Ce ar umple o inimă frântă 

De întunericul ambiguu al vieții 

Eu asta doresc... 

Rafale de gânduri măiestre 

Mă-ndeamnă să stau în lumină, 

În reveria prelinsă-n franchețe, 

Se-anunță un nou început. 

O lume de aur, un loc prins în veci 

Dispare tot răul 

Și binele învinge! 

Dar ce să fac eu?! 

Când totu-i făcut? 

Prefer vanitatea în lume murdară 

Decât modestia într-o lume perfectă 

Prefer libertatea 

Alături de tine, 

După lupte străvechi... 

Decât încântare devreme, 

Absentă de duel. 

Viață! dă-mi lovitura! 

Să curgă din mine un sânge albastru 

Să iasă paradisul din mine, 

Nu din tine efemer! 

Să simt tremurând câte-o clipă 

Alături de tine 

Împăcați amândoi. 

Nostalgia paradisului I 

 

Privesc spre abis 

E cald afară. 

Aud niște pescăruși cum fac zgomot 

Simt cum mă lovește marea, 

Cum mi se formează un vârtej în suflet 

Unde se-adună tot sângele din corp, 

Plin de speranță și euforie. 

 

Ajung acasă, mănânc, 

Uitându-mă pe fereastră. 

Un nor roșiatic pulsează spre oriunde 

O rază vine de sus și se 

Așează pe covor. 

Pisica sare pe ea 

O sfâșie până dispare. 

Iau o linguriță de albastru din cer 

Ca să diminuez infinitul. 

adorm 
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Nostalgia paradisului III 

 

Se simte un miros de putrefacție. 

O mână sugrumă pe alta 

Viața adevărată dispare, 

Se dispersează-n timpuri trecute- 

În locuri viitoare... 

Nimic nu mai trebuie făcut. 

Perfectul a fost săvârșit 

Închid ochii 

Și simt că sunt împins dincolo de vid, 

Parcă ieșind 

Dintr-o gaură neagră. 

Oare voi ajunge în universul în care 

Se duce i-ul 

Șters din programele de c++, 

Sau ele vor ajunge la mine? 

Nostalgia paradisului IV 

 

Un fir gros și tulbure 

Îmi apare în față- 

Viața din mine stă în loc 

Și nu mă lasă să merg mai departe 

Se cotește încolo și încoace, 

Brăzdând carnea pământului 

Mă îndeamnă să merg spre abis 

Cu el. 

Să sfidez encefalul și să ascult inima 

Dar am pierdut-o în urmă... 

O fi rămas ascunsă în 

Cutia milei sau sfâșiată de șacali. 

În orice caz rămân pe loc, 

Îndreptându-mă spre nicăieri, 

Viața edenică sufocându-se 

De atâta mâhnire. 
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Radu Pindic 

Sunt Radu și sunt în a 9-a A. Nu îmi plac lucru-

rile, ci ceea ce poți să faci cu ele; nu îmi plac 

locurile, ci sentimentele pe care le emană; nu 

îmi plac corpuri, plac suflete. Mă nasc diminea-

ță mai viu sau mai mort și pe parcursul zilei mai 

mor puțin. Dar vine următoarea dimineață. 

“alerg” 

 

căci ultima mea speranță 

e în față 

și mă privește 

cu batjocură, 

în timp ce se îndepărtează, 

în timp ce eu vreau să mă apropii. 

nu pot să nu mă uit în față, 

căci dacă nu o fac mă duc. 

mă împiedic și cad. 

m-am uitat înapoi. 

am greșit. 

am căzut. 

am uitat propriile vorbe, 

care acum răsună tare și încet, 

apăsat, în minte. 

uite cum vine, 

vine rece, 

vine amarnic. 

uite cum trece, 

trece repede, 

a trecut. 

șansa dispare, 

dă-mi crezare, 

o umbră de lumină. 

 

sau dă-mi uitare, 

o moarte lină. 

“decădere” 

 

întuneric. spaimă. țipăt. 

liniște. veste. perciol. 

adunare de titani în centrul apei purpurii, 

zdrobindu-și lăncile de viață și de suflet 

doi dintre ei se desprind. 

unde am ajuns? 

din ceruri, focul rece se coboară, 

și eu stau și-ascult, topit 

de propria mea țigară. 

ce sunt eu acum, stihie, 

veacul petrecut în boală. 

timpul nu mai este, însă, 

amicul de-odinioară. 

unda-n valuri se propagă 

pe fostele-mi aripi reci, 

care au căzut, devenind, 

pene fine, lilieci. 

eu dispar, treptat, amarnic, 

în văzduhul terminat, 

privind fad, curat și aprig, 

o lumină ce-a- nceetat. 

Mă îndrept ascetiv, tot 

spre finele unui Iad 

întru a-nțelege viașa, 

 

moartea vine, prieten drag. 
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“cenzură” 

 

un răcnet distant de tăcere 

creanga de afară e luminată 

în fața mea un nebun de plăcere 

e nebun de legat. 

nu poți să deschizi gura, 

poți doar să taci. 

dacă vrei să zici ceva, 

poți doar în întuneric. 

nimeni nu te ascultă, 

scufundă-i și scufundă-l în grai pe nemernic. 

”pierdut” 

mintea mea nu e singură, 

nu e sigură... 

pot să ascult verdele pomilor 

și pot să privesc gândurile 

cum ies pe gura ta, 

dar un pot să înțeleg gândurile mele. 

le ascult, le privesc, le miros și le gust, 

dar nu le simt. 

pentru că nu-s ale mele. 

nu-s ale mele... 

nu... 

nu te mai văd. 

mintea mea e în colțul 

camerei de la parter, 

eu stau tăcut, gândesc, 

privesc de la etaj. 

veșnic nu le voi avea pe amândouă. 

Sufletul și Mintea nu-s 

nici măcar pe aproape, 

una e dusă pe ape, 

cealaltă zboară departe. 
“Renaștere” 

 

dar ieșind din aprig coșmar, 

am reușit să nu mai fiu amar. 

am ajuns să mă descopăr, 

să nu mai fiu în răspăr. 

lumea nu mă mai cunoaște, 

cerul tace și e vraiște. 

ultima mea reprezentare 

a vieții, e o viață care 

n-are 

simțuri, ochi sau suferință. 

să nu fiu oprit din gât, 

să pot fi eu și doar atât, 

asta e a mea dorință 

glasul vreau să mi se-audă, 

să semene cu prima undă, 

să amintească de titanii apei purpurii, 

care nu mai sunt acum stihii. 

tu de ce nu mă asculți? 

doar pentru că nu rostesc, 

nu înseamnă că nu trăiesc. 

oh, Te iert de data asta, 

absența Ta mi-e fereastra 

poate, singur mă descopăr. 

poate, Tu nu ești prezent 

 

 

 

 

când înnebunesc prin apar-

tament, 

poate, Tu nu știi de Ei, 

cum mă iau și mă termină, 

ochii, nu mai văd lumină. 

am luat mai mult de Trei. 

credeam că am scăpat, dar 

sunt tot înfrigurat. 

ultimele mele cuvinte: 

Renașterea nu e în mine, 

ci prin Tine. 
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Sunt un spirit eclectic, pasionat de poezie, arte vizuale 

și orice mostră de cultură alternativă. Literatura și 

filmul m-au prins într-o mișcare circulară, intrinsecă, 

așa încât le-am integrat progresiv în mine și le-am 

transformat în subterfugii. 

Iuliana-Alexandra Radu 

ipohondriac 

 

saturația de 20% tata se plimbă 

în bucătărie ca într-o cavernă 

momentele oarbe traheostomia sângelui 

(acolo îndesăm obiectele vulnerabile 

conversațiile cu mama de după unșpe) 

momente în care scalzi diminețile cu puțin soare și multă milă 

 

limbile materne devin și ele chisturi 

le maturăm într-un colț până fug de nevrozele 

în parcul de unde luam gogoși liniștea 

zvâcnește ca într-o menghină 

eu mă zgâiesc la barul de pe roosevelt 

 

lume se adâncește în colțul 

unde n-ai făcut curat în xanaxul 

din palmele bunicii care 

te mai sugrumă abia de paște 

 

//moartea mă trage de mânecă 

în diminețile cu nervuri calde și joyce criogenizat// 
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băiatulspasmodicciteakafkadevreme.otp 

 

beculețe on off ușor 

cât apuci să-ți prinzi gleznele 

să înfigi degetul în cremă să numeri 

strategiile de extirpare a bucuriei 

 

pe ploaie mâinile ți se hipertrofiază 

îți cresc uriași gâdilă retina 

mnemonica zilelor de post în patul tău 

mâzga de crayola de la colindele 

în franceză încoace 

n-a mai rămas decât câinele mare și roșu 

pe spatele lui alunecăm 

/abatorul e mai jos/ 

ne ținem de rădăcinile unghiilor ne incizăm corpurile calde 

talcul se scurge contrar forțelor de sucțiune 

 

dimineața când se îneacă bunicul mama se uită cum îi vorbesc prin uter sunetul latent al 

pașilor o cârpă zvântată stoarsă pe dunăre 

soldiers0591 

 

