






Parcul din mijlocul
vieții 

Ferice de cei ce așteaptă începutul an‐
otimpului.
Gândul lor se înalță ca o lebădă
triumfătoare 
deasupra tăcerii monahice a apei. 
Se gândesc la ziua când s‐au născut,
la cei pe care i‐au zămislit
ca să‐i aducă în mijlocul vieții.
Privesc departe, dincolo de Carusel,
în căutarea clipei mântuitoare,
o primăvară care îi naște pe toți. 

Bunicul alfa

Bunicul alfa are ochii galbeni.
E născut în august,
când oamenii duc în spate
recolta iubirii.

Domnește peste o lume
cu mult soare,
copiii se strâng în jurul lui
și‐l cheamă pe nume.

Doamnele și domnișoarele
se simt protejate,
roșesc când le sărută mâna

în văzul tuturor.

Dumnezeu îi ascultă rugăciunile
atent caligrafiate
pe foi îngălbenite într‐un colț
de stropii de cafea.

Anotimpul în care trăiesc
în paza bunicului
curge încontinuu‐
moștenire puilor
ce se vor naște
din același sânge. 

sine ira
,,Să nu apună soarele peste mânia

voastră!" (Efeseni 4, 26)

există un loc numit asfințit
unde sufletele care fac ocolul lumii
îşi află popas la pieptul fetei mijlocii
mânia are timp să adoarmă
uitată de toți printre munții de piatră
fără să ştim ora exactă
vom intra în sfârşit în somnul perfect

Iulia - Anamaria Ghidiu
Motto: O, Doamne, sunt contemporan cu Tine

și sunt contemporan cu Veșnicia. (Contemporan, Vasile Voiculescu)

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR PITEȘTI

LOCUL 1, JUVENTUS, 2021                                                   



Ars poetica

Sunt dune de întuneric zvârcolind 
pe hârtie
şi ochii voştri mă zvântă.
Sunt mâl şi vână cernită
dar mă stingeţi cu sete
şi dogoarea filei.

colonie cruntă!
între coperte şed imperii 
cu rădăcini tăind prin scoarţe
şi mlădiţe drenând grafia.
între coperte se presează imperii 
sintetice 
din tuşul celor neviciate 
şi tuş de aur negru,
în care omul se crede descălecat.
Dar fiara nu se‐nduplecă. Şi abdicaţi.

Voi scrieţi cu negrul din torentele
pământului,
probând feritas mundi, 
însă pasta cunoaşterii 
vă şiroieşte pe ochi
în jos –
de când
n‐aţi mai coborât urechea pe robe
răşinoase
rumene
înrourate

în miere înmuiate?
Cerneala nu se reaprinde
decât udată cu ravene ropotind,
la văpaia vetrei din păduroasă beznă,
cu lemn
cu stâncă,
când se crapă de ziuă
şi de frunză.

Însemnarea 
e simulare
e pojghiţa braţului de apă
ce‐şi lichidează oglindiţii
iar în pagină
torsionată şi toridă
mă consum fără ca voi să sorbiţi
subteranele
lemnul
stânca
seva ce v‐o port.

Sunt ploaie plonjând în topitoriile
pământului
şi ochii vă ustură în expapir:
„Teroarea, teroarea!”

ANDREEA FINICHIU
Motto: „Natura poate fi consemnată, dar nu cucerită”.
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Al doisprezecelea
clopot

Fisurile
dintre bătăile inimii
îmi suflă mirajul ceţii,
înfig ace de trecut
printre vertebre
şi, cu clape de orgă,
îmi trezesc tâmplele.
Caii din fum alb
îmi pătrund
în pieptul ce îmi e
acum
străin.

Îmi tac ultima speranţă
şi îmi sprijin cenuşa
conştiinţei
de cel de‐al doisprezecelea clopot.

Țărmuri

Cu fața spre cer, într‐un loc oarecare,
Întins pe nisip, între plajă și mare,
Aștept înserarea cu umbrele roșii
Din care aud în ecou albatroşii.

Izvor de mirare îmi curge din palme:
Oglinda nescrisă a nopții mai calme
Încet un pian ce îmi poartă pe clape
Un gând ce adoarme adânc între ape.

Ființa‐mi trăiește prin ochi de meduze
Purtate‐n spirale de valuri difuze
Pe care le rog în secret să mă lase
Pe țărmuri de care Pământul uitase.

Drama unui Manole

Ai visat
la treptele de marmură
din altarul
propriei catedrale,
însă din lipsă de ciment
ai zidit
mai multe Ane
între ele.

IOAN - RADU CORA
„Mirarea este mama înţelepciunei”– Mihai Eminescu, Archaeus
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Poema ex papyro

Aud ropotind rădăcina
pe răzorul dintre pagini
şi despicând
plantaţia de litere.

Curge lemn
pe bancul de nisip al filei,
toarnă taifunul de pe creste,
trosnesc troienele de frunze,
mă îmbibă
şi mă‐ntorc din strângerea hârtiei – 
sunt în scalda de sevă.

Volburoşi vă gem ochii
sub năruirea presei voastre de feroce!
Scrisul vi se surpă
fără topitura stâncii
pe post de râu încins în matriţa 
civilizaţiei.
Nu survol sintetic
omenesc
ci panoptic pământos
din strop şi colb şi licăr şi roi
sunt eu care
v‐am circulat lucrarea în vine.

Aud dislocând întuneric
larma cu care mă măsuraţi
şi văd cum aţi uitat
că umbra mi se presează‐n prosternare
întocmai ca a voastră.

Ultima floare de 
februarie

Strângeai crenguţa
ce‐ţi aşternuse zăpada.
Strângeai din petale,
picurii livizi de liliachiu,
zâmbind din torentele iernii
ce toropesc,
eu
nu am înţeles.

Strângea lemnul fulgi pentru tine
şi se‐nfiora
că avea să te legene înainte să‐i vină
rândul.
O, cum n‐au mai răbdat
ai primăverii ochi orfici!

Să nu cazi!
Mi s‐ar prăvăli
sufletul în sloiuri.
N‐aş mai observa
poalele de martie picând
cum zăpada se scutură
cum o desfac
cum te scot şi scurg de voracele vernil.
Dar de sus, crenguţa ta
acum în floare
şi‐n mugurii mistuirii
s‐a aplecat aievea cu mine.

Cine va mai şti
că a căzut
culoarea candorii?

JUVENTUS, 2021                         LOCUL II, Andreea Finichiu
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Timpul…    

Timpul, prin toiagul verii,                                                                       
Coace zmeura‐n câmpie,
Nesfârșirea caldă‐a serii
Visurile ne adie.

Prin orașele de pază
Orele se dau de‐a dura,
Inimile în amiază
Parcă își întrec măsura.

Diminețile‐n sfială
Își trag norii peste pleoape,
Lumea‐ntreagă cu migală
Încă ne mai ține‐aproape.

Universul înflorit

Te învelesc într‐o mirare
Ca din povești cu feți‐frumoși,
Iar chipul aurit cu soare
Culeagă nuferii lăptoși.

Te arcuiesc sub cerul gurii,
Din stele să iei păpădii,
Să‐ntreci minunile naturii
Și rouă inimii să‐i fii.

Te cos în fulgere cu norii

Și fiecare asfințit
Se‐ndeasă‐n inima culorii
Din universul înflorit.

Prin flori de april

Nu voi mai fi niciodată copil
Cu vântul pe umeri și sufletul zmeu,
Nu voi mai fi niciodată copil
Cu lacrimi sculptate din Dumnezeu.

Nu s‐or mai coace în mine gutui,
Stele cusute la geamul pudrat,
Unde prin iarnă din ochii căprui
Mamei plăpânde în brațe i‐am stat.

Nu voi mai fi niciodată copil
Ca o scânteie în soba de lut,
Sania trasă prin flori de april
A deschis cerul și a dispărut.

Emilia Munteanu
Motto: „Cine creden zbor e stăpân peste zare.” (Lucian Blaga)
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Din iarnă

A nins...mă așteptam să ningă...deloc
suprins...
La fel cum nu‐s de tot ce mă‐nconjoară.
Ninge de ieri la mine‐n suflet. Scria‐n
cuprins
Că e posibil să ningă astăzi și afară.

