
6 Clipa N r . 5  •  2 0 1 1

R[R[R gugu[gu[R[R guR[R =gu=gu i=i= \= \=i\i=i= \=i= i de cuv\i de cuv\ ]i de cuv]i de cuv nt]nt]

Miruna Ștefania Belea
cl. a XII-a, Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”, Târgoviște

Premiul Mare, secţiunea „Poezie – liceeni”

din istoria recentă a satului meu
până la o mie nouă sute și ceva nimeni n-avusese treabă cu războiul
și nici nu știau ce-i aia rechizi
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ăzi de zestre,
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ști de ajutorare. 
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la sfâla sfâla sf rșit: un monument în curtea bisericii.
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acolo au murit cu adev
ntors numele lor de pe front, 

acolo au murit cu adev
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în tânguielile văduvelor.
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în fine, apoi a venit războiul și cei trei fraţi au plecat
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și nimeni nu înţelesese de ce se amestecase în istorie
da, veșnicia s-a născut la sat și a murit tot acolo.
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un monument o atestă istoric.
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gropi
la noi în sat,
cârciuma-i vizavi de cimitir – 
o groapă pentru vii și una pentru morţi, paradoxal oferindu-și reciproc aceeași perspectivă.
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cârciuma și cimitirul amuţesc spiritual
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zut peste ele 
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ăuntru.

și în amurg, 
oamenii se târșâie de-a curmezișul drumului, din groapa cu vii în groapa cu morţi. 

în cimitir, lumânările se aprind devreme,
în cârciumă, vremea a stins lum
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autoportret

eu
sunt strănepoata lu creţu – 
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n-am aflat
și dacă nu mi-ar fi dragă legenda

m-aș îndoi chiar de faptulnu mi-ar fi drag
ndoi chiar de faptulnu mi-ar fi drag legenda

ndoi chiar de faptul
legenda

că făfăf cea cu gură de lup. ndoi chiar de faptul
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cu ajutorul sfinș
cu ajutorul sfinși preo
cu ajutorul sfini preoţ
cu ajutorul sfin

ţ ţilor,
nving 
ilor,
nving 

dar despre taica crecu ajutorul sfin
dar despre taica crecu ajutorul sfinţ
dar despre taica cre

ţ
ţu nu am auzit să fi fost în-

vins.
pesemne era un vrăjitor aparte,ăjitor aparte,ă

cu o gură de lup strapesemne era un vr
de lup strapesemne era un vr jitor aparte,
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șnică.

sunt strănepoata unui mag!
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trăiesc secular, 
într-o casă cu gresie și cu faianţă

cu părinţi și cu animale de plucu gresie 
i cu animale de plucu gresie ș
i cu animale de pluș ș.

nu am văzut niciodată 

o gură de lup

așa cum mi-o imaginam la taica:
o gur
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de lup

uriașă, înspăimântătoare, 

mâncând orice cu oasele ei albe, 
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mișcându-se tainic – 

cocor cu dinș
cocor cu dinș ţi ca niște degete

ușoară ca o umbr
ţ

ca o umbr
ţ ă-a unui nor. 

creţu 
a murit de multţ
a murit de multţ

dar se mai aude și acum prin sat de isprăvile luiăvile luiă

și mulţi săteni care mă văd pe drumi acum prin sat de ispr

d pe drumi acum prin sat de ispr

mă salut
ţ

salut
ţ

ă indiferent 

ca și cum n-aș fi decât o umbră,

o amintire a lui creș
o amintire a lui creș

ș 

o amintire a lui cre
ș ţu.

eu
nu sunt decât

gura de lup 

rămasă de la taicagura de lup 
de la taicagura de lup .