/să mergem să furăm un makarov tata 

cu puterile de ventriloc// 

 

stau cu genele prinse de pervaz 

tavanul se lichefiază 

într-o velocitate ritmică memoria 

colectivă le zguduie soldații din palmă 

vin să-l asculte pe gorbaciov cât li se usucă 

pantofii lăcuiți bântuie solipsismul 

 

all in all ur just another brick in 

{dacă se sparge zidul în ce mai arunci 

veceurile din moloz nu sunt compatibile cu organisme heterotro-

fe 

și nici cu sângele încins din borcan pentru zile mai bune} 

 

te uiți la ploaie cum gâdilă mortarul la electroliți 

la ora asta îți mănânci gingia de la atâta heroină 

 

* 

 

dumnezeu coboară acasă regulat 

acolo ușile zvârlă orice urmă de empatie 
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nimicul de temut//ouija boards for happy days 

 

avionul la amiază e prima amintire sapiențială 

ca un spasm grav în care ne strângem mâna 

ștergem memoria sterilizată în vertijul până la os 

 

lucrurile din mansardă respiră hârșâit cu lingura 

monstrului din scizura sylvius 

frica noastră de tot ce dospește în minte 

poeme neterminate unde te simți în siguranță 

 

ținem incidentul din copilărie în ultimul sertar 

libelule de coadă vino aici lângă prietenul 

eisoptrofob cu încheieturi mici 

care trage de neuronul meu ca de o cocă 

în care bunica își sfărâmă zile din viață 
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“am strâns toți oamenii care mă 

iubesc pentru că toți/ mă vor 

părăsi cândva” (Cristian Belcuț) 

Mircea Teodor Răduță 

din ce mai rămâne 

 

jumătate din lucrurile astea n-au niciun 

sens  

și cealaltă jumătate nu mai contează 

pentru mine  

îmi iau zilele libere ca să mă văd cu tine  

și aștept să-mi spui  

în ultimul moment  

că nu poți veni& 

știind asta  

mă face fericit  

 

am toate pozele tale pe un card  

pe care am să-l pierd într-o zi  

și toate lucrurile  

care m-au enervat cândva  

sau care m-au făcut fericit  

le port ca pe semne de carte  

la pagini pe care le-am memorat deja  

mai sus de luminile orașului 

 

vom dormi după căldura unui zid  

vom rămâne azi 

imobilizați în patul cald  

unde întunericul de la marginea patului 

ne împinge să ne-ascundem între multe perne  

vom fi neobservați - în exil până-n mai 

în blocuri înalte lângă piața cu obelisc alb 

în care sunetul respiră în locul nostru vibrația  

de la începutul verii 

ca o pătură de mătase 

care îți acoperă umerii 

am crescut prea mari pentru paturile noastre 

am zis că renunț la tot ce m-a dezamăgit vreodată 

la toate amintirile comune care 

renasc când lumina devine  

destul de slabă  

întunericul ăsta, ne închide în siguranță 

între muchiile camerei 

toate au un rost la timpul lor sau  

dacă nu, le vom crea noi unul  

pentru că uneori ai vrea să stai mai mult cu oamenii 

dar îți dai seama doar în ultima zi 
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/ /once upon a time 

 

când mă mângâiai pe creștet ca pe o vrabie bolnavă de care ți-era milă& 

când îți aminteai că melancolia  

e o zi de sărbătoare în care  

în parcurile din Timișoara  

mirosea a motorină  

când nu mai există în trupul tău prea rigid  

nici măcar un fragment care să mai simtă speranța sau un spațiu  

oricât de mic în care misticismul  

reîntâlnirilor noastre și absurditatea vieții  

să nască convingeri mai clare decât  

orice altceva aș fi putut scrie acum  

pentru că poemul meu e poemul unui copil trimis pentru prima dată de maică-sa  

să cumpere pâine  

strângând în pumn bacnotele de un leu cu emoția http://

danuto.blogspot.com/2012/05/otra-reunion-otro-dibujo.html 

că poate va uita ce să ceară până ajunge la chioșc  

sau ce să zică mai departe  

nu vreau să-mi amintesc de nimic și sper  

că vom fi într-o zi liberi  

de tot ce am gândit înainte  

pentru că nu există gândire poetică  

există doar gânduri de moment  

care ajung din întâmplare să sune bine& 

mai sunt la câteva anevrisme cerebrale distanță  

1201 

 

pe măsură ce pupilele mi se dilată  

și ochiul stâng mi se zbate  

mă uit la mine  

reflectat în lama cuțitului  

și precizia chirurgicală din mintea mea e o iluzie amară  

de care oricum n-am fost niciodată sigur  

și chiar dacă mila schimbă gustul cărnii ceea ce simt acum nu e milă  

e satisfacția absurdului și plăcerea unei disonanțe cognitive       care  

îmi bate pe spatele timpanului  

mai tare decât albumul Amon Amarth  

dat la maxim în căști  

ar putea să vină iarna atomică acum  

sau sfârșitul nostru ca specie și  

dacă aș rămâne printre ultimii oameni  

aș fi la fel de nepregătit ca până acum  

și cu la fel de puține cunoștințe  

de supraviețuire 
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|after|math| 

 

e o dimineață rece valurile împing peturile la mal& 

dintr-un bloc comunist cu 10 etaje/tencuială 

căzută afișele electorale sunt singura pată de culoare 

pe geam se văd luminile stradale în centru reclamele luminate la 

noile oferte la vodafone mașinile 

care trec cu farurile aprinse prin fața blocului mă 

orbesc ca un defibrillator descărcat direct 

pe cristalin e 1:23 mi s-a răcit ceaiul de la prea multă 

 

expozițiune - singurătatea a devenit un lucru prea obișnuit 

sunetul plasticului lovit ritmic există pentru a puncta metronomic liniștea exagerată 

fracturile pe timpan mă mențin alert și țiuitul urechilor mă urmărește 

ca pop-upurile în chrome pe site-urile rusești doar că 

nu-ți salvează nimeni parola/sănătatea mentală în realitate 

 

în spatele zgomotelor de fundal 

aglomerația din mintea mea e ca 

metroul din shanghai la ora de vârf. mi se repetă 

de 2 zile în minte aceeași piesă de pe the hyve 

little cuts close and open up. vinovăția după ce descarci indie/alternative de pe filelist 

astea formează în spatele zgomotului de fundal un cor de îngeri care te judecă ca 

 

bara din word care apare și dispare când te oprești din scris 

 

cea mai dureroasă metaforă pentru nefericire. 

cum pușcăriașii marchează zilele până la eliberare 

bara aia numără secundele în care în loc să scriu asta 

am stat și m-am uitat la o pagină goală 

cât timp sunetele rămân 

 

în singurul moment în care 

e cu adevărat liniște 

umbrele acoperă asfaltul și 

vibrația pașilor mei se pierde prin fundal  

 

ceva mă oprește : simplitatea din 

neliniștea asta 

fără niciun motiv și nicio justificare 

în aprilie  

luna cea mai crudă 

limitele lor îmi hrănesc orgoliul și  

aici trebuie să găsesc 

lucrurile care mi-au rămas aproape 

niciodată în ordinea asta: 

un pumn de țărână moartă și libertatea aparentă  

memoria care mi-a rămas și cuvintele pe care 

 le mai pot spune acum  

 

peste câteva luni scap 

și nu știu dacă mai pot lăsa ceva care mai  

contează pentru mine  

 

Iarna ne-a ținut de cald  

acoperiți cu zăpada sub care vom fi uitați 
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Cătălina Ioana Sibișanu 

“Inima fiecărui om e ca o fântână adâncă. Şi 

nimeni nu ştie ce zace pe fundul ei. Nu ne 

putem decât imagina, judecând după lucrurile 

care ies din când în când la suprafaţă. “ 

- Haruki Murakami 

Ce merge bine cu o lovitură în stern 

 

un pumn în burtă e cea mai bună metodă de 

a conștientiza că 

ego-ul nu-ți dă ceai cald de ceapă și nu te învelește când ești gripat 

of monsters and men 

îți amintesc de țiganca din piață care vinde durere la douăzeci de bani 

peste zi 

ți-e din ce în ce mai greață 

acasă îți tai părul& uiți că galbenul se servește cu lămâie 

când două personalități ale tale se ceartă 

//creezi una nouă să le împaci pe ambele 

38.5 amețeala se resimte și în stare de sobrietate 

tu stai ca prostul cu ochii în tavan nu iei medicamente 

Angry & epileptic 

 

e frig în casă & 

suntem căpușe afectate de forța coriolis 

băiatul cu pistrui doarme în scara B tu strâmbi din nas la ciorba reîncălzită 

e umezeală în casă & 

prin caietele cu limite de funcții ai uitat ce trebuia să scrii 

conversăm ca doi proști//dacă moartea e straight sau bisexuală 

auzi strigăte din bucătărie mereu crezi că-i un claxon de tir 

*coordonate google maps. Olanda. om mort aruncat în apă* 

citez e douădimineața laș becul aprins cauț purici 

când ești atât de aproape de telecomandă &amp;nu vrei să te ridici din pat 

când îți sufli nasul în hârtie igienică pe ascuns să nu te prindă maică-ta că iar ai răcit 

o fată aleargă desculță în Oregon și 

totul pare simplu când privești prin ochii unui câine. 
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Camionul cu produse Altex trece pe strada Toamnei în fiecare marți la ora 3 

 
tu te scufunzi în grămezi de lucruri petrecute prea devreme astăzi 

victimăînstopcardio-respiratoramnevoiedeajutorarecinevaundefibrilator 

a murit omul H într-un accident de autovehicul 

aici contează nota 7.31 și câteva coaste imaginare rupte 

șiunu șidoi șitrei șipatru șicinci 

forța gravitațională se învârte în spițele de la bicicletă 

ai decis să îți uiți mobilul acasă 

acum rupi coastele cuiva și vezi cum ești salvator doar pe hârtie. 