E frig ...a înghețat probabil și ceașca ta
de ceai
Ce‐a‐ncremenit fierbinte pe‐o masă‐n
visul meu.
Ascultă! Viscolește! Nu poți pleca...mai
stai
Așa cum sigur știi că mi‐am dorit
mereu.

E noapte...și ninge cu amintirile de‐un
an
Ce fac troiene‐n care veșnic mă opresc,
Au poposit din lacrimile mele pe case și
pe geam,
Și‐i ploaie de zăpadă...și ninge...și
trăiesc.

A nins...privesc pe drum să văd măcar
un pas de‐al tău
Și‐ncerc să caut prin urmele de sănii și
de roți,
N‐ai mai trecut pe‐aici, să știi că‐mi

pare rău...
Nu te găsesc de‐o iarnă‐n pași de fulgi
grăbiți.

E frig...deși în sobă arde cu timpul dor
de noi,
Și chiar de mă‐nvelesc, mi‐e frig parcă
mai tare
Poate că‐i iarna rece, sau oameni‐s mai
goi;
Sau poate‐i semn că n‐o să vii nici iarna
viitoare.

E noapte...sclipește neaua‐n lampa de
pe drum,
Și‐alunecă pe stradă tăcerile de‐amor;
Arzând în focul iernii, fac lipsa ta un
scrum
Cumpăr zăpadă iarna, plătesc în ani de
dor...

Dar nu-i nimic

Și ce‐aș putea să fac iubito, din toate
câte‐mi dai
Când tot ce‐mi dai e suferință, durere
și mult dor?
Să fac un eu? O tu? Un noi?...oh, vai!
Nu pot să fac nimic, sunt doar un
muritor.

Gabriel-Vlăduț Agape 
„Iubirea e un drog când te droghezi cu vise.”
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Și unde să mai pun iubito, vagoanele de
dorul tău
Când trenul nu mai merge, nu
poate...s‐a oprit?
Te‐aștept în gară. Să nu te sperii! Un
călău
M‐a spânzurat. Să nu‐i dai bani, căci l‐
am plătit.

Și cum să mă descurc iubito, cu
monștrii ce mi‐i tot trimiți
Când eu abia mă lupt cu umbra, ce‐mi
sare peste gropi?
Te‐ai hotărât? Mai vii? Mai vin la tine?
Mă inviți?
Ah..da..ăla e sânge..mai curge? E doar
iubirea mea în stropi. 

Și cât să mai aștept iubito, să‐mi spui
că vei veni `napoi
Când chiar și ceasul meu de mână
aleargă timpul scuturând?
Dar nu‐i nimic. Să‐ți iei lopată când vrei
să fim iar amândoi
Sunt chiar aici. Doar m‐au uitat într‐un
mormânt.

Incertitudini

Un pui de monoton se naște‐n vreme
Din mama vreme‐nsărcinată‐n gol;
Serviți cu lacrimi în noile pandeme,
Se‐mbată oameni în aburi de alcool.

Din cuiburi de plictis reies afară
Largi forme de tristețe și tristeți;
Ca niciodată, zbor avioanele din gară,
Și‐adoarme soarele spre dimineți.

Se‐nghesuie răbdarea la ușa nerăbdării
Și‐așteaptă să deschidă devremele
târziu;
Ninge cu timp aprins din focul
lumânării,
Și moare‐ntr‐un pahar de sticlă mar‐
maziu.

Pe scări coboară lumina pe pământ
Și‐ntunecă apusul zmucit de anemie;
În margine adoarme și ochiul
tremurând,
Ce‐a disecat pe rând, un ghem de
pandemie. 

JUVENTUS, 2021                                    Gabriel- Vlăduț Agape
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the smallest church in
saint-saëns

am micul meu imperiu interior 
fără dealuri copaci doar tundră cu
răbdare
găsesc cea mai mică biserică din lume
nimeni nu știe de ea
numai bacteriile din apa ingerată
le‐am luat ca noe cu mine și au înghețat
a rămas doar cea mai mică biserică din
saint‐saëns
cu cimitirul oamenilor pe care i‐am
gonit
și al fostelor relații care n‐au fost
somn ușor s‐a pus noaptea polară
marea arctică izbește pietrele reci, stele
peste debarcader
amintirile sunt sticle cu mesaj și eu
pescar

***
depresia e la gunoi 
eu în parc și încerc să‐mi văd fața în
râu, e prea tulbure,
căpușele din iarbă au alianța lor
”bă pe ăsta îl lăsăm, don’t stick in crazy” 
frunzele foșnesc în vânt ca degetele pe
mesajul de ce mai faci,
dar răspunsul e petală în vânt, puteai
să îl prinzi

și acum nu va știi nimeni ce cântărește
mai mult
aerul cald sau amintirea crenguței
rupte

***
fusion summer night

nu mai ies din casă
parcă toți vorbesc prea mult 
e roșu la semafor și număr secundele
nu în 1, 2, 3, ci în
cuvintele pe care nu le spun
fiecare bloc lăsat în urmă e ideea 
care schimbă mersul lucrurilor
pace în lume încălzire globală
sensul vieții aiureli am aici secretul
nu te costă decât cantitatea de vânt 
care îți trece vara prin păr 
și sendvișul cu pâine proaspătă
let it go nu vrea nimeni să aibă de‐a
face
cu nostalgia ta

Harry du Bois
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Cântec stins

Păsări pure și‐ntuneric,
Zile pare, nopți impare,
Lună plină, soare orb,
Umbră, ploaie și convoi.
Un ecou în depărtare
Strigă‐n șoaptă stinsă‐ncet:
‐ Cine sunt și unde zbor?
Sunt o simplă alinare?
O uitare? O tăcere?
Sau speranță și putere?
Brusc, a mea oglindă‐ntreabă:
‐ Nimeni? Nimeni...
O secundă mai târziu,
Al meu suflet îi răspunde:
‐ Tu ești,
Un izvor al păcii viu,
Năpustit de aripi frânte,
Aripi frânte‐n agonie
Și mister pur împietrit.

În memoria anului 2020

Suflet inocent

Un preludiu fermecat 
Si‐un izvor dulce și alb,
Rază pură luminată 
Veșnic vie colorată.

Fir cules din Soare blând 
Revărsat într‐un amurg,
Amurg tânăr și blajin 
Cântecul pur castaniu.

Picuri magici de culoare 
Amalgam de alinare, 
Curcubeu plin de nuanță
Inocență si speranță.

Cufăr plin de nori zglobii 
Îmbrăcați  în roz și gri,
Talent nobil argintiu 
Născut veșnic purpuriu.

Vatră Andra - Maria
„Cuvintele sunt vocea inimii”  Confucius

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR PITEȘTI

JUVENTUS, 2021                                                   



Atlas

Tempo‐ul adagio se revarsă cu fiecare
clapă mai grav
pe corzile ce nu mai pot cuprinde muz‐
ica încătușată.
Eliberați‐vă armonia și închideți‐i ochii‐
n contemplare
gardianului blestemului , oricine‐ar fi
el sau orice !...

Căci  de i s‐ar îngădui neatenția lui Zeus
pentru o zi, 
ar putea Atlas să coboare cerul cu grijă,
pe pământ și 
să se ridice anevoie să‐și vadă povara ?
Oare măreția 
lumii i s‐ar așeza pe chip, iar aerul
inspirat avid l‐ar
preschimba în muritor, ca să‐și înfrunte
soarta?

Dac‐ar reuși titanul asta, nu i‐aș cere
nemurirea,
nici măcar secretul, ori curajul, ci doar
adierea
vântului descătușat de bolta cerească
purtată 
o veșnicie pe umeri, în păienjenișul
gândurilor
și în abisul sufletului. Și poate aș mai

dori vidul‐
golul liniștitor în care aș auzi facerea
lumii..

***

Când se va topi
ghețarul... se va topi ?

„Aici” și „Acum” se reflectă doar
asupra‐ți în acest fel,
căci “a vedea” al tău nu e același cu al
meu, sau al lor.  
Și poate că a simți este impactul
dureros al desprinderii 
calotei  de banchiză. Și‐atunci, de ce
rămâne ghețarul 
reîntregit ca un dulap culegându‐și
sertarele împrăștiate?...

