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BĂRBUłĂ IONEL – clasa a IX-a B

Fantasme
Am murit!
Cerul mi se pare
Un glob albasru de sticlă...
Am iubit!
Am cântat!
Cântecul mi se pare
O ilustră câmpie cu flori...
Am visat iar fantasme în tăcere,
Am visat fără vise...

Am zburat
Într-o seară am zburat spre infinit,
Am atins o stea, o lună şi un soare
Şi-am înţeles ca ele sunt aprinse
De ale nopţilor fecioare
Sunt zâne de-o şchioapă ce zboară
Prin universul nemărginit
Şi-nvaţă pe oameni să cânte,
Să zburde, să joace necontenit.
Am zburat într-un vis cu flori de cireş…
Am zburat nemaipomenit de încet…
Am zburat spre o lume fantastică
Unde-am cules flori de cireş.
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MOROIANU ADRIAN – clasa
a XII-a B
Sărut gol

Strada Eternităţii, numărul 27
Bate a moarte vântul ,
Prin aerul rece, putred
Calc nesigur… printre cadavrele…
Florilor cărora le-a mucegăit timpul.
Mă uit în sumbra zare,
La fiecare, de privire aruncare,
Văd trist, o familie …reunită,
Sub o piatră funerară.
Aici e pustiu şi linişte
Mii de oameni doar ascultă
Întrebările-mi cu duiumul,
Şi-mi răspunde doar vântul
Dar nu-s capabil să-i înţeleg cuvântul.

Ce frumoasă eşti, ce frumos sunt
Îmi ating buzele, lăsate, grele
Pe buzele-ţi reci, uscate.
Primu sărut, ce nedumerit sunt,
Unde este simţul sfânt?
Ce frumoasă eşti, ce frumos sunt
Încerc să schiţez un cuvânt
Dar se aude numai şuier de vânt
La vorbă parca-s mut
Unde e simţul sfânt?
Ce frumoasă eşti, ce frumos sunt
Doar sărutu-I gol,
Vorbele-n vânt
Neîntâlnit simţ sfânt.

Vise
Şi-mi cade mintea grea
Parcă-i tot mai adancă groapa .
Norii vineţi se apropie în dans funebru
Iar în zare e din ce în ce mai negru,
Lacrimi reci de toamnă timpurie
Sting a lumânărilor faclie
Şi totul cade, sub întunecat vuiet.
Fungind din calea prăpădului
Străbat o imensă poartă
Şi ajung pe vechea stradă.
Strada Eternităţii, blestemată stradă
Unde pământul se despică în două...
O lume, tăcută, moartă
În cea haotică şi condamnată.

Vise plăcute ?
Imaginati bogate!
Fantasme ce pier în lumina soarelui
Te învălui şi te atrag
Te ametesc şi te mint frumos
Trezirea e zguduitoare
Cenuşa îţi intră în ochi
Sânge şi pulbere peste tot
Coşmaruri rezistente la minciuni
Păşeşte în adevar
Spulberă visul
E un coşmar
Lumea e haosul!
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MOROIANU ADRIAN – clasa a XII-a B
Vis amar

Zeiţa-i codru
Cântecul apei pierea
Cântăreţi amuţeau
Vântul se potolea
Toţi la ei priveau
Tânăr mâhnit, îi era sufletul
Zdruncinat de soartă
Iubea cu inima o zeiţă
Sihla îi purta cununa
Copacii îi erau pilastru
Cu buze reci, dulci
Îi săruta guriţa izvorului
O vizita şi adesea
Lânga zeiţă adormea,
Cu ochii orbi o dezmierda
Cu inima îi jura iubire
Cu fiecare despărţire
Îi jura o matinală revedere.
A venit ,
Aşa cum a promis
Încă de la asfiinţit
Dar zeiţa a fugit
Coroana numai foşnea
Izvorul dulce numai săruta
Cântăreţii au pierit cu ea
Acolo a pierit
Tânăr mâhnit,
Vedea cu mintea
Iubea cu sufletul
Mai presus de orice, Codrul

Atât de real îmi pare visul
Căci parcă trăiesc într-însul,
Zăresc doi tineri îndrăgostiţi
Într-un codru între munţi
Şezând pe un tei pe care l-a
omorât timpul.
În verdeaţă i-a îngropat
pământul,
Roşii în obraji îşi apropie buzele
Îmbătaţi cu iubire, îşi mângâie
privirile.
De după siniştrii plopi
Se întinde o rec e ceaţă...
Îi acoperă iubita şi o preface în
fantasmă,
Iubitul ţipă către cer
Şi printre lacrimi se uită-n
disperare ,
Cum rămâne cu braţele goale
Căci iubita lui în negură dispare.
Atât de real îmi pare visul...
Doi tineri îndrăgostiţi
Ce pe nisipul umed stau întinşi
Marea lin, la picioare îi udă
Şi tandru sub luna plină se sarută
El, cu atenţie, privind--i chipul
drăgălaş,
Mâna prin păru-i castaniu îşi
trece
Ea,orbită, în ochii lui negri ,
Ca pe un prinţ îl priveşte.
De dupa colosalele stânci
Din zarea neţărmurită
Marea braţe îşi înalţă
Şi cu degetele-i lungi prinţesa îi
înhaţă...
Prinţul privea îndurerat
Şi într-o clipă de nebunie
În marea învolburată s-a avântat
Şi s-a isprăvit ...
În spuma marii cei doi au pierit...
Vis amar
Nopţile îmi sunt coşmar

AS ÎN MILENIUL III 25/26 – 2009/2010

PAGINA 48

MOROIANU ADRIAN – clasa a XII-a B

Pata gri
Paşii mei grei apasă pământul
Spre patul din vechiul turn,
Unde nici clopotniţa nu răzbate
Cu talanga-i asurzitoare
Când se naşte răsăritul...
Oraşul ăsta te lasă fără suflare
Totul e pictat într-o singură culoare
Până şi pensula s-a rupt de jale...
Prin cenuşiul sufocant
Te pândesc corbi la colţ de stradă
La o mişcare greşită să te răpească
Cu ochii roşii, tulburi, gesticulează
Gânduri violente pentru pradă,
Cu ochii-n băltoace îmi car trupul,
Cât de departe mi-e turnul?
Voi deveni şi eu o pată gri,
Închis în oraşul… cu zile cenuşii?

Bule de aer
Mă înec ,
În ceaţa caldă a aburilor
Care mă tencuiesc în cameră.
Mă înec,
Şi mă simt atât de slab,
Scurs de orice putere
Să mă mai ridic din apa fierbinte.
Mă înec ,
Îmi simt trupul atât de fierbinte...
Îmi aud inima cum bate
Mai tare, mai tare, mai tare
Bate un cantec de jale
Simte cum cineva moare...
Mă înec,
Bule de aer se înalţă
Şi smulg sufletul din mine.
Şi-l privesc cum se duce
Către lumina de la suprafaţă...