Vezi cum totul se structurează pe micile decizii 

când ești aici și nu în cine știe ce serial cu vampiri/Cum Ți-am Cunoscut Mama 

carte cu și despre crimă/iubire/nemurire 

anime R - 17+ (violence & profanity). 

Știi, când jucam let´s pretend și 

știi, când aruncai ouă în geamul bătrânei  

care niciodată nu te lăsa să îți iei mingea din curtea ei și 

știi, când folosind o ecuație de gradul trei puteai comanda un meniu BigMac și 

știi că acum ceri un tricou cu o singură necunoscută și o variabilă XL 

valar morghulis și sleep is for the weak nevoia 

de alți oameni te încapsulează într-un plan al comunismului unde 

fiecare stă la coadă și câte cincisprezece minute 

Nici nu mai știu de când îmi suflu sub pleoape 

 

de când îmi dau aer cu seringa 

să mănânc de 3 ori pe zi piure de măr cu morcovi 

de când îmi bagă degetele în ochi mă țin de urechi  

să schimb programul când începe românia te iubesc 

îi aud cum țipă ,,cică” se ascund după o ușă de PVC 

o transform în Hubba Bubba, o fac balon îmi las respirația să zboare pe tavan  

cu două fire de păr și un mușchi ciliar 

strigă pe pereți, mânjesc albul cu violet de gențiană și scot fum roșu când nu mă lasă să dorm 

am insomnii 

de când mă sperie că-mi va necroza creierul de la atâta Coca-Cola ce-mi curge prin neurocraniu 

de când mă amenință că-mi vor tăia părul 

vărs vânătăi pe pereți vomit tuburi de vopsea/capete de pensule 

Nu e Nimic ce Nu se poate rezolva cu Narcotice 

îmi zic îmi pun o pastiluță veselă pe farfurie urlu la ei trebuie să îmi fac tema la astronomie 

sângele urcă în obrazul drept 

violete se scurg din ochi și urechi ca acum o săptămână pe două coaste stângi 

de când nu mai am irisul albastru 

s-au șters reacții de pe buricele degetelor 

nici nu mai știu de când am rămas orfan de casă. 
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Irina Temneanu 

“de ce să faci mimesis când 

poți să faci memesis?” 

alphari: sunt fericit și frumos 

 

când ne tăvălim în noroi sub corcoduș 

rememorez episodul ăsta 

am vreo 7 ani și-s cu tata la dunăre 

dincolo de dig mă bălăcesc el spală adidași 

aerul miroase a carne putredă abatorul e aproape 

 

din pești ies mânuțe mici îmi gâdilă tălpile 

atunci nu mai simt alge între degete 

mă scufund sub apă sunt buldozere 

și tata se vede altfel e trist tatuajul cu dragon de pe umăr 

îmi inghite pleata & mă aruncă pe mal 

 

acum e fericit și frumos tata de sub apă 

cu pielea mov ochii mari din care ies viermișori 

îl privesc ca într-un film western unde ne îngropăm 

copiii sub cartușe goale & cactuși 

așa e tata un jason statham pe care nu l-am cerut 

dar de care avem disperată nevoie 

să ne salveze prințesa să ne uite aici 

în sufrageria mare cu televizor dacia 

să ne mângâie creștetul capului 

să ni-l amintim cu pălărie neagră & palton 

il capo di tutti capi al nostru 
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perța 2016: parcă nu e pielea mea cea care mă cuprinde 

 

oasele ca niște copaci prăbușiți nu țin carnea 

câmpul magnetic din jur atrage animale flămânde 

în mine sunt doi oameni captivi care se zbat 

diametral opuși doi dihori care-mi presează mâinile 

care-mi iau plămânii în lăbuțele lor mici 

 

calea ferată crestează coloana vertebrală 

& indivizi triști care trăiesc în căpșor 

fac chat împart meme expirate 

răspunsuri mecanice la fiecare bătaie în masă 

când stau pe o parte cu pisica la picioare 

un sân strivindu-l pe celălalt &amp; regretul 

 

spune-i mamei să rămână 

să-mi strângă umărul ca atunci 

când eram copil & călcam gresia udă 

o palmă după ceafă nesiguranța unor degete tremurânde 

tvul blocat pe animal planet unde 

un urs grizzly își mănâncă puii 

funivia 

 

să ne rupem capetele rapid și frumos 

două râme ratate târându-se pe mal 

pământul uscat sunetul pe care-l scoți când îți ajunge cârligul în gât 

nu mai e o dezamăgire să le spui alor tăi că te lași de facultate 

iar mâinile să se prelingă rece pe geam 

o urmă de limbă pe metalul lucios să-ți hrănească toată curiozitatea 

 

acum câțiva ani priveam cerul de lângă milano 

cocoțați pe un dig ne mâncau țânțarii 

motoarele avioanelor îl inghiţeau pe tata vocea distorsionată 

atunci știi că trebuie să-l urmezi fără întrebări 

tărtăcuța mea deschisă capota camionului 

deșurubează aici te rog și vei fi fericit 

motorul pornește trepidațiile îmi gâdilă călcâiele 

 

ținutul de mână a murit la doișpe ani 

ne vom zvârcoli în somn și ne vom da seama târziu 

șoseaua frâna de mână ciocolata caldă la 6 dimineața 

zmeura din sticla de apă /tăiată în două/ &amp; 

albumul live pink floyd /din torpedo/ 

pe noi drumurile lungi ne-au adus mereu mai aproape 
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lui gagarin 

 

îi vom trimite actele de extrădare legate strâns de gât 

cu sfoară și nailon de pescuit îmi imaginez 

deja scena cu tata căutând trusa cu scule 

vina aruncată pe frate-meu &amp; 

glonțul care va aerisi creierul când toate astea îl vor termina 

 

robb zice că-i vom tăia buricele degetelor cu un album stoner din 2015 

să-i spunem pe nume iuri am interpretat greșit mocirlă am ajuns 

să-l strigăm ca pe un câine în călduri 

ca pe un raton lipit de asfaltul cald 

 

în ultima fază claxonul ne trezește/ noroiul curge pe genunchi zdrobiți 

fața ta lipită de parbriz dinții roșii/ grimasă 

cerul albastru macaraua ne scoate din apă 

tripul &amp; baia de culori psychedelic queens 

unde ești tu iuri gagarin? 

să fii grijuliu; să pipăi tot ce e în jurul tău 

 

bunică-ta ți-ar sparge ceva în căpățână dacă ar ști 

brrrzzzz brrrrzzzzz musca de pe mâneca ioanei i-ar sparge și ei ceva în cap 

 

ești dement: ieși din cotețul găinilor ca un rembrandt 

ești încântat: ieșitul la bere &amp; dunărea care dă pe afară 

se cațără pe blocuri intră în case se revarsă prin veceuri 

dunărea ca o gaură neagră îmi înghite brațele 

ești în oraș: îmi place brașovul pentru că are 

aura asta de fată misterioasă care întârzie la 

cursuri se îmbracă în fuste mai lungi de 

genunchi are părul dat după urechi 

îmi place brașovul pentru că e aproape de 

ploiești acolo ținem toate ceasurile de aia 

 

timpul trece foarte foarte repede când 

ești          dat         la         o        parte 
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Andrei Ioan Terci 

Salutări, judecători! Eu sunt Terci Andrei Ioan din clasa a 9-a 

A. Ceea ce mă definește cel mai bine e că mă implic în multe 

și,  de cele mai multe ori, nu reușesc să le duc la capăt. Am în 

plan să-mi gestionez mai bine timpul și să-mi fac grădina 

lângă dormitor. Spor! 