Înainte de a trage oblonul, zăbovești
înaintea lumânării,
sau te‐ai deprins să o strivești între
degete, până nu urnește
mecanismul din camera motoarelor?
Și‐ți pare, nu‐i așa, 
singura trăire autentică  ‐  sinele  rupt,
oferit ca o foaie
dreaptă pe care o primești înapoi
mototolită, însă aceeași,
pentru a o reface iar... și iar...

Sandra Băncilă
„Omului îi trebuie un vis ca să suporte realitatea.” (Sigmund Freud)
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Miezonoptică

e beznă‐n vechea catedrală
suntem doar noi – și lumânările
o creangă de brad își trimite umbra
s‐o poarte‐n rugăciuni, la geam

în ușile împărătești stă tata
siluetă angelică, așteptând în întuneric
ne proiectăm spiritual de secole
cu fiecare otpust de lume

e vreme de mătănii
frânturi de conștiință îngenuncheate
la ultima miezonoptică din an
liliecii din clopotniță priveghează

Uitare

de Florii,
bunicul a uitat să pună flori în chiuvetă
a uitat ce înseamnă calorifer
și uneori îmi încurcă numele
dar știe că eu sunt cea care pleacă
voi faceți intenționat
vreți să scăpați de mine
bunicul îmi strecoară bani în buzunar
‐și eu mă bucuram când primeam‐
bunicul mă va uita și pe mine într‐o zi
atunci voi fi cea care se întoarce

Arus 

I‐au dat lacrimile 
când, de la capătul firului,
și‐a auzit limba. 

Am pierdut războiul, i s‐a spus –
și un război mai dureros
i‐a acaparat mintea. 

Realitatea încă se procesează –
siguranța ei, 
depărtarea de casă.

Anastasia Coste
Motto: „Și soarele sa așezat peo aripă...”.
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Iarna 

Vis plăpând și înghețat 
Pentru ce ai întârziat? 
Așteptarea‐ți n‐istovestește
Oare n‐ai primit de veste? 

Hai, bogatule miracol
Și ne‐mbie pe noi, toți  
Vrem mai multă bucurie 
An de an, să ne tot vie. 

Hai, desftată‐ne c‐un viscol
Cumințel,cum știm că poți. 
Și cu‐a ta suflare rece, 
dă‐ne cea mai bună veste. 

Știi, nu crerem mari troiene
Nici nu plângem pentru ele
Te rugăm însă, cu zel
Hai mai repede, nițel. 

Noi pe tine te iubim 
Și‐așteptăm să te primim
Hai cu grabă, bucuros
Nu uita, rămâi milos.

Ce e viața?

Un dar neprețuit?
Un ogor mare de muncit?
Un geam spre infinit?

O licărire‐ntr‐un continuu nesfârșit?
Un suflu‐ntr‐un gigant nețărmuit? 
Sau, poate...?

O divină iscusință, 
Răstimpul dintre voință și putință,
Credință și biruință.

Andreea Bălan
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LACRIMI DIN CER

Azi ai plâns mult,
Însă eu nu am putut să fiu acolo pentru
tine.
Azi ți‐ai scurs durerea din cer,
Iar tot ce îmi doream eu era să fiu lângă
tine.
Azi ți‐ai vărsat amarul pe pământ,
Iar eu pentru a te face să te simți mai
bine
Am dansat doar pentru tine.
Pe când lumea din jur fugea 
Eu nu mă mișcam din poziția mea
Și pur și simplu îți zâmbeam.
Iar pentru o clipă chiar mi‐ai dăruit un
rânjet
Însoțit de o rază de soare.
Azi ai suferit,
Însă eu am fost aici doar pentru tine.
Am întins mâna spre cer 
Și ți‐am șters lacrimile de pe obraz.
Și ți‐am promis că prin orice necaz ai
trece
Voi încerca mereu să nu îți ofer un
umăr rece
Ci cea mai caldă îmbrățișare.
Iar azi să ști că am plâns și eu
Căci durerea ta era ca și cum ar fi a mea
Și mi se rupea inima 
Știind că suferi așa.

REFELEXIE

Treceam azi pe lângă o oglindă oarecare
Când am văzut o reflexie în a sa
depărtare.
Avea un chip mic
Și părea să nu fi trecut încă prin nimic.
Era doar o fetiță buclată,
Dar care avea în ochi o pată
Ce părea ne la locul ei pe fața ei
luminată.
Era o mică pată
Însă era de frică înconjurată.
Părea atât de îndurerată
Și împovărată.
Chiar de nu vedeam pe umerii ei vreo
greutate
Părea totuși îngropată în singurătate.
Mi se rupea inima să văd un suflet atât
de speriat
La o vârstă atât de fragedă.
Un suflet atât de stupefiat 
Și totuși cu o aură atât de blândă. 
Iar când m‐am uitat mai îndeaproape 
Chipul dispăruse,
Iar în schimb apăruse
O fată pe care nu păream a o cunoaște.
Era o fată fermă și sfidătoare
Ce părea a fii chipul unei luptătoare.
Mă privea sigur
Fără vreo urmă de frică 

Andreea Aldea
Motto: „DIA  Bucurăte de drum!” 
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Și fără vreun singur
Sentiment de pică.
Aceea fată își purta cicatricile 
Precum stele
Și înainta fără ezitare
Ci plină de ardoare.
Iar încet se apropie de mine
Până ce ajunse la a mea ureche și îmi
șopti:
„Să știi  
Că ești mai curajoasă decât te crezi a fi.”

FALSE JURĂMINTE

Cioburi pe podea 
Și totuși ai călcat aievea.
Și ghici ce?
Te‐ai tăiat.
Sperai la altceva?
Iar de parcă nu ar fi fost de ajuns 
Te‐ai târât pe ele
Până ai leșinat.
Într‐o baltă de sânge 
Zaci acum patetic
Și nefolositor.

Ce ai crezut?
Că se va întoarce 
Să te ridice?
Ce ai crezut copil naiv?
Că te va strânge în brațe
Și îți va spune dulci șoapte?
Ce ai crezut?
Ce era în capul tău?
Crezi că iubirea îl va schimba?
Îți spun eu că nu e așa.
Crezi că iubirea te va întări?
Ai crezut greșit
Căci e viceversa.
Acum nu mai plânge 
Și părea victima
În ochii unei străine.
Căci tu ai ales
Să calci pe cioburi,
Să te întorci pe dos
Și să te târăști pe jos
Pentru un om care nici măcar nu îți e
de folos.
Iar în sfârșit ține minte
Aceste cuvinte:
„Iubirea nu înseamnă doar frumoase
jurăminte.”

JUVENTUS, 2021                                                          Andreea Aldea
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TRILOGIE
Nu te-am auzit 
(Partea I)

Pe‐nserate, am adunat
Floricele dintr‐un șanț
Și le‐am făcut să zboare
Ca un liliac.

Ele‐au zburat spre tine,
Tu le‐ai cântat.
Însă când să se‐ntoarcă
Versurile‐au uitat... 
Și‐am rămas orb în noapte
Foșnetul copacilor...
Prin frunze moarte șoapte
Îmi spun că nu‐s de‐al lor.

Încotro să mă‐ndrept oare?
Am rămas iar hoinar...
Idealule pierdut în zare
Dă‐mi o șansă măcar!

Și strig, mi‐aud ecoul...
Nici vocea mea nu mă mai vrea.
Urechile mi‐au asurzit,
Nu te‐am auzit!

Flori efemere
(Partea a II-a)

Stau sub o pătură de frunze,
Pe cer apus de soare înmuiat în sânge.
Un zâmbet trist se agață de buze
Precum cel al mamei când copilul nu
mai plânge;

Urechile‐mi sunt mângâiate 
De vânturi reci ce vor să‐mi spună,
Că nu aduc, ca‐n alte dăți uitate,
Miros de viață și de voie bună... 

În tot acest peisaj domnit de letargie
Ochii‐s uscați și neclintiți.
Curenți de aer cară flori proaspăt
culese;
Ochii‐s acum pe ele ațintiți! 

Corpul devine agitat vrea să se
dezvelească
Mintea nu intră în păcat știe că e‐
nzadar...
Pătura nu stă pe corp să‐l încălzească,
Ea este ancoră luată de noi drept dar. 

