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Nu are nici un rost să cuantificăm utilitatea artelor frumoase în ter-
meni de rezultate palpabile și profit. Progresele din Știință înseamnă cu 
totul altceva în arta care nu progresează din aceleași motive pentru care 
nu progresează nici visele. Cu toate acestea, dedicarea către o pasiune 
nu înseamnă că nu poate aduce și o viabilitate economică. Cursurile 
artistice îmbunătățesc șansele unui copil de a obține succesul în viață. 
În cadrul artelor vizuale desenul joacă  rolul de prim solist, prin faptul 
că el creează o nouă lume, prin prelungirea punctului inițial, cu ajutorul 
mâinii.  

    (Ioan Burlacu, profesor de arte vizuale la C.N. Artă „G. Apostu" Bacău)
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Carmen Tânjală, cl  a V B, C.N. de Artă„  
„George Apostu”M
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Marius Constantin Bodolică 

Cenaclul „Debuturi”, C.N. FERDINAND I 
 

ANTONIU 

 
 

Antoniu:     Prin Edda-mi caut ţărm purtat prin valuri şi prin timp, 
                  Căci voiesc să aflu taina a tot ceea ce simt; 
                  De unde-a mea tristeţe curge fără vreun sfârşit?... 
                  Încât de-amar de vremuri îmi pare că am pierit.  
                   
                  Iar mintea mea se-ntreabă nutrindu-mi suferinţă: 
                  Oare lumea se-află-n sensul puterii de voinţă? 
                  Oare omul la-nceputuri nu fost-a zămislit? 
                  Iar supraomul se preschimbă-n Dumnezeu ce-a murit? 
 
                  Să fie oare astfel tot treacătul prin lume? 
                  Când alţii se vor naşte, un secol va apune; 
                  Iar toţi din neagra pânză din care s-au ivit – 
                  Eterna reîntoarcere e darul cuvenit? 
                
                  O, Doamne, totuşi simt toat’-a ta vecinicie, 
                  Când o văd pe ea sfărmând a mea nimicnicie! 
                  Dar focul meu în mine arde spre-a se stinge, 
                  Iar lacrima simţirii pe viaţă-mi se prelinge… 
 
                  Eu vreau să trec cu gândul pân’ la cel dintâi răspuns, 
                  Care în nefiinţă se pare a fi ascuns… 
                  Nu vreau să cred că mortul din secoli de ruină 
                  N-a mai găsit niciunde… o urmă de lumină. 
 
                  Pe când din turla veche se aud urme de pas 
                  Iară simt adânc în mine o şoaptă fără glas: 
                  “Antoniu vrei adevărul din fum şi din nimic? 
                  E ca şi când niciodată tu nu te-ai fi privit!” 

 
Strana începe a cânta: 
                     
                   Doamne arma-asupra lui Crucea Ta ai dat-o lumii, 
                   Îngrozit în calea ei se ascunde-n clarul lunii; 
                   Iar tu morţii ai sculat şi moartea o ai surpat, 
                   Nu lăsa pe cel pierdut să îţi fie îngropat! 

 
Sfeşnicele pier. Frigul domneşte în biserică 
 
                  Flacăra în candele îngheaţă nepătrunsă. 
                  Lumina cea de veghe rămâne-acum ascunsă. 
                  Pe-o negură de rază în cercuri se roteşte  
                  O fiinţă nevăzută ce-n beznă pare-a creşte; 
     
                  E-o bufniţă bătrână cu ochii arşi de vlagă,  
                  Cu ghearele în sânge lăsând să se-nţeleagă: 
                  C-a sfintecat o pradă acum câteva sare, 
                  Zburând însufleţită sub semnul unei fiare! 
 
                 Cercând prin faţa lui într-un vifor temător,  
                 Dând spaimă unor clipe cu un neînţeles fior. 
Antoniu:    O, tu mister de veghe, care ţi-al tău nume? 
                 Dă viu glasului tău şi încearcă a mi-l spune 
 
Apolion:    Apolion îmi este nume scăldat în sacrament, 
                 Heruvim purces din Fiinţa unui singur element; 
                 Sunt viu ş-asemeni mort şi îţi spun cu crezământ, 
                 Căci eu sunt soarele pe cer şi focul din pământ! 
 
                 Când din cer curgea lumină eram îngerul dintâi, 
                 Mai mândru decât soarele,  împărat pe căpătâi; 
                 Iar Cel ce tu-L închini m-a izgonit departe… 

                  Pierind odat’ cu mine plăcerea cea de moarte! 
 