încerc să devin zeu deasupra mezosferei 

să lepăd ploi de noiembrie și insolație de iulie 

dar lepăd doar tricouri pe scaunul de la birou 

miroase a metafore expirate și cremă uscată de aloe vera 

dar dacă deschid ușa o să între mirosul cald al fripturii de pui de la parter 

toate cevaurile astea care mă înconjoară 

mă distrag de la nimic și 

nu mai am timp să sculptez în lemn 

sau să ud florile 

nu mai vreau să dorm ziua 

sau să gândesc noaptea 

sunt în rai și veșnic în infern 

actualitate 

ascult organele 

unele enigme sunt invincibile 

 

(m-a lovit alaltăieri în cap un disc zburător) 
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blomelaina a topit buze & exterminat iriși  

ai inima mai goală decât totoșii pe șase decem-

brie de când te-ai mutat singur  

când privești în jos ochii tăi au aceeași culoare  

constantă  

și nu-ți stă în fire să scobești cicatrici vechi  

se infectează & se fac mov  

chiar te sperii  

așa că dai cu spirt betadină & ce mai găsești  

în sertarul cu cabluri ruginite sau tăiate cu paten-

tul  

acoperi tot cu plasturi să fii sigur că stă  

și zâmbești înăuntru prost & mândru  

amuțești iarăși  

răsufli  

culegi cel mai mare plasture din 

sertar și-l pui peste  

gură  

acoperi cel mai mare au  

să nu contaminezi  
 

(că e clișeu ) 

amortizez căderea 

cu o saltea improvizată 

din meme-uri vechi și videoclipuri 

top ten real ghosts sightings 

pălăria din folie de aluminiu este intactă 

traiectoria nu s-a schimbat 

în ciuda rotației constante a planetei 

gesticulez excesiv când vorbesc 

mănânc pizza cu ananas 

mă înțeleg perfect în lumea asta 

ce duhnește a anecdote putrede 

pupile ieșite din orbite privesc 

mă furișez în subteran 

înăbușit de mirosul radiațiilor calde 

malformațiile se afirmă prin antonimie 

sunt încă o cămilă cu înclinații spre exotic 

încerc să mă supun afluxului de apă 

mineralul translucid mă împrejmuiește 

fac parte din faună 

sunt amorezat de substantivele feminine 

nu-mi balansez cerințele 

singurul pe care nu-l vreau gol 

este sticla brună sau verde pe care o cumperi 

cu trei lei și cincizeci de bani de la băcănie 

vinerea sunt singur 

mă plimb pe strada dinspre centru către faleză 

dormitez în solitudine 

analizez handicapurile altora 

mă concentrez doar pe ce văd și 

văd doar lucruri care s-au mai întâmplat 

nu mai lipesc bilețele de frigider 

mă dezbin de unul singur pe patul de spital 

 

(the crab is not dead) 
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Cosmina Toma 
        Având în vedere că numele meu va fi scris 

probabil la începutul paginii, trec direct la prezen-

tare. Sunt doar o elevă normală de liceu cu prea 

mult timp liber cu care nu știu ce să fac, așa că 

ajung să nu mai am timp deloc. Sarcastică, poate 

cu prea mult zel când nu e nevoie și prea puțin 

când trebuie sau poate nu… citând-o pe doamna 

profesoară Agache (the best teacher ever) ,,nimic 

nu trebuie”. 

 

        Nu sunt prea bună la prezentări, așa că am 

decis să comprim totul într-o poezie în schimb: 

 

Sunt ca un roman de Stephen King 

sunt nodul din gât 

care până nu ți se desfundă nările  

de la alergia de primăvară 

nu te lasă 

un guru echivoc 

făcând din cioburi puzzle 

din sine ironie 

un femme fatale al liricii 

care-ți transformă articulațiile în haribo 

când viața râde intransigent 

pe același ton afon 

ca decesul lui Bachman 

de cancer la pseudonim 

doar un foton în fotosferă 

o umbra în plus 

o foaie de hârtie văzută de sus 

schimbare de cadru 

 

am plecat 

am lăsat tribul în urmă 

părea străin 

lăsând hoi polloi în urmă 

tatăl 

limba mamei 

lungi jurăminte 

mă făceau să cred că pot scăpa de 

complexul de inferioritate 

în teorie 

casa pe care am păstrat-o 

ca națiunea 

și trecutul pe care îl știu 
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condiția limbii 

 

un stoc de lipstick se scurge în dialoguri deșarte 

sniperi ca momeală pentru minciunile răscoapte 

cioplite conectând oamenii între ei 

cuvintele nu au nevoie de dentist 

le scobești dintre dinți 

servindu-le copiilor inocenți ca desert 

vise musculare abuzând de definiții 

umplu spitale de pacienți 

în paturi de insecurități 

arse de benzina răzbunării 

anarhie civică 

 

am văzut genii distruse 

în demeță subnutrite dezbrăcate 

prin străzile pline de negro 

dispar în vulcanii din Mexic 

lăsând în urmă comformiști 

în săli albe 

tremurănd în fața structurii 

jalnici ca un cătun din germania 

rămas fără curent 

într-o zi de noiembrie 

împart pamflete comuniste 

dezbrăcându-se în piața civică 

sub lumina farurilor 

mașini de poliție 

ca niște licurici cianotici într-un borcan 

măzgălesc în timpul nopții incantații 

în lumina galbenă a dimineții 

par imnuri de bâlbâieli 

interior 

 

schiță despre cum mă simt și cum 

simțim 

tu esti desenat să citești în moduri 

în care nu poți încă 

încet se mișcă mina creației pe pa-

pirus 

descriind cum 

ce este înăuntru 

rămâne fără ritm 

<•••> 

 

o bătrână cu picoare rupte 

atârnă de marginea pervazului 

privind cum antena focussat 

hrănește mundanilor maladia cotidianului 

poate dacă am avea balamele în creier 

am putea scoate coruperea afară 

și lăsa ce e bun înăuntru 

dar asta e la fel de posibil 

ca profitul 

unei culturi de marijuana 

într-o scară de incendiu 
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Silviana Vasilciu 

suprarealist 

 

ciuntesc noaptea cum 

ciuntesc floarea 

în încercarea de a descompune vitalitatea derizorie 

rămâne mucegai şi țărână incandescentă 

pătez mâna de praf 

niciodată nu o curăţ. o reneg 

se frânge de greutatea petalelor 

și a frunzelor stinse 

le arunc în imponderabilitate 

o iau așa descompunândă 

şi o așez pe sticla Borsec din ghiozdan, 

pe care am golit-o la rădăcina florii 

cum păcătosul se roagă înainte de a ucide- 

am făcut și asta 

ca Necunoscuta de pe Sena 

aștept atingerea măștii rigide 

să-mi injecteze 

în ecosistemul iluzii și adevăruri factuale 

în tehnicolor 

e ușor să-ți verși fluviul când ai apă în teniși și în glugă 

pe mal pești desfigurați 

se zbat în apa cu mirodenii 

pentru 30 de lei 

sec totul cu mâna-mi retezată, cu degetele împleticite 

formând Graalul 

și îngrop în el și floarea 

viziune 

 

lapte abundent necoagulat 

picură din albastru 

încălzește coloana 

verticalitatea e dată de țipătul pisicii 

îndes hârtie mâzgâlită 

și văd plasticele picurându-i din gură 

două eternităti 

pământul afumat se înalță 

descompune membru cu membru 

în găuri pe care le-am săpat doar 

pentru degete și gene 

 

[13:01, 1/17/2018] Silviana: Când nu se spu-

ne nimic, se aleg cele mai potrivite cuvinte, 

căci ambalajul e relativ. Tocmai de aceea, 

probabil eu nu am facut-o. Esența e ruină, ca 

să ne regăsim in capital? Dar esența se poate 

să se fi pierdut și să nu se (mai) găsească 

(aici). Dacă ești norocos, nu vei căuta. 
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peisaj   u r b a n 

 

alunec pe pielea ofilită 

fără să strivesc 

cei 42 de cromozomi storși 

de suc necoagulat și de filme rusești vechi 

las mâzgă împleticită-n spatele 

îndreptat gata să dărâme 

tumultul semaforului ruginit 

de la colț cu Păcii și 

al unui imperceptibil vinyl 

dezorientat “The Rolling Stones” 

“Paint it Black” they say 

dar mă remodelează cromatica 

peste care traversez 

de pe-o parte pe alta zilnic 

când trec înspre Isaccei. 

androginic 

 

coastele tale s-au mulat perfect pe coastele mele 

intensitatea crescendo a secundarului s-a risipit 

odată cu sunetul cafelei uitate pe masă 

e ușor să te verși pe masa rigidă 

pe care cerneala te-a împrăștiat deja 

pictând poeme 

nu mă gândesc la culoarea ofilindă 

ca simțirea din mâinile vechi când știi că nu mai știi 

mă gândesc la ceața ce îmi învăluie spatele 

mâinile tale scăldate-n simțire sunt mici 

vrei să mai știi dar hârtia e pătată 

e frig palmele prea mici nu îmi cuprind esența 

cadranul ceasului s-a lipit de urechea mea 

tic-tac 

tic-tac 

deschid ochii temătoare drumul șerpuit 

îl aleg în ceața rece 

sub masă era mai cald 



102  

De când mă știu, literatura a constituit o parte integrantă a 

ființei mele, escapism neîntinat și nedisimulat. Adeseori, 

mă pierd în lume, simt cum însăși esența mi se evaporă. Și 

aici intervine scrisul; înstrăinată fiind, mă zăresc, cunosc 

și recunosc în paginile mele întinderi nestrămutate pe care 

le umplu obsesiv. 

Vrămuleț Diana 

CĂDERE LIBERĂ 

 

*** 

Ai iubit dintotdeauna focurile. 

Ai adorat albeața arzândă din miezul flăcării, văpaia blândă ce-ți mângâia chipul, aproape la fel 

ca o mână, trasându-ți contururile buzelor. Atingerea iubirii. Așa o atingere dogoritoare... Inspi-

ră în această casă, mângâie firele țesute. Lasă-le să spânzure în colțurile zidurilor de cărămidă. 

Privește fumul dănțuind, încolăcindu-se din ce în ce mai sus, zburând spre cer. Retrasează-ți 

fiecare suspin și zâmbet, închină-te în fața istoriei acestor tonuri clocotitoare dimprejurul tău. 