Speranța mea încă e vie,
Ceva frumos vreau să rămână!
Cânt florilor o veșnicie,
Doar să rămânem împreună! 
Și‐ncep să cânt, dar glasul piere.
Ele nu m‐au auzit...

Nicolae Ioan Cristian
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Gâtul încordat strigă răgușit să mai
rămână.
Flori efemere prea devreme ați fugit!
Flori efemere, vă rog, mai stați măcar
un pic!

Sacrificiu 
(Partea a III-a)

Un nuc înalt
La margine de râu stă uitat,
Veghează doi îndrăgostiți:
O fată și‐un băiat.

În bezna așternută
Sunet nu se transmite,
Vântul zvonind furtună
Izgonește viețitoarele obosite.

De‐o parte a râului
Stă fata‐ncremenită,
Sub pătura de frunze
Se așteaptă găsită.

Băiatul zdrențuros și obosit,
Cu flori de liliac în mână

O caută neliniștit...
Malul e greșit. Cineva să‐i spună
Se cere o ofrandă‐ndată!
Lumina nu apare gratuit,
Iar prețul nu va fi plătit
De vreun băiat sau de vreo fată.

De secole‐acel nuc bătrân
A găzduit vrăbiuțe în cuiburi de fân.
Natura‐l va transforma în artificiu,
E pustiit și pregătit de sacrificiu.

Un fulger auriu despică cerul...
Nucul s‐a lăsat găsit;
El se apleacă‐nflăcărat
Devine pod al râului învolburat.

Cei doi se pot vedea acum
De‐o parte și de alta.
Băiatul trece podul scrum
Unde‐l așteaptă fata.
„Și vom avea o casă a noastră, un nuc
străjer va sta‐n grădină.
Va fi și umbră, dar și pază, orice necaz
ar fi să vină.”

JUVENTUS, 2021                                      Nicolae Ioan Cristian
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LUMEA RĂSTURNATĂ

Nu mai am nimic de scris
Mi‐am pierdut toate creioanele colorate
Într‐un tablou din iad pictat de însuși
Dante

Nu mai am nimic de scris
Am consumat toată iubirea din pix
Mâzgălind obsesiv vise albastre‐n abis

Nu mai am putere ‐ Deocamdată
Nu mai am în sticle vișinată
Și ce bine că n‐am 
Niciodată n‐am vrut
Altfel nu s‐a putut
Altfel 

Mâzgălesc cu sufletul șters pe coală
Pete pustii despre o inimă goală
Mâzgălesc la întâmplare
Să dau sens nu‐s în stare

Mă urmărește adâncul fundului mării
Șoptește că‐n brațele lui te‐aș putea da
uitării
Mă urmărește umbra mamei și tata
Paharele astea îmi spun că sunt gata

Gata să iau totul de la început ‐ Iar
Gata să ies în față când tot ce vreau e să
dispar
Gata 
Am murit de mai multe ori și am să mai

mor o dată
Cu mintea crăpată 
Cu inima spartă

Mă obsedează lumina care știe 
să se stingă și să se aprindă ‐ Iar
Cu un răgaz de un coșmar 

Mă obsedează că nu mai am nimic de
scris
M‐au abandonat Iar toate culorile și
sunt trist
Și‐n vise când stau de veghe în lumile
fantasmei 
Cuvintele sunt peste tot ascunse și au
spasme

Și urlă de durere legate la gură
Speră să nu‐și piardă și inima pură
Luna ‐ nebună și ea ‐ 
Se încaieră la geamuri cu o stea

S‐a‐ntors lumea cu susul în jos
Lumea răsturnată
S‐a‐ntors luna cu vârful tăios 
Și în spatele ei c‐o întreagă armată

POET NEMURITOR

Despre condiția poetului Nemuritor
Să moară des de foame și de dor
Să se închine la toți dumnezeii

Alexandra Cheroiu
„La început a fost cuvântul”
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Să soarbă din vin privirile femeii
Despre ochiade dulci mai bine să te duci
Numai poetul știe să mângâie melan‐
colie
Numai poetul poate să stea muncind pe
coate
Nu mai poetul vede ceea ce nu îți vine
a crede

Despre credință și despre sângele lui
Dumnezeu
Numai nemuritorul meu se încumetă ‐
cu greu
Numai nemuritorul meu vrea să se
mântuiască
Numai nemuritorul meu numai cu
Budurească

Despre adevărata bucurie poetul meu
nu știe
Poetul meu nu are certitudini sau drep‐
tate
Poetul meu se ceartă des pentru diver‐
sitate
Poetul meu trăiește pentru adevărata‐
libertate

Despre (...)
Iubire (...)
‐poet nemuritor‐

NAȘTERE ÎN RE MAJOR

Fărâmă de timp cu
O fărâmă de libertate

Mai bogată Îmbogățită
Precum pâinea caldă
Prăjită direct pe plită
Frumoasa mea
Natura mea
Iubirea mea
Încolțesc împreună cu tine
Într‐o îmbrățișare 
‐cu spini pe tulpini‐
Care nu mă doare
Înfloresc ‐ Mă identific
Înmuguresc prolific
Am murit recent și trebuie
Să mă mai nasc o dată

Aleg să‐mi fie mamă o brazdă de țărână
nearată
Și tată adâncul fundului mării
Unchi și mătusă ‐ poștașul care bate la
ușă
Verișori ‐ lumea toată să mă îmbăt de
fiecare dată
Bunicii mei ‐ astrele măiastrele
Călăuzele Vastele
Casă să‐mi fie pământul să ne mod‐
eleze în ce formă își dorește ‐ vântul

Am murit recent și Trebuie să mă mai
nasc o dată
Fac puzzeluri cu piese din inima mea
spartă
Pictez cu cioburile ei pe gânduri
Scrijelesc pe pereții minții
Amintiri găsite printre rânduri 

JUVENTUS, 2021                                             Alexandra Cheroiu

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR PITEȘTI



Benzi. Prezent

lui W.B. și M.S.

O nouă zi, nouă producție!
Strigați,

Chemați produsele!
Pe șosele vocale se lansează pasarele șubrede.

Numărul face schimb cu numele.
Numele depinde de fantome auratice.

Prezentul împinge aiurea pe ceilalți, pe noi.

Frate preaiubit Trecut, Frate ipocrit Viitor – ADIO!

Sfântul Produs și Înalta Economie taie legământul conștiinței,
ne dispun ECRANE ispititoare.

Mă prăbușesc pe front de foi,
mă izgonesc, încât să văd dincolo de burțile de chit.

Iulian Coțofană
„Poeţii sunt inima umanităţii”. Eugen Ionesco
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Opriri

Ești cărturar, vorbește‐i tu, Horațio.
Întreabă‐l pe duh, Horațio.

De departe, ochii au
început să te împrejmuiască:

rămâneai.

Te‐au înșfăcat, astfel
încât îți cernură mișcări, parcă.

Ne‐am repetat așa în
întâlniri, bântuindu‐ne.

Ne vedeam îmbiați 
de drum 

să ne căutăm
și cu altă ocazie.

Experiment I
[…] în țara piulițelor […] – M.C.

Au tot răsărit sori,
de am ajuns la mâna regimului

trezește‐te, muncește‐te, culcă‐te,
unde memoria, 

preț 
bun,

valută incomensurabilă,
e risipită de mâini ca nu cumva

să se fundamenteze roade ori cozi
și să nu se ridice vertebral
împotriva circulației lui‐azi

într‐un alt‐azi,
un ciclu minuscul

întotdeauna la timpul prezent barbar
care‐l redă pe Aristotel intraductibil

mișcărilor,
fulgerelor de transmisii pe filme ale

ochilor conectați
la agitația sacadelor.

Incantațiile motoarelor cântă
slava lui‐acum

și bruiază legăturile lui‐atunci.

va tot fi lipsirea noastră,
împingerea la scrieri de duminică,

la clipe de strălucire
în masa refrenului, pe benzi ce ne 

împânzesc,
trezește‐te, muncește‐te, culcă‐te,

în ordinele carcerale
care completează zidul

cu încă o cărămidă.

