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Maria Fărâmă

Dezl ă nţţuuiirrii

din noi se deschid
ușși
prin crăpăttu
urriile
le lor latră cerbii
iubiri himere evad
ză
împăienjenesc lumea
ea
apoi sub cerul iluzi ca iederele otrrăăăvviito
toare
dansează octogona onist
sufletele noastre sul
nt o piramidă de st
reflectă dezlănţuirile
iclă

cl. a X-a, LT „Boris Cazacu”, Nisporeni
Premiul II, secţiunea „Poezie – liceeni

Agonii

Minciun
Minciună

timpul hilar
epuizează anii din florile de cireș
epuizeaz
aripile fluturilor
emană dezamăgiri
m-ai minţit,
it, poezie,
m-ai minţit
ţ că ne vom iubi etern
viaţaa nu e decât o caisă coaptă
căzută pe jos

Joc

n spate
urlă în
i
îţ
l
u
ic
r
e
întun cește ca o cobră ii
te încolă l veninos al tăcer
n ritualusurâsuri
în
urme de g pe pereţi
se prelin i dilată privirea rul
umbre îţ își plimbă obscu
și gheare ntrul trupului
pe dinău vine otrăvitoare cegăite
inima deată cu iederele mu iuri magice
îmbrăţișș lii schiţează ungh
cutele pieavă ancorată
ești o ep ea f luviului
la margin

Hai să ne juc
jucăm.
Te voi învăţa
ăţa un joc frumos
ăţa
în care viaţa
ţa e imprevizibilă, labirintică și sinuoasă.
ţa
Hai să alergăm
m pe tabla de șah.
Fă tu prima mi
mișcare,
atacă-mă,, iubeșște-mă.
Eu te voi răni,
ni, apoi te voi face fericit.
Hai să te învăţ
ăţ un joc.
Ne numărăm
m unii pe alţii
în cubul ăsta
sta neregulat
cu cifre pe el, cu miș
mișșcări
ri inteligente,
cu picioare și mâini,
ini, cu circumvoluţiuni.
Hai să ne juc
jucăm,
hai, acumulează încă un punct, încă o victorie,
încă o respiraţie, încă o inimă.
Acum, explic
explică-mi
-mi toate regulile,
toate articulaţţiile.
iile.
Nu ai dreptul să pierzi!
Fiindcă aici e ultima respiraţ
respiraţţie,
ultima silabă,, ultimul exerciţţiu
cu obloanele spre ultima destinaţie.
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în
nfige-mi cuţţitu
l în
n cap
în
n cea mai durero
as
ă amintire
și lasă-l acolo să
ru
gi
nească
să-mi încâlcesc
m
âi
in
n
ile
să nu îll ajung
să disper
noaptea, ccând li
curi
vor ieși
și la plimbare cii
vor etala lumin
i dif
pe creș
eștetul meu orme
lama cuţţitulu
amintirile sunit e mai stră lucitoare
mai fluorescente