Cu toții o facem. 

Ai iubit dintotdeauna focurile. 

*** 

Erai splendidă când te-ai născut. 

Socotim că toată lumea se consideră specială, într-un fel sau altul, dar tu chiar erai splendidă. 

Ți-ai schimbat mutrița de cinci ori, schimonosindu-ți chipul în timpul în care moașa te curăța. 

- O fată, a murmurat mama ta, cu buze tremurânde, pleoape grele și ochi modelați parcă-n vată 

de zahăr. 

Tatăl tău era și el acolo, răsuflând a mândrie, în timp ce-l priveai cu micuții tăi ochi albaștri ca 

cerul și zâmbeai chinuit, un surâs pictat în aur. Da, au fost copleșiți de frumusețea ta. 

Începuturi atât de dulci pot avea, și ele, finaluri teribile. Și, pentru asta, ne pare rău. Zău. 

*** 

Copilăria ți-a fost banală. Nesemnificativă. 

Și nu, nu-i nevoie să te încrunți când citești asta. Tatăl tău te ducea la plimbare prin parc, îți 

cumpăra înghețată de căpșune și-ți presăra nouăzeci și nouă de fulgi de ciocolată pe ea, în ciuda 

protestelor mamei tale. 

-Zâmbetu’ ăsta strâmb, de la mine l-ai moștenit. 

În ochii lui, mândria era la fel de adâncă precum un râu. N-avea de unde să știe, dar tu aveai să 

te îneci în râul ăla al lui. Numele de familie pot fi înlocuite, asta-i cert, dar sângele e sânge, și-

al tău e de-un soi nemaiauzit. Odraslă aparte, mai ții minte? 

Dar, scumpete, te-ai pierdut printre detalii. 
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Ochi cenușii și minți urlătoare, toate te agață de-o pânză întunecată în care cicatricele unor gă-

uri îți marchează originea justă, și ața-și întețește strânsoarea. Se întețește și te aduce din ce în 

ce mai aproape. 

Înțelegi acum? 

Ani vor trece înainte ca tu, confruntată cu moștenirea dinăuntrul ramelor poleite și al zâmbete-

lor enigmatice, să fii forțată să te duelezi cu acele ațe. Familia-i vicleană și nu contează încotro 

o iei la goană, or să te prindă din urmă... Îți poți schimba chipul de un milion de ori, dar nu poți 

schimba acest fapt universal valabil, ce tronează în deșertul gândurilor tale și îți umbrește exis-

tența. Ai buzele lor, ți-a mai spus cineva asta? 

Vrei să fii în stare să pui capăt atrocităților, din cauza poveștilor macabre ale mamei tale, bro-

date cu ură și nelegiuiri. Chiar și atunci, erai în stare să distingi dâra de iubire din glasul ei. Așa

-i iubirea: te spânzură de oameni pe care-ți dorești să-i eviți, doar pentru a te smulge de pe ei și 

a te îmbiba în disperare. 

Familiile ca a ta ard într-un singur fel. 

Fulgurant. 

Dar ne întindem pe tărâmuri străine nouă... 

*** 

Amândoi sunteți prea tineri, prima dată când vă întâlniți, și timpul nu s-a maturizat încă. 

Știm că așteptarea-i un concept oribil. 

Nici măcar n-o să-ți amintești întâia oară când te-a luat de mână. Nu ți-o vei aminti nici pe ulti-

ma. 

Mama ta și-a invitat verișorul favorit la o ceașcă de ceai. Acesta și-a adus cei doi prieteni. Vei 

întrevedea mâna sorții manevrând firele îndeajuns de devreme. 

Tu nu ești decât o mogâldeață, jucându-te pe iarbă cu vapoare și sirene. Coada uneia dintre ele, 

Ariel, se rupe și, brusc, el se potrivește pe vine înaintea ta, ștrengăriță de doar șapte ani. 

Ochii lui-s de culoarea elefantului tău de pluș, Eliphalet, ceea ce-nseamnă că o să îl iubești pen-

tru veșnicie. Îți desface încet buzele, chicotind, și-ți sparge balonul de gumă dintre gingiile 

amorțite. Potrivește o fărâmă cauciucată în jurul taliei lui Ariel și îi aranjează coada deasupra. 

O tămăduiește într-o clipită, dând să te lase în urmă. 

- Cred c-o să țină, spune, întorcându-se la masă. 

E palid și frumos, cu nicio cicatrice rea care să-i ruineze acea piele care va ajunge să îți lipseas-

că într-o bună zi. Timpul e crud acum; îl leapădă de avuții și te zidește din ele. 

Ne pare rău. Zău. 

Întâlnirile se-ngrămădesc, croind un semn. Precum mai toate lucrurile, nu îți vei aminti asta. 

Sentimentul pe care degetele lui ți-l dau, răsfirându-ți părul, ori felul în care zâmbetul i se 

curbează într-o fel ciudat. Dar aceasta-i amintirea pe care el o va chema mereu. 

Încălzește-te cu gândul că, deși fără știința ta, el își găsea calmul în inocentul tău chicot, pe ca-

re-l zărea când n-aveai decât trei dințișori în gură, obrajii rumeni și buzele trandafirii. Nasul 

cârn cât un nasture, mirosul dulceag al pletelor tale. Fiul vostru îți va șterpeli zâmbetul copilă-

resc. Așa-i timpul, se volatilizeză și întoarce, învârtind amintirile-n piruete concentrice până 

când, din trecut, nu ne mai rămân decât propriile imagini idealizate. 

Vei uita și de ultima voastră întâlnire. 

Verișorul preferat al mamei tale te face să-ți dorești să schimbi ceva. 

- Chestia la viitor este... că nu putem face nimic în legătură cu el, în afară de a încerca să amor-

tizăm urmările negative ale greșelilor pe care nu le-am luat în seamă la timp. 
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E un prea tânăr atoateștiutor, cu idealuri luminate de ochii electrizanți și-o fandoseală cuceri-

toare. Are un fel de regalitate cu care își înclină capul, tinerețea evadând din fiecare mișcare și 

chicot ale lui. E chipeș într-un fel pe care oamenii nu se încumetă să-l conteste, cu păr de culoa-

rea smoalei, întocmai precum mai toată familia ta. N-ai decât șapte ani și ești vrăjită. 

- Trebuie să scăpăm de spălarea asta pe creier. 

Și el credea că ar putea să schimbe lumea. 

Îți dai peste cap ceașca de ceai și el își va da ultima suflare într-o încăpere întunecată, cu ființe-

le care se nășteau dinăuntrul saltelelor agățate de pereți adunându-se alături de el. 

Veți avea prea multe puncte-n comun și nu-i vei permite să-ți străbată cotloanele minții. 

*** 

- Vreți să „schimbați lumea”, pușlamale răsfățate? Cine v-a băgat textele astea-n cap? 

Ochi aprinși de făclia furiei se izbesc de fiecare chip nenumit din mulțimea tremurătoare. Cel 

ce 

șchiopătează spre tine e un bărbat care a pierdut prea multe. Surâsul disprețuitor de pe chipul 

lui supt e cel care te înfioară, nu cuvintele ce-i părăsesc gâtlejul. 

- Războiul s-a terminat acum mult timp, prea mult timp. Vedeți-vă de viețile voastre. 

Vreau să schimb lumea. 

- La sfârșitul anului ăstuia, cinci dintre voi vor fi reușit și alți cinci vor fi murit încercând. 

Bărbatul se-ndreaptă de spate și îți dai seama că subliniază o moarte metaforică. Privește gloa-

ta. 

- Bine ați venit și sper să vă dați seama că aici n-aveți mame. 

Bine-ai venit unde ți-e locul. 

*** 

Ai nouăsprezece ani când îl întâlnești pe Ryland din nou, pentru a doua oară, deși-ai prefera să 

n-o iau pe aceasta în considerare. Totul se întâmplă într-un birou, cu hârtii albe, îngrămădindu-

se una- ntr-alta, ținute împreună de-o agrafă și o muzică monotonă răsunând din difuzoare. Lo-

cul e sigur. 

Protejat. Plictisitor. 

El e nepoliticos. 

Tu ești naivă și tânără și neșlefuită pe alocuri. Guma de mestecat rozalie ți s-a lipit de colțurile 

gurii, și tu n-ai observat, atât de neșlefuită și insolentă erai. 

- Vreau să lupt. Societatea-i coruptă și eu vreau să schimb ceva. 

Mâinile tale înșfacă marginea biroului supervizorului tău și pielea ți se întinde vlăguită peste 

oase. Văzduhul se îmbâcsește și nerăbdarea îți colorează obrajii. 

- Vreau să câștig războiul ăsta. Vreau să înfrâng societatea, stereotipurile, pe mine. 

Ochii îi sunt răbdători: 

- Nimeni nu câștigă vreodată războaie. 

Îl consideri de modă veche și aroganța pe care-ai moștenit-o de la toți strămoșii tăi te face să-ți 

dai ochii peste cap. 

Când sfârșitul e aproape și privești în urmă, îi zărești înțelepciunea. Mereu a fost așa. Înțelep-

ciunea se ițește la capătul amintirilor tale și-ți împrăștie pe limbă un gust metalic, culcușindu-ți- 

se apoi între dinți. 