JUVENTUS, 2021                                                      Iulian  Coțofană
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Culcuș   

Mi‐am așezat sentimentele drept pernă,  
să pot privi cerul inimii tale. 

Mirosul de siguranță mă face  
să iubesc țesăturile sufletului tău.  

Gustul afecțiunii 
învelește mai bine 
șoaptele tale.  

Ecou

Dansează constelații
La mine pe tâmple,
În perechi de aștri.

Mărturisesc.
Cum mi‐ești stele de cer
Și eu, noapte de veghe.

Momente de înscris pe tăblia inimii,
Ce‐mi lasă ploaia de sub umbrelă 
să se contopească.

Fericire

Țese chip
să‐mi graveze
culorile toamnei pe la colțurile buzelor.

Înclină orbite
ce atrag magneții
din piepturile noastre.

Lovesc cu putere
Să‐mi reînvie vibrația trupului.

Palmele transpirate
devin dovezi de iubire
împachetate în bucați de timp.

Adriana - Ioana Lăcătuș
„Acum, chiar acum, când citești tu, cititorule, cuvintele acestea viața mea

curge în fața ta și viața ta curge în fața cuvintelor mele.”  Nichitae Stănescu 
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Invenție istorică
(4 iunie 2016)

Grea e viața în știință, greu să fii
cercetător,
Vă spun din experiență, căci și eu sunt
profesor.
Nici nu spun cât e de greu să faci tu rost
de finanțare
Pentru cine știe ce invenție sau cerc‐
etare.
Toată viața ți‐o petreci muncind într‐
un laborator:
Pe când ziua cercetezi și scrii articole de
zor,
Noaptea tinzi s‐o faci tot albă, stând cu
nasul prin vreo carte,
Iară orele de somn? De‐așa ceva tu nu
ai parte.
Și‐ncă nici n‐am pomenit problemele
pecuniare,
Căci de ești om de știință, spui „pa, pa,
salariu mare!”
Dar în ciuda tuturor problemelor, să știi
că‐mi place
Și orice cercetător un important servi‐
ciu‐ți face,
Căci contribuim cu toții la a lumii dez‐
voltare
(Fără noi, cercetătorii, nu ar fi decât
stagnare).

În sfârșit, să revenim la marea mea de‐
scoperire:
Nu degeaba vă vorbesc, ci că voiam să
dau de știre
Azi întregii lumi că eu am inventat un
aparat
Care face fix aceea pentru ce l‐am
proiectat;
Drăcovenia aceasta ce de șaltăre‐am
umplut‐o
Cum am zis, îndeplinește funcția pe
care‐am vrut‐o.
Gata mi‐e cu sărăcia și cu viața cea de
câine:
Vă prezint mașina timpului, ce‐am ter‐
minat‐o mâine!

Flori de rugină
(24 mai 2008)

Eu simt mirosul a flori de rugină
Și luna e plină... Flori de rugină...

Am vrut să scap de‐acei nori de
benzină;
Departe‐n oraș simt nori de benzină.

Fugii de‐acolo: prea multă lumină;
Orașul avea prea multă lumină.

De‐acolo strigă urbana mașină,

Valeriu Nichitean
„Cărțile sunt albinele care poartă polenul însuflețit de la o minte la alta.”

(James Russell LOWELL)
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Un zgomot barbar – urbana mașină.

Aici – alt sunet, căci câmpul suspină;
Acum, lângă mine, câmpul suspină.

De ce chiar mie? Eu n‐am nicio vină!
Închid acum ochii... N‐am nicio vină.

Lumini și zgomote: lumea e plină,

De‐atâtea necazuri lumea e plină.

Întins stau, vrând numai somnul să‐mi
vină,
Nimic nu mai cer, doar somnul să‐mi
vină.

Aici s‐adorm între flori de rugină,
Cu gând liniștit: eu n‐am nicio vină.

JUVENTUS, 2021                                                  Valeriu Nichitean
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Chemarea poeților

Între Noi și poeți nu există erori
Doar pietre șlefuite în note muzicale
‐mormânt pentru cei rătăciți.

Între Noi și fluturi nu există prăpastie
Doar chemări și răsărituri apuse
‐murmur de versuri

Neputință

Nu mai pot să scriu
de teamă că voi strivi apusuri
în fiecare vârf de lumină.

Mama

Tu, chip de soare
Îmbracă‐mi sufletul în dragoste
În clipe de flori albe
Să te rezemi pe fruntea mea
Sudoare, căldură și răsfăț
Mereu în neîncetate vremuri
Tu, mamă, tu
În veșnicia perfecțiunii care ești!

Roxana - Diana Toșu
„Îți mai aduci aminte ziua când ai luat soarele și mi lai pus în suflet?” 

Lucian Blaga
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Ce ar fi viața fără
emoții?

Viața fără emoții este pustie
Emoția ține viața
Este ca răsăritul soarelui dimineața.
Ne face să ne punem întrebări
Să vedem nenumărate căi.

Emoția o trăiești cu adevărat

Atuncea când un prieten drag
Îți arată ce este veselia,
Credința și armonia
Îți spune ce este suferința...
Te îndeamnă să nu îți pierzi credința.

Să mergi neîncetat mai departe
În piesa de teatru cu acte
Numită viață...
Căci se poate.

Viorica Nicoleta Todirișcă
Motto: „Viața, piesă de teatru”
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POEM PANDEMIC

Pereții bolnavi ne‐închid,
măștile gurile ne‐ating
mai mult decât unul pe altul.
Inefabil risipim furie
prin orice copil care 
cu greutate
înțelege ce înseamnă maturitatea
și ce este sinonim
cu lipsa de imaginație
și zâmbete forțate
din când în când…

NU AM MAI RĂSĂRIT
ÎMPREUNĂ

Întuneric și fracțiuni de secundă
mă despart de lumina
privirii tale.
Prezența ta apăsătoare mă doare
din ce în ce mai tare.
Iar ființa ta mă trage înspre ea...

Inexplicabilele noastre instincte,
singurele neschimbate,
mai puternice decât orice altceva,
precum tălpi șterse pe nisip,
ne ademenesc unul spre celălalt.

Vântul ne‐a atins surâsurile
alungând apusul din noi,
dar nu am mai răsărit împreună.

DÉJÀ-VU

Îți mai ascult piesele din când în când.
Mă ajută să înțeleg ce caut pe‐acest
Pământ,
cu toate că nu vom ști misterele ce se
ascund.
În neliniște și agitație m‐aud.
În fața clepsidrei stau și plâng,
aproape, precum mama
a unui copil flămând.
Mai picură un minut 
plăpând.
Trecutul tace și el 
așteptând
ziua în care nu va mai fi pierdut
și hărțuit pentru că e decăzut.
Același drum abrupt
e străbătut de miile de secunde
ce vor să astupe orice punte:
să nu călătorim niciodată în timp,
să nu reparăm greșelile,
să nu retrăim bucuriile.

Alergăm pe‐aceeași bandă și urcăm
aceeași pantă.
Ne grăbim să ne sfârșim
fără să știm
de unde am început.
Suntem toți un vis deja avut.

Iulia Florescu
„Literatura este oglinda vieții.” Gabaret Ibrăileanu
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Trecutul din prezent

Trec pe lângă tine precum niște stafii, 
Se uită pierduți,
Prin ale lor suflete ruginii...
Schițează zâmbete, dar inima plânge
Sătulă de vorbe, 
Se îneacă‐n sânge...
Aleg să taie aripi,
Te chinuie permanent,
O fi vreo plăcere,
Sau doar un resentiment?
Devii orfan de‐ale tale gânduri reci,
Te lași asuprit de priviri seci,
Îți pui întrebări, dar nu înțelegi,
Timpul va acoperi rănile, chiar dacă
negi...
Răspunsul este precum un veșmânt,
O expunere, ce nu va acoperi acest
pământ...
Deschide‐ți cartea de taine înțelept,

Nu‐ți lăsa emoțiile să scape ușor din
piept...
Ele sunt pagini ce te definesc,
Nu firimituri din care alții se hrănesc...

Din două lumi diferite

Eu sunt ochii tăi,
Iar tu ești vocea mea...
Cuvintele tale mă îmblânzesc,
Tu ești poezia mea...

Ești închisoarea sufletului meu,
Esența vieții mele,
Eu, pasărea din colivie, 
Tu, dulcea armonie...

Mă prefac în cenușă,
La atingerea de satin,
Înfrântă de a ta expresie jucăușă,
Mă predau buzelor de rubin...

Alexandra - Ioana Gheață
Motto: „Un popor fără literatură este un popor mut”  Miguel Delibes           
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Umilă rugă: Sătucul
drag, bunica-mi
dragă…

Miroase a copilărie!
Veșnică, abisală, copilărie! 
În adierea verii, sub infinit celest,
Îngeri curați la suflet, șușotesc…

Iar pui de rândunele tâșnesc din a lor
cuib,
Cu aripile‐ntinse, zbor spre a noastră
glie!
Spre‐o pașnică și dodoloață Românie! 
Ce bucurie! Ce vrie! Ce mare veselie! 

E duminică: la Chișinău, la București,
În orice loc, unde poftești… 
Găsești români uniți în cuget și‐n
simțire:
Tămâie‐dulce‐n aer, în piepturi‐
Liturghie! 

În focul soarelui de mai
Pe‐obrajii mândrelor răsar maci mari
Iar laolaltă mâinile se prind
Un singur trup al țării plămădind!

Bătăile și zbucium din inimlor lor
Înalță cald, solemn  un imn de dor…
Iar ochiul scapă vesel, un suspin
unanim… 

Ce se topește‐n inima Hristosului
sublim!

Opinca bate tare în a lor bun jucat 
Iară pământul țării Se simte sărutat…  

Și seara… Când îmbrățișa sătucul viu…  

Sub ochii lucii‐ai cerului 
Se luau de mână fiice și feciori 
Să lase lunii calde și pământului
Pe‐ai romantismului tineri, curați
fiori…

Da…! „Eu cred că veșnicia s‐a născut la
sat!” (Lucian Blaga) 
Căci, și Mântuitorul oarecând,
Dup‐a Sa Înviere, S‐a arătat… la sat! 
Și poate primul loc încreștinat de
Apostolul Andrei a fost un sat…!

Orașul… Întuneric și pierzare… 
‐Groapa adâncă, abisala‐de liniște
risipitoare! 

O! Preacurată și Preasfântă Maică
Întinde ale tale milosârde mâini 
Și cere de la Domnul să ne dea bune
inimi! 

Așa‐mi zicea bunica 
Adesea și plângea,

Lucian - Andrei Roșca

CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR PITEȘTI

JUVENTUS, 2021                                                                  



Gândind la cum sătucul 
Încet, încet murea… 

Dar acum, eu, Curată
Îngenunchez smerit, 
Cu inima‐mi rău frântă
Te rog necontenit:

�Cu ruga ta cea sfântă, Maicuță
Preacinstită, 
Întoarce inimile noastre, să spunem cu
credință:

„Sărut‐mâna, bunica! 
Mi‐e dor în poala ta să‐mi rezem capul, 
Mi‐e dor să‐mi mai citești din „Lacul”
Și să mănânc, cald și pufos colacul… 

Te rog să îmi mai  spui povești despre
Frumoasa‐Adormită…
Despre Ștefan, despre Mihai și despre
Cuza
Mi‐e dor să‐ți simt pe frunte buza
Și‐apoi pe pleoapa adormită… 

Dar… tu, frumoasa mea bunică,
De ce tu nu mi‐ai spus,
C‐acea frumoasă adormită… 
Erai chiar tu… Frumoasa mea bunică! 

Acum mă rog așa cum tu m‐ai învățat,
umil:
„Doamne, ai mila, de bunica mea!
Amin!” 

Tu ai plecat, te‐a luat Îngerul 
Ce prin văzduh zbura, ca ieri, la casa
părintească… 
Dar, știu, se bucur‐acum Cerul, 
Sufletul cald, sa ți‐l primească…!

Și ai plecat, și‐ai luat cu tine… 
Și satul vechi acum, odată vesel, 
Plin de minune, pace și iubire
Și de copii cu râsete și cântec vesel.

L‐ai luat cu tine, l‐ai luat cu tine... 
‘n veșnicie… pe vecie… 

Şi‐acum, Preabinecuvântată Maică…
Noi ne rugam, cu inimile toate‐una,
Să ne ajuți încă o dată
Sătucul drag să‐l mai vedem,
Şi lacrima buncii‐ndurerate,
Cu‐n zâmbet cald, să o ștergem…

Să zboare iar pe cerul‐diamant
O rândunică‐ purpur sub bărbiță 
Să ștergi păcatul nostru mare
Ce‐a alungat a Îngerașilor cântare…
Amin!

Mama Românie

Iubesc  poporul meu destoinic 
Stăpân eu l‐am ales să‐mi fie
Și‐l ocrotesc sub brațul meu puternic
Iar ei îmi spun: „Te iubim, glie!” 

Pământul meu, al vechii Dacii, 
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E îmbibat cu sânge de creștin;
Și‐și amintește clipele când tracii, 
Cu lup zdrobeau orice popor hain.  

Și m‐a‐ndrăgit un împărat din Roma:
Cu zâmbet, mâna eu i‐am dat;
Pe tavă el și‐a pus inima, 
Suav, inel pe degetu‐mi a așezat... 

Și i‐am născut lui dulci odoare,
Pe nume i‐am strigat :români. 
În cuget pusu‐le‐am iubire
De Dumnezeu, de frați și de străbuni!  

Le‐am arătat să se jertfească cu iubire;
Se oglindea‐n ale lor inimi Raiul!
Andrei si Filip  adusu‐le‐au Bună‐
Vestire, 
Și au sădit în a lor suflet harul.  

Dar într‐o zi cu ceas de moarte 
Al meu odor și soț muri
Lăsând în grija‐mi mii de soarte:
Mii de români: orfanii mei copiii...  
Și când familia zdrobită s‐a făcut, 
Străini mi‐au cotropit înalții fii... 
Iar eu, Dacia‐mamă‐n trei m‐am rupt 
Dar mi‐am iubit și‐mi voi iubi stăpânii! 

Eu le‐am șoptit mereu pe românește: 
În graiu‐n care i‐am crescut. 
Privighetoarea ciripește‐
Dar pe români n‐a întrecut... 

Crișana lui Menumorut am dat;

Gelou în Transilvania a stăpânit;
Iar Glad‐duce peste Banat:
Trei voievozi viteji cu dragoste‐au
domnit.  

Tatos cu Gheorghe și Dimitrie, 
Trei crai ai Dobrogei străbune, 
Purtat‐au cu mândrie ie
Iubit‐au a lor națiune!

Ș pi Moldova am dat‐o lu' Bogdan,
Brav voievod di Maramureș. 
Din iel ieșât‐a graiu' moldovan, 
Cu uomu' bun, îmbujorat, oleac' cam
gureș. 

Omul muntean înflori tot curat,
Din Litovoi și Seneslau , ca o comoară;
La nunți „nuneasca” s‐a dansat,
Iară bătrânii la macat cusură.

Eu am născut fii Viteji, Mari, de vază:
Ștefan cel Sfânt, domnul Mihai,
„Junctis viribus”  fost‐a a lor deviză
Ce‐a mântuit al României plai... 

Prin ruji din inima‐i smeritî, 
Ștefan o ridicat zăși di bisăriși. 
O‐mbogățât Moldova toatî
Cu iz di miruri, cu Liturghii ș cleriși!  

Ș Crucea di la Putna o țânut
Poporu' ist' român cu fruntia sus. 

Ruga pi mulț români sfinț i‐o făcut: 
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Ii milî di la Priacurata o adus.  

Ioi!!  Că aste trei provincii românești ‐
Inima mare‐a vechii Dacii‐ 
Viteazul le uni cât doar clipești;
Încredință întreaga țară Maicii.  

Apoi, cu sânge rece mi‐au răpit, 
Frumoasa adormită dintre munți, 
Cu‐amar în suflet o am jeluit;
Din Apuseni mi se plângeau copiii
mulți!  

Și‐au rupt din mine fără milă
Pe fii mei români din răsărit... 
Dar eu mereu am fost umilă:

Când  m‐au rănit, eu nu i‐am răsplătit.  
Așa cum cloșca își adună puii,
Așa și eu pe românașii mei:
Se iau de mână‐n pasul horii,
Și cântă cântec veseliei. 