*** 

Prima dată când îți dai seama că va face o diferență în viața ta, concluzionezi că nu va fi una 

convenabilă. Reputația l-a însoțit întotdeauna și așa ți s-a întâmplat și ție.Nu mai e nevoie să-ți 

spunem, dar nu-i impresionat. Poți trasa disprețul dinăuntrul ochilor săi, trădarea vechiului său 

prieten pitindu-i- se în străfundul orbitelor, ascunzându-se de uitătura ta necruțătoare. Nu va fi 

ultima dată când Alexander Richmond se va potrivi de-a curmezișul potecii voastre. 
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Se sprijină de spătarul scaunului, cu brațele strâns încrucișate la piept, o iritare crescândă zgu-

duindu- i falca. 

N-am încredere în tine, îi spui.  

Își înclină capul, înfuriat. Lumina-i joacă pe piele, umbrindu-l  fragmentar în întuneric și cicac-

tricele îi sunt parcă incandescente, ca o prevenire tacită. Ar fi înțelept să te temi, dar când ai 

fost tu înțeleaptă? 

- Am învățat că e sănătos să vă bănuiesc pe voi, neamul Richmond. Cu toții sunteți atât de... 

lipsiți de scrupule. 

Desigur, atunci când o spune în felul ăsta, nu poți să te abții din a face legarea unei prietenii cu 

idiotul în cauză una dintre îndatoririle tale. Ajungi să crezi că preferi să te ignore. Îți asumi res-

ponsabilitatea pentru un trecut ce-ți alunecă printre degete. Oamenii tind să facă asta: înșfacă 

timpul și-l proclamă vinovat, de parcă ar schimba ceva făcând-o. 

Nu schimbă nimic, crede-mă. 

- Mă cheamă Jackson. 

Tonul îți e rece ca gheața și tăios. Ochii lui te privesc albastru și licăritor, precum zilele um-

broase și veteranii orbi. Dar și tu poți fi o luptătoare. 

Te fixează cu o privire de nedeslușit, în tăcere. Colțurile gurii îi zvâcnesc și îi schimbă întreg 

chipul, făcându-l aproape atrăgător. Ești oarecum deconcertată și furia îți îngheață când se-

apleacă pentru a te lua de mână. Zâmbetul larg îi face figura atât de frumoasă încât venele par-

că ți se împletesc. 

- Bine- ai venit, Jacks. 

Ar trebui să-ți spunem, dar știi deja. 

N-o să ai parte de un final fericit. 

*** 

Ești încă prea tânără, te prostești prin împrejurimi și ești iresponsabilă, în maniera aia pe care 

oamenii au obiceiul s-o numească „căutarea sinelui”. 

Rozul devine semnul tău distinctiv, având în vedere că-i absurd, pe-atât de îndepărtat de nobila 

familie Richmond pe cât poate fi. Prima dată când cineva-ți spune că tu și ei sunteți o apă și-un 

pământ, măscăriciul își ia tălpășița cu pantofii lipiți de frunte. 

Lucrezi la secție de două luni, când ești chemată în biroul lui. Chipul lui are o întunecime ce-ar 

trebui să te facă să fugi mâncând pământul. E afectat și tinerețea-i e știrbită, e o pânză pustie de 

pe care vopselele au fost șterse. Pui rămășag că-i trebuie curaj pentru a-și scoate la iveală mâh-

nirea într- un mod atât de ostentativ. Mai târziu, vei afla că n-are de ales. 

În loc de teamă, tot ce simți e un interes ce te atrage spre acest bărbat mai bătrân – un bărbat 

mortal.  

E rațional, sec și frumos, într-un fel neobișnuit, îți dai seama, printre încruntături. 

Deci, se pare că am fost înzestrat cu responsabilitatea de a-ți fi mentor, până o să-ți dai seama 

cu ce se mănâncă toate astea. 

Masca lui rigidă, anchilozată, nu dezvăluie nimic ochilor tăi pătrunzători. Ești o mare temerară, 

îți dai seama, îndrăgostindu-te de băiatu’ în vârstă, dar nu-i poți ignora bunăvoința din priviri. 

- Tre’să fie ziua mea norocoasă. 

Vocea îți e tensionată, frivolă, obraznică parcă, și îți dai părul pe spate. 

Atunci îți zâmbește, un zâmbet mic pe care ți-l oferă într-o doară, dar e primul pe care l-ai vă-

zut. Da, cu toții știm cum o să se termine. 

*** 
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Soția paznicului intră în travaliu pe neașteptate și sunteți nevoiți să rămâneți la secție până-n 

zori. Prima noapte nedormită e întotdeauna cea mai grea, și-a ta e prima. 

A adus cafea, pe care ți-o înmânează fără vreun cuvânt. Înșfaci cana, încălzindu-ți degetele în-

ghețate, cu un mic zâmbet complice. Îți sprijini creștetul de zidul proaspăt văruit, uitându-te 

împrejur, în căutarea unui loc mai confortabil. 

Înveți să asociezi capetele înclinate cu zâmbete radiante și încuvințările laconice cu îmbrățișări. 

Da, limbajul lui Ryland e lesne de-nțeles... 

- E mereu atât de... anost? te interesezi, scrâșnind din dinți. 

Zâmbetul cu care-ți îți răspunde te electrizează. 

- Viața o să-ți smulgă măruntaiele și o să-ți înghită sângele, mai devreme sau mai târziu. Și 

pentru asta, ne pare rău. 

*** 

Amintește-ți: 

Oamenii din familii fericite nu sfârșesc întotdeauna fericiți, și oamenii din familii nefericite nu 

sfârșesc întotdeauna nefericiți.Vei simți dezamăgire. 

*** 

Mai sunt și lucruri despre care nu vorbiți. 

Nu vorbiți despre felul în care ochii lui reflectă o teamă într-atât de corporală încât te depășește, 

despre maniera în care verifică dacă ușa e încuiată de trei ori sau despre vizitele săptămânale, 

când se întoarce la casa bunicii pe care amândoi știți că nu o mai are. Nu-ți va spune nimic des-

pre adevărurile găsite pe fundurile paharelor de băutură, ori despre felul în care oamenii pot 

muri fără ca măcar să răsufle pentru ultima dată. 

Nu veți vorbi despre minciunile aspre pe care i le spui dedesubtul stelelor și nu veți vorbi des-

pre 

Alexander, niciodată. Ai încercat o dată, totuși. 

- Cum se simte asta? 

- Ce să se simtă? întreabă pe-un ton morocănos, și capul îi zvâcnește ușor, căci se întoarce pen-

tru a se holba la tine. 

E ceva acolo, în ochii lui. Se poate să fie teamă, dar îți lipsesc anii care să te ajute să distingi 

slăbiciunile din încruntările celor ce-ți fac inima să bată altfel. Te albești, doar pentru o clipă, 

înainte de a te agăța de infima fărâmă de curaj pe care o mai ai. 

- Cum se simte să-i pierzi pe toți cei ce ți-au fost aproape? 

- Jacks, oprește-te! strigă Ryland. 

*** 

Mai e ceva ce-ar trebui să știi: 

Faptul că trăiești pentru a salva oamenii n-o să te salveze. Tot o să mori, în același fel în care au 

făcut-o și-o fac toți ceilalți. Imaginile îți vor arde mintea, nelăsând nimic în urma dezmorțirii 

flăcării. N-o să-ți micșoreze temerile, n-o să-ți anuleze tristețea. Vei pierde această bătălie. 

*** 

Ochii goi se holbează chiar prin tine când îți ridici capul, și vertebrele ți se zdruncină. Răsufla-

rea îți tremură și mâinile te dau de gol. Trupul e trântit pe pământ, gâtul îi e frânt, răsucit într-

un unghi neomenesc, atât de greșit, și chipul îi e un gol desăvârșit, cu mult prea indiferent pen-

tru un moment atât de important. 

Mâna lui Ryland ți se odihnește pe umăr, și atingerea lui blândă contrastează puternic cu vântul 

ce se răsucește aspru, înțepându-ți pielea. 

- Nu ești niciodată pregătit să vezi un cadavru pentru-ntâia oară. 

Dar nu-i întâia oară, nici pe departe. 
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Tu o să-l săruți prima și știai, încă de la început, că o s-o faci. 

Buzele îi sunt înțepenite de stupefacția pe care i-ai cauzat-o. Pare că vrea să fugă. N-o să-l lași, 

totuși. 

- Aida. 

Numele tău, nuanțat cu o notă de perplexitate, și... îndrăznim oare s-o spunem? Tandrețe. Atât 

de multă tandrețe încât o să te îneci în ea. Am mai auzit de asta în înainte, nu-i așa? Lasă deo-

parte râul tatălui tău, în care obișnuiai să te bălăcești; în al lui te vei îneca, al lui e letal. Mai 

toate poveștile de dragoste sunt. 

Mâna lui o întâlnește pe a ta, dezmierdând-o, de parcă ar spune că se predă. 

E o blândă capitulare, cu degetele lui strângându-le pe ale tale și mirosul lui pământiu și tangi-

bil, precum putoarea înverșunată a morții într-o noapte tăcută, care îți inundă nările. 

Te face să te-ntrebi.  