Și într‐o clipă cu surâs, 
În preajma Sfântului Andrii, 
Sfârșitu‐s‐a cu totul al meu plâns, 
Văzând, la Alba‐n horă, toți românii. 

Se termină și‐al Doilea Război ‐
Întreabă‐ți buna să îți povestească ... 
Dar m‐am făcut acum băboi:
Nu‐s moldovenii să mă‐ntinerească! 

<<‐Moldova mea, o, fiică rară! 
Dă‐mi mâna ta plăpândă, de fecioară, 
Să simt cum curge‐n ale tale vene

Sânge de dac, și de Traian si de durere!  
‐Ți‐aș oferi, mămică, și chiar buchet de
nalbe! 
Ți‐aș  împleti din nou în pletele‐ți flori
albe
Dintr‐un imens întins de iasomie!
Să fim din nou un singur suflet și o ie! 

Pe mine plânsul pus‐a stăpânire;
Cu doina sufletu ‐mi îngân... 
Și n‐am găsit la plânsu ‐ mi lecuire
Decât inima de român!>> 

În al meu trup trudit de muncă,  
Primit‐am trup de curajoși eroi.  
C‐așa‐i a Domnului poruncă:
„Să te întorci, om, înapoi!"  

Și în adâncul inimii de mamă
Îmi curge sângele de‐naintași. 
Ce susură smerite rugi pentru ostași.  

Am înghițit lacrimi de sfinți. 
Pământul tremuratu‐mi‐a atunci. 
Eu clocotesc de rugăciuni fierbinți
De dor și râsete de prunci.  

Și‐n veci pe‐acest ținut vor fi
Oase smerite , Cruci ș‐Icoane. 
Iar in Altare‐n veci se va sluji, 
Căci ortodocsi români sunt milioane.  

O! Împărate‐al îndurării
De‐Ți va fi sfânta voie‐a Ta
Rănește‐ne deplin cu mila Ta
Și pune pecete în veci unirii
Dintre Moldova și România! 
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IERTAREA 

Trecut‐au anii tinereții,
Cu mireasma primăverii,
Sub a cărei clar de lună,
Împleteam a noastră bulă.

Ochii triști și‐nlăcrimați,
Mi‐au rămas întipăriți,
Într‐un colț de suflet stins,
Unde totul este de neatins.

Sub liliacul bătrânior,
Noi ne iubeam adeseori,
Dar acum tu nu mai ești,
Și tot mai mult îmi lipsești.

Te‐am iertat de mult, să știi,
Dar niciodată nu voi uita,
Dragostea infinită pe care o purtai,
Și cât de mult o apreciai.

Sper să fii fericit!
Chiar dacă nu îmi ești alături,
Pentru că iertarea mea,
Te‐a făcut să schimbi lumea!

DINCOLO DE BARIERE

Dincolo de bariere,
este a mea durere...
Pe care ne‐o dă Dumnezeu,
fiecăruia în acest traseu.

Nu contează cât de greu,
ne vom ridica în viață,
Căci, El ne va ghida mereu,
cu o lumină în judecată.

Azi ești SUS, mâine ești JOS,
și asta te face mai curajos.
Să crezi cu ardoare,
că nu orice este o întâmplare.

Dumnezeu știe mai bine,
ce e mai frumos pentru mine.
Eu în El mă încred mereu,
pentru că întotdeauna mi‐a fost la greu.

Atunci când ești jos să îți amintești,
că valoarea ta nu se va pierde,
Asemeni unui diamant strălucești,
ca într‐un univers de stele. 

Antonia-Maria Moraru
Motto: „Fiecare iartă în măsura în care iubește.” 

Francois de La Rochefoucauld
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TRASEUL MEU

Liniștea mă afundă tare,
și nu mai am răbdare.
În ale mele gânduri,
se aștern câteva rânduri...
Despre timp și despre viață,
despre ale mele lacrimi de pe față...
Încep să‐mi scriu a mea poveste,
ce m‐a făcut să trec peste,
Multe încercări de‐a rândul,
au adus la realitate iadul.
Crezând că nu voi mai putea vreodată,
să iubesc oamenii de care sunt
înconjurată.
Puterea mea a fost scrisul,

fără de care nu mi‐aș fi îndeplinit visul.
Încerc mereu să‐mi amintesc,
de zilele luminoase și povestesc.
Povestesc despre zilele senine,
dar și despre răul petrecut cu tine.
Cum a fost când ne iubeam,
și cât de ușor mă păcăleam...
Mă păcăleam crezând că mă iubești,
dar tu tot mai mult încercai să mă
zăpăcești...
Îmi alinai durerea prin cuvinte dulci,
doar așa puteai în eroare să mă induci...
Acum sunt bine am trecut peste,
am încheiat cu succes aceste teste.
Cu drag îmi voi aminti mereu,
care a fost TRASEUL MEU!
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Dor...

Eu nu‐mi mai amintesc parfumul tău,
În schimb plecarea ta are miros de lil‐
iac.
Și amintirile sunt azi mai mult un hău,
Iar cerul pare infinit de‐ntunecat.

Trimit scrisori, dar lăcrimioare plâng
Și albul lor îmi amintește de‐al tău păr,
Zadarnic nopți în șir încerc să‐nfrâng
Sălbatic dor ce înflorește tainic ca un
măr.

Și nu‐mi mai amintesc de ochii tăi,
Știu doar că‐n ei tăcut încape veșnicia,
Căprui, blajini și totuși plini de vâlvătăi,
În ei se oglindește, fără margini, armo‐
nia.

Mi‐e dor de lungi povești lângă pridvor,
De zâmbetul tău luminos la răsărit,
De sufletul cel limpede ca un izvor,
În care s‐a născut tot ce vreodată am
iubit.

Eu nu‐mi mai amintesc de chipul tău
Și plâng amarnic, printre versuri
solitare,
Căci amintirile sunt azi mai mult un
hău,
Căci înlăuntrul meu, dorul e o luptare.

Cât costă o viață?

Te‐ai întrebat vreodată, cât costă o
viață?
Cât costă acel zâmbet de pe a ei față?
Cât costă clipa în care auzi al său glas?
Cât costă, în esență, un ceas la taifas?
Cât costă să vezi un apus purpuriu?
Cât costă să admiri un lan auriu?
Cât costă un dans sub clarul de lună?
Cât costă să fii cu cei dragi împreună?
Cât costă o seară alături de părinți?
Cât costă momentul în care zâmbiți?
Cât costă să faci un bătrân fericit?
Cât costă să auzi că mereu te‐a iubit?

Nu costă nimic?... Amarnic ne‐nșelăm...
Și‐n egoismul nostru, începem să
uităm,
Că viața nu‐i decât o scurtă înșiruire,
De clipe, menite să ne‐aducă fericire.

Cât costă o viață? Tăcută întrebare...
Cât costă o clipă? O ultimă suflare...
Un lung șirag de gânduri nerostite... 
Deci, care este prețul unei vieți trăite?

Bianca Scurtu
Motto: Stelele sclipesc doar în întuneric
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Neputință

Mi‐am uitat numele în Cer,
Ca din el să plouă.

Mi‐am scris durerea în stele,
Ca ele să cadă.

Mi‐am rătăcit sufletul în Apus,
Ca la Răsărit să‐l găsesc din nou.

Doar că nu mai pot,
Iarăși să zbor!

Atenție! Fericire
pierdută!

Te‐am pierdut ieri, pe vremea asta.
Într‐o mare de clipe
Te‐ai ascuns,
Sau mi te‐a răpit Apusul?
M‐am rugat de Răsărit
Să mi te‐aducă înapoi,
Dar în schimb mi‐a cerut un preț‐
Prețul fericirii mele.
I‐am cerut inimii să se gândească bine,
Căci altfel aveam să te pierd pe Tine.
Dar inima a bătut la ușa minții
Și‐a implorat‐o să fie dreaptă.
Am trimis de veste către Dimineață,
I‐am spus sa mi te‐aducă‐n brață.
Stelele mi‐au ciocănit la geam

Și‐mi spuneau cu gingășie: 
„ Nu uita că ești încă pe‐astă lume
Și drumul curat treb’ să‐ți fie.
Caută‐ți fericirea
Acolo unde ți‐e bine.”
Lacrimi mi‐au tăiat obrazul,
Dar ăsta mi‐e năcazul.
După doișpe ceasuri te găsesc;
Zâmbind îți spun: „Aici erai?”

Răsfoind zile...
Încerc să număr de la 17 la Infinit.
Deodată,
Prin minte o întrebare își face loc:
„Ai mai respirat?”

„Mmm, nu”, îmi răspund eu,
Dar totuși ar trebui?
Că deehh, e o cerință,
Devenită obișnuință.

Răsfoind zile‐ntruna,
M‐am cam săturat și eu.
De‐atâta rutină
Și de realitatea asta.

Vasilica - Olga Popovici
„Oamenii de artă nu sunt scăldați în lapte, ci în sublim.” (Vasile Ghica)
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Portret

Mă pot descrie‐n mii de versuri
Şi multe eu pot înşira,
Urăsc să merg pe interesuri
Şi să nu‐mi văd de treaba mea. 
Sunt o persoană care ştie
Să cânte, să se‐nveselească, 
Să scrie câte‐o poezie
Şi viaţa să iubească.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu 
Că am un suflet bun şi plin 
De fericire şi de chin
Şi aşa voi fi mereu.
Voi iubi mereu frumosul
Şi voi urâ tot ce e rău,
Voi înmulţi mereu folosul
Şi ruga către Dumnezeu.
Sunt o persoană devotată 
Pentru prieteni şi părinţi,
Pentru iubiri ce‐au fost odată

Şi încă mai sunt sfinţi. 
Părinţii mei eu îi iubesc
Căci mult m‐au ajutat în viaţă,
Mereu am să le mulţumesc
Căci ei sunt singura speranţă 
Am să ascult mereu de ei
Şi‐am să încerc să‐i mulţumesc, 
Am să‐i ajut şi eu la fel
Şi mult am să‐i iubesc. 
Iubesc natura ce mi‐a dat 

Tot ce‐am avut în viaţă
Şi‐am să mă rog neîncetat
Cu‐o ultimă speranţă. 

Ascultă

Ascultă doar o secundă,o singură bătaie
a inimii mele
Ascultă cum îţi şopteşte să vi mai
aproape, să mă cuprinzi în braţe;
Să fiu doar a ta, iar tu să‐mi porţi mai
departe iubirea 
şi visele mele;

Să mă împlineşti aşa cum mi‐am dorit
mereu!
Să mă săruţi, să mă răsfeţi, să‐mi spui
iubire;
Să mă numeşti regină, să fiu prinţesa
sufletului tău! 
Şi doar a ta să fiu, doar a iubirii ce ne
leagă;
Eu nu visez altceva, nu îmi doresc altă
dragoste în
viaţa mea!
Te vreau doar pe tine şi asta mi‐e
destul!
Dar tu nu vrei să te laşi iubit, să te
mângâi, să te sărut 
Să‐ţi dăruiesc dragostea mea şi să
cunoști fericirea 
Nu crezi în mine, nu asculţi nimic din
ce‐ti spun.

Luchiana - Elena Popescu
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Vorbesc cu tine şi parcă vorbesc cu
cerul,
Îl rog să îţi aducă în vis numele meu!
Predestinaţi, sortiţi unul altuia şi totuşi
departe,
Chiar de nu vei lupta voi lupta eu pen‐
tru amândoi! 

Te las

Te las, deşi ochii mei plâng după tine, 
Te las, rămân cu lacrimi şi suspine, 
Te las deşi privirea mea‐i aproape,
Te las, te las, rămân singură‐n noapte!
Te las, deşi ochii mei ar vrea să te mai
vadă, 
Te las, deşi buzele mele te‐ar săruta
încă, 
Te las, privirea nu‐ţi mai este caldă,
Te las, te las, e‐o noapte aşa adâncă!
Te las, să îţi trăieşti visul himeric,

Te las, cu amăgirea‐ţi dulce,
Te las, deşi rămân pe întuneric,
Te las, te las, deşi lumină nimeni nu‐mi
aduce!
Te las, deşi erai doar tu iubirea,
Te las, deşi mi‐e greu ca să renunţ la
tine,
Te las, deşi departe‐mi va fi fericirea,
Te las, te las, cu lacrimi şi suspine!
Te las, căci nu‐ţi mai pot cerşi iubirea, 
Te las, căci mă cuprinde disperarea, 
Te las, ca să cunoşti ce‐i fericirea,
Te las, te las, căci tristă mi‐e chemarea!
Te las, deşi lacrimile mă inundă, 
Te las, căci poate eu îţi stau în cale,
Te las, în viaţa mea începe o nouă
rundă,
Te las, te las, e‐o noapte aşa de mare!
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Căutare

Prin colbul uliței străvechi,
Își târăște mantia Copilăria
Să caute în ochii celor de la porți,
Scântei de viață și uimire.

Dar acele trupuri înrudite
Nu mai cugetă laolaltă,
Ci au închis obloanele să uite 
La disperarea ce le este‐n vatră.

Iar din lumina zilelor de vară,
Se‐aude o liniște nocturnă
Ce nu mai seamănă cu cântecul ce‐
odată
Spunea povești spre nemurire.

Coboară și îngerii din cer
Prin colbul străzilor cu dor,
Le‐atârnă aripile obosite
Și nu găsesc măcar un om.

Doar dansul pietrelor îi face să tresară
Crezând că‐i un copil în jocul bucuriei.
Dar triști lângă gorun se așezară
Gândind la taina profeției:

‐ În astă lume fermecată 
De clipele ce nu mai pier,

Nu mai găsim ecouri sfinte 
Și lacrimi curse cu amar.

‐ Cu greu prin sate și orașe, 
Oriunde, în orice colț al lumii,
Se mai aprinde o candelă în noapte
Pentru lumina rugăciunii.

Înfrângere

Atunci când mi‐am lăsat aripile în
podul casei tale
Nu am știut că cerul‐și va aprinde
stelele și le va arde.
Mi‐am amintit de dorul de a le simți și‐
a mai zbura
Când, Lume cu trei fețe, mi‐ai strivit
corola.

Din anul acela a început să viscolească‐
n mine o tăcere
Și‐n fiecare zi m‐adăposteam sub
umbre de umbrele.
Călcam prin humă cu lutul plămădit
firav,
Uitasem când văzduhul îmi învelise
crăpăturile‐n postav…

Pietre cioplite în călcâie mi‐au zidit ste‐
jari în vene,

Maria - Loredana  Vîrban
Motto: „Viața e duelul lui Dumnezeu cu diavolul, iar câmpul 

de bătălie este sufletul omului”. (F. M. Dostoievski)
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Dar mugurii în fiecare anotimp îmi pi‐
curau din gene.
În chivotul în care odată roua tinereții
aburea,
Tristețea‐și încleștase dinții, se odih‐
nea…

Înspre amurg se frânse armura mea cu
zale omenești,
Dar încă ochii căutau spre înălțimile
cerești.
Atunci genunchii s‐au înnegrit de tina
sfântă
Și tâmplele s‐au scufundat în viața‐
nfrântă.

Scrisoare într-o
toamnă

E toamnă lângă noi, copilul meu iubit,
E frig afară și‐mi bate vântu‐n vene,
Dar iar mă faci să uit că viața mea nu‐i
infinit
Când stropi de rai tu îmi presari pe
gene.

Mai calc încă o dată, în fiecare zi, cu
tine,
Pe frunzele ce învelesc umbra copacilor
Și‐n urma noastră rămâne strada mai
pustie
Când timpul‐și bate dorul de rugina
clopotelor.

Abia a început Brumarul, dar câți or să
mai vină…
Și‐n fiecare an el tot același rece,
veștejit,
Dar noi, fiule drag, să creștem în
lumină,
Să‐i punem sufletului aripi și va zbura
înspre zenit.

De‐atâta toamnă căzută peste anii mei,
Cândva, îmi va fi tot mai greu și voi
îmbătrâni.
Atunci curajul și iubirea să îți fie chei
Pentru a deschide anotimpuri ce nu te
vor răni.
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