Poate că semnele există. 

Se poate? 

*** 

- N-am... n-am vrut să... 

Vocea îi cedează și vă trântiți în întuneric, mereu în întuneric, ținându-vă de mâini. Ale lui sunt 

calde, contrastând cu degetele tale înghețate. Uitându-te înapoi, vei vedea semnele. 

- E-n regulă, spui, dar nu știi de ce, pentru că nu este. 

*** 

- Se simte de parcă cineva te-ar arunca într-o groapă fără fund. Încerci disperat să te agăți ceva, 

dar nimeni nu te aude, nimeni nu-i acolo. Nu faci decât să te prăbusești. 

Se uită la tine cu o onestitate tulburătoare și ochii îi sunt plini cu ceva ce încă nu cunoști. Ești 

brusc terifiată de tristețea din ochii lui, e aproape o teroare și mintea ta urlă la el, îi ordonă să 

înceteze. Nu poți să-l consolezi decât așezându-ți mâna pe mâneca lui. O să fie mereu așa pen-

tru tine: scâncete ca sunet obișnuit pentru toate momentele când încerci să interiorizezi o reali-

tate cu mult mai crudă decât cea din coșmarurile tale. 

Continuă, cu un glas abia auzit, sprijinindu-se de perete (o să se odihnească acolo, desigur, fan-

toma unor trecuturi ce-au fost trăite înăuntrul acestor pereți gălbui, așezându-se în spațiul dintre 

voi): 

- Să-i pierzi e ca o cădere liberă. O cădere liberă. 

*** 

Ideea de a nu privi în urmă se strecoară înăuntrul tău când nu-i acorzi atenție. A fost așa ani de-

a rândul, bastardul ăsta șiret numit timp. Răsucind și învârtind momente, înzestrându-le cu o 

importanță incontestabilă, deși inexplicabilă. O să-nțelegi, până la urmă, că nu urletele, strigăte-

le sau cuvintele te schimbă. 

Liniștea o face. 

- Vino aici, la naiba, vino! 

Te întinzi pentru a ajunge la el, pentru a-i ocroti și legăna trupul în brațele tale. E mult prea ma-

re pentru tine și mâinile tale se căznesc să-l înconjoare. Se opintește când încearcă să inspire, 

iar respirația lui ți se izbește de claviculă. Îți potrivești una dintre mâini pe umerii lui, pentru a-i 

opri din tremurat. Lumina albă, lăptoasă, alunecă printre trupurile voastre, greoaie, sufocându-

te.  

Îți lipești buzele de pielea lui lipicioasă, de culoarea ruginei. Ochii îți sunt strâns închiși. Trecu-

tul răsună în jurul vostru, strecurându-se printre umbre, sângerând înăuntrul pereților ce v-au 

întemnițat. Îți înfășori cămașa ferfenițită împrejurul rănii lui deschise. 

-Cred c-o să țină. Cred... cred c-o să țină... 
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Spune-ne, nu-ți sună familiar?  

N-a fost niciodată un secret monstrul ăsta cu două fețe care se conturează printre șuișurile și 

coborâșurile voastre. 

Oamenii ca voi ard într-un singur fel. 

Fulgurant. 

*** 

E atât de frumos când râde. 

Frunzele-și schimbă culoarea, așa că și tu poți s-o faci. Îți potrivești creștetul pe umărul lui și 

asta-i o constantă în haos. Desenezi hărți de-a lungul miracolelor împăienjenite ale unei inimi 

cu mult prea zdrențuite și îi șoptești că o vei salva. 

Să-i capeți dragostea e o comoară neprețuită ce amenință să răsară. Îți scrie bilețele de dragoste 

și ți le ascunde în colțurile buzelor, doar pentru a le culege mai apoi, ca pe flori, smulgându-le 

cu grijă din grădina ce ți se întinde în suflet. Asta-nseamnă dragostea, chiar și într-o lume catas-

trofică. Nici chiar zilele iernatice nu te pot răci. 

Memorează asta, te rugăm. Te implorăm. 

*** 

Nu trebuie să-ți pară rău că te-ai holbat la portretul familiei tale. Cu toții o faceți. 

Nu confunda indiferența cu ostentația. Când nu acorzi atenție sinelui tău, te pironești în fața 

peretelui și ochii îți conturează fiecare zâmbet pârlit. Mai că poți vedea fumul ridicându-se. 

Mai sus. Și mai sus. Ațele se-ntind prin fum. 

*** 

Când lumea se prăbușește, unica speranță rămasă e să vă ascundeți și dispăreți. 

O să aveți un copil. E bizar să aștepți să primești lucrurile pe care nimeni n-ar trebui să le aibă. 

Ryland te privește cu o teamă întinsă pe fiecare strâmbătură a gurii. Îl vei prinde holbându-se la 

pântecul tău, cu o expresie pierdută pe chip. Îți va fi milă de el, desigur, te vei agăța de surâsul 

lui slăbit. 

Într-o zi, cu îndeajuns de mult curaj cât să câștigați războiul împotriva voastră, ați putea să 

toastați pentru asta, pentru capitulări tacite, case părăsite și păr ca de vată de zahăr. 

Nimeni nu a prorocit că viața ta va fi nesemnificativă. Neamul Richmond n-a dus niciodată vi-

eți nesemnificative. Da, știm, neamul Jackson, atunci. Amintește-ți: sângele nu ți se schimbă 

odată cu trecerea timpului. Ai putea să fugi mâncând pământul și să-ți schimbi chipul de un mi-

lion de ori, dar ăsta-i un lucru pe care nu-l poți schimba. 

Nu-i o tragedie. Nici să nu îndrăznești să te gândești la una ca asta, nici să nu-ndrăznești. 

*** 

În urma morții lui Alexander, ți se pare că fantasmele stând în prag și jucându-se cu perdelele 

sunt la fel de corporale precum voi doi. Îl vei găsi întotdeauna în briza ce-ți alunecă pe obraji, 

dedesubtul mugetelor tunetului dintre norii întunecați. 

Acum, o să-ncepi să îți amintești lucruri bizare. Îi plăcea ceaiul negru. Se holba la arborele tău 

genealogic, și ochii îi erau atrași de nume, și își dorea să-și ferească privirea, dar n-avea de ales. 

Și el a făcut-o. 

*** 

Nu-i romantic la sfârșit. 

E morbid, disperat și dureros, mai ales felul în care te privește. Cu un ascuțiș ce definește o la-

mă, ocheade negre ce te disecă. Poate că fericirea există, dar e ceva ce nu vei avea niciodată, 

înăuntrul acestor coridoare înguste. Îi săruți tâmplele în fiecare noapte și refuzi să răsufli, de 

teamă să nu-ți pierzi străfundurile. 
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Te-ai obișnuit să-ți numești odrasla Omidă, așteptând nerăbdătoare ziua-n care va învăța să eva-

deze din temnița trupului tău, în care se va metamorfoza într-un fluture. Sunt momente, momente 

obosite, în care nu vei ști dacă-i iubești pe amândoi ori doar pe el, micuțul tău vlăstar, și mai sunt 

și momente în care crezi că nu poți iubi pe nimeni mai mult de-atât, decât pe el. 

- Am face bine să ne bem propria otravă, hm? 

Glumești în timpul după-amiezii, acoperind glasul prezentatoarei știrilor, și îi fixezi cu privirea 

corpul înmuiat de viață, întins în fotoliul din apropierea șemineului. 

- Nu-i amuzant. 

- M-ai auzit râzând? 

Nu-i prima dată când plângi înainte să dormi, când răsuflarea lui e grăbită alături de tine. Totuși, 

nu se apropie de tine, nu te îmbrățișează. Tuturor ni se permite să fim speriați. Ești încă o fetiță 

uneori și rolul lui e acela al unui om prea bătrân pentru tine. 

N-ar fi trebuit să pară atât de bătrân. 

*** 

Ai și zile modelate în aur topit. 

Îți oferă un inel, promisiuni pe care n-ar fi trebuit nicicând să le încolăcească în aerul pe care-l 

inspiră. Sunt lacrimi aici, de bucurie, cu siguranță. Nu poți alunga amintirile, dar nici el nu poate.  

E bună, la început, încercarea de a te întinde spre viitor. Visezi la finalurile fericite pe care nu le 

vei avea niciodată. Garduri albe ce-ți împrejmuiesc casa, un copil și jumătate. Zâmbetul ți se în-

tinde de- a lungul munților și chipul lui Ryland nu-i înfrânt de cicatrice. 

Rău, ne pare atât de rău. 

*** 

Aștepți cu nerăbdare și roșeața din obrajii lui te îndeamnă să continui. Sunt râsete, atingeri lungi 

ce spun mult mai mult. Îți va lumina începutul, bunul început al celor ce n-au mai iubit până 

acum. 

Acum, totuși, un anunț scârțâie înăuntrul radioului, vocile se încețoșează și se concentrează, dar 

mesajul e clar. 

-Spu... ne-mi... 

Plângi cu sughițuri și brațele ți se încolăcesc în jurul rănii sângerânde de pe pieptul lui. Sunt ima-

gini aici, instantanee ale mândriei și voioșiei, glasul mamei tale răsună clar, dar în zadar. Înțelegi 

deodată ce-nseamnă să-ți dorești să dai timpul înapoi și-ai da orice ca s-o poți face. E șuieratul 

unei lame, caracterul definitiv al unei arme ațintite spre tine. Când viața se scurge, îți deschide 

ochii. Cunoști moartea, dar n-ai crezut niciodată că avea să-ți devină așa un prieten drag. Fetița 

lui tati e pierdută. 

- Spune-mi cum se simte să-i pierzi pe toți cei ce ți-au fost aproape. 

Ochii îi sunt nesfârșiți. Își presează buzele pe fruntea ta. Atingerea îi e arzândă când te ține strâns 

la pieptul lui, dar inima lui e o slabă gângăveală dedesubtul palmei tale. La sfârșit, nu-i decât un 

băiat. Nu-i decât un băiat. 

- E ca o cădere liberă. O cădere liberă. 

Așa se simte: să arzi. 

*** 

Stai în fața oglinzii. Privirea caldă a tatălui tău se împleticește pe linia orizontului pentru câteva 

clipe, înainte ca durerea să devină prea mult. O vei păstra, zile de-a rândul. Dorința de a-i vedea 

chipul încă o dată te motivează îndeajuns de mult încât să te facă să te ridici, să pășești, să tră-

iești. 

Îl vei picta. Nu vei izbuti, nici chiar la sfârșit. Va fi întotdeauna prea tânăr, ori un rid va fi potrivit 
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Ai avut întotdeauna această putere, abilitatea de a-ți schimba străfundurile. Acum, se simte ca 

un blestem și craniul pare să-ți crească, metamorfozându-se în chip după chip. Privești portre-

tul. Nu contează de câte ori îți vei închide ochii și vei aduna sub pleoape o imagine a tatălui tău 

mort, replica nu se va compara nicicând. 

Arzi pânzele și încerci din nou, dar săptămânile trec și e din ce în ce mai greu, iar chipul îi de-

vine acela al unui anonim. Găsești poze, memorezi curburile juste ale feței. Tot nu merge, lică-

rirea din ochi e atât de greșită. După o bucată de vreme, n-o să-ți mai dai seama dacă-i bine sau 

nu. E încă o lucrare în plin progres, să te ierți, fiindcă ai uitat. 

*** 

Într-un scurt moment de capitulare, îi vei șopti în recea scobitură a gâtului, cu pântecul tău 

odihnindu-se între voi, îngreunând patul cu arcuri scârțâitoare: 

- Mă tem. 

Și vorbele tale sună atât de sincere, atât de adevărate încât îi va veni greu să alunge această 

amintire, chiar și la sfârșit. 

Vocea lui n-are fund, o prăpastie infinită. 

- Mi-aș dori să fiu mai mult de-atât. Pentru tine. 

*** 

Și-ți vei aminti, în frânturi răsucite, strâmbe și dezordonate, uneori prea vii. Îți vei aminti acel 

zâmbet timid și râsul lui într-o zi de vară. O bucurie într-atât de reală încât o poți gusta. 

Te vei forța să pășești cu stângăcie de-a lungul acelor zile savuroase, să ignori norii cenușii de 

pe cealaltă parte a ferestrei, doar pentru a-ți aminti cum să respiri. 

Continui să uiți, vezi tu? 

*** 

E în regulă să îți imaginezi cum ar fi. E în regulă să îți privești mâna aprinzând draperiile, să 

privești flacăra mâncând covorul, devorând tapițeria, picturile, canapeaua dolofană, învelită în 

mătase albăstruie. Vrei să vezi totul arzând, vrei să ștergi totul. 

E în regulă să îți dorești să uiți, să vrei să răzuiești istoria. Să-ți răzuiești povestea. Să lași flăcă-

rile să-ți consume întreaga ființă, tot ce ești, tot ce vei fi vreodată. O să ai nevoie de-un munte 

de cenușă înainte să fii doar Aida. 

Aida. Aida cea cu ochi frumoși, cu pruncul ei îmbujorat și cu dragostea ei. Nicio flacără. Ni-

ciun 

trecut oribil. Nicio ață cusută de-o pânză. Fără sânge stătut și-nchegat despicându-ți venele. 

Doar Aida. 

*** 

Amândoi sunteți frânți și poate de-aia îl lași să te frângă chiar mai mult. Brațele lui te înconjoa-

ră, ținându-te strâns la pieptul său, și răsuflarea îi e tăioasă și zgomotoasă-n urechile tale, în-

demnându- te să continui. Îi poți simți inima bătând în spatele coloanei tale vertebrale și bătăile 

sufletului tău îți asurzesc mintea. 

Simți familiarul, acidul gust al panicii când privești pereții ăștia singuratici, cu sunetul singura-

tic a doi oameni singuratici, războindu-se pentru viață. Amintește-ți, ai douăzeci și cinci de ani. 

E vremea hainelor și îndatoririlor de fată mare.  Haide, acum. Ridică-ți căpșorul, fată mare.  

Și împinge. 

- Aida. 

Vocea lui este înăsprită de teamă. Nu ți-ai dat nicicând seama cât de multă dragoste poate încă-

pea într-un cuvânt. Trupul ți se arcuiește încă o dată și el îți dă părul deoparte. Durerea ta e du-

rerea lui. Te frângi pentru iubire. 
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Două strigăte se împletesc, răsunând în lume. Toate începuturile sunt sângeroase. 

(Un băiat, un băiat, și-i perfect, e perfect...) 

*** 

Radioul bolborosește încontinuu și vocile dinăuntrul lui par nepământene. Glasul care citește 

numele victimelor masacrului e monoton: un ton gol ce numește străini fără chipuri. 

În spatele lui aproape că poți auzi urletele de durere ale familiilor celor duși: Nu se poate..!. 

Știi acel sentiment. Nu se poate. 

Dar se întâmplă. 

*** 

- Vei fi cineva, vei fi, șoptești, ridicându-ți fiul, și ochii îi sunt un curcubeu – galbeni, verzi, 

cenușii și negri. Vei salva lumea de întuneric. Ești luminos, atât, atât de luminos! 

Zâmbetul lui lipsit de dințișori e atât de frumos încât îți face inima să doară. 

- Ne vei izbăvi pe toți, știu asta. 

Îl supraestimezi, chiar aici. Nu-i decât un copil. Niciunul dintre voi nu-i mai mult decât un co-

pil. 

*** 

Va veni o zi când răsuflarea lui ți se va culcuși deasupra claviculei, când bebelușul va gânguri 

în pătuțul lui din colț, când mâinile tale îi vor mângâia chipul, făcându-i ochii să-i întâlnească 

pe ai tăi. Teama e materială, e la fel de reală precum ești și tu. 

Bobocii înfloresc. 

Ochii lui sunt de culoarea lui Eliphalet, elefantul tău, așa că-l lași să ia totul. Așa-i încrederea, 

totul sau nimic. Își potrivește mâna pe fruntea ta, o atingere pentru amintiri. Vei număra acele 

degete din nou și din nou, și ochii tăi îi vor privi pe-ai lui. 

*** 

Și ne pare rău. Zău. 

Ne pare rău că el a trebuit să moară și ne pare rău și pentru fiul orfan care va crește alături de 

fotografii, căutând asemănări între încruntăturile și nasurile prea înguste dinăuntrul ramelor 

sculptate. 

Oamenii din familii fericite nu sfârșesc întotdeauna fericiți, și oamenii din familii nefericite nu 

sfârșesc întotdeauna nefericiți. 

Lasă asta să te aline. 

Permite-ți un moment de jale. Un moment de jale, dar numai unul. Imaginează-ți viitorul ce-ar 

fi putut să fie, copiii, zâmbetele, torturile gătite în casă, săruturile lui Ryland de-a lungul liniei 

părului tău fistichiu, răsuflarea lui în urechile tale. 

Adună-le pe toate. 

Și aruncă-le. 

*** 

Îți lepezi, încă o dată, cămașa de pe tine și ți-o treci pe sub el. 

- Cred c-o să țină, șoptești, strângând-o cu putere, și te învinovățești pentru încă o coastă frântă. 

Vei săruta acele buze, vineții și muribunde. Vei observa cât de mult seamănă copilul cu el, când 

doarme. Lacrimile tale îi inundă chipul, spălându-i urmele de sânge. 

Nu se poate, nu se poate. 

Dar se întâmplă. 

O ploaie de amintiri te izbește, din care se detașează zâmbetul și chicotele lui. Și e ca o cădere 

liberă.  

O cădere liberă. 
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E o casă pe-un deal, un conac impunător, cu ferestre mari și o grădină plină cu flori, atât de pli-

nă, de toate florile pe care ți le-ai putea dori vreodată. Și în casa aia e o pânză, unica moștenire 

a familiei tale. 

Nu trebuie să-ți pară rău că te-ai holbat. Cu toții am făcut-o. 

În casa aia, zidurile ard, flăcările ling colțurile ridate ale ochilor ca de cărbune și ale tapițeriilor 

împăturite.O pală violentă de vânt zguduie ferestrele, în timp ce flăcările devorează ațele. Firele 

vor pocni, unul câte unul, și pânza se va fărâmița. 

Nu trebuie să-ți pară rău. Totul se sfârșește. 

*** 

Oamenii ca tine ard într-un singur fel. 
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