Antoniu:    Hai vin’-atunci aproape-mi tu pasăre măiatră, 
                  Pierdut sunt eu acum precum cade-n hău o piatră; 
                  Desprinsă dintr-o stâncă puternică şi rece, 
                  Din falnica zidire tot pietre or să plece… 
 
                  Dar tu din ce meleaguri pătrunzi în astă lume? 
                  De poţi tu a vorbi şi îţi ştiu şi al tau nume? 
Apolion:     Din lumea ta eu vin sunt stăpân pe tot ce vezi –  
                  Sunt luceafărul de-Apoi în mine să te încrezi! 
 
                  Voiesc a-ţi spune ţie că scris este în sânge: 
                  Că toţi vor a trăi cât ochii nu-i vor plânge, 
                  Să speri la altă viaţă de moarte te ferească… 
                  E doar visul muririi – iluzia cerească ! 
 
                  Dar eu vreau ţie-a-ţi da eternitatea vie! 
                  Lumina-acea lină din vechea fericie; 
                  Voieşti să-ţi piară sufletul de pe-un solitar pământ?  
                  Voieşti să mă urmezi apoi după mormânt? 
 
Antoniu:    Că moartea pot a-ţi da-o, dar viaţă după dânsa, 
                 Gusta-vei fericirea şi tot ce stă într-însa; 
                 Că totul e trecător însă tu nemuritor 
                 Vei fi alături mie şi de umbre dătător! 
 
Apolion, cuprins de lumina primordială: 
 
                  Din aripile sale creştea încet sclipire, 
                  Din bufniţă rămas-a lumina cea de sine. 
                  ‘Naintea lui Antoniu stătea Apolion 
                  Şi cântece din umbră strigau în cor: Charon! 
 
Antoniu:    Tu-mi ceri să-mi curm eu singur suflu-n astă lume, 
                  Să-mi dau spiritul meu spre-a păcatului tău nume; 
                  Cum pot eu fi de moarte pururi dătător? 
                  Să fiu laşul durerii ca-n ăst ceas eu să mor! 
 
                  Nu pot a da crezare la ce-mi făgăduieşti, 
                  Al meu sens bate-n porţile culmilor cereşti, 
                  Umbritu-m-ai în gând prin stihia suferinţei 
                  Şi voi să mă înalţ din abisul neputinţei! 
 
                  Căci spiritul e lumea – din suflu şi din tină, 
                  El tinde fără margini spre-atâţia ani lumină, 
                  Căci moartea nu se-ngăduie să poată a cunoaşte –  
                  Suflat din adevăr spre adevăr renaşte! 
 
                  Că totul are-un scop, dar scopul mi-e străin,  
                  Când trâmbiţele dat ne-ar fi să auzim, 
                  Când miile de clipe ce curg vor sta în loc, 
                  Vom şti pe Cel-ce-Este într-un ultim al său foc! 

 
 Apolion deasupra-i se frânge de durere, 
 Lăsând văzduhu-n sânge, pierzând a sa putere. 
 
Apolion:    Oh, de-ai şti tu cine Este cel ce spui că Este… 
                 O, tânăr plin de gânduri eşti prins ca-ntr-o poveste; 
                 Antoniu vei rămâne din cei rămaşi pământ –  
                 Când moartea-ţi va pecetlui pe veci al tău mormânt!
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Precuvântare 
 
Antoniu intră în biserică. Îngenunchează 
‘naintea catapetesmei în val de rugăciuni. 
Strana începe sfios a cânta “Pe Tine Te 
lăudăm”. După un sfert de ceas, găsind 
capăt cântării, strana se opri. Antoniu îşi 
dezleagă vorbele şi începe a îndruga:
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 Livia Ioana Retea 
     clasa a XI-a A 
Cenaclul „Debuturi”. 
C.N. FERDINAND I 
 

Unii demoni din noi 
Post scriptum  

(Fragment)       

Și atunci când viața ți 
se complică, să cedezi este 
ultimul lucru pe care trebuie 
să îl faci. Suntem oameni. 
Suntem sentimente, trăiri și 
emoții. Sufletele noastre sunt 
bilete către veșnicie. Și sun-
tem oameni. Mințim, iubim, 
cedăm, admirăm, urâm, 
lăudăm, criticăm, îngrijim, 
manipulăm, rugăm, înju-
răm... De câte nu suntem în 
stare! Și când gândirea are 
bariere, imaginația e liberă. 
Deținem capacitatea de a ne 
imagina felul în care putem 
muri. Și suntem atât de 
înfricoșați de acest aspect! 
Doar gândul morții ne în-
toarce sentimentele pe dos. 

Pentru că suntem oa-
meni. Toți facem parte din 
arta creată de cel mai mare 
artist: Dumnezeu. Dacă după 
moarte avem șansa de a fi 
împreună cu El, de ce ne este 
teamă? Și aici nu mai este 
frica de moarte. Ci frica de 
după ea. Ce se va întâmpla cu 
noi când ne vom elibera de 
legile Pământului, de tot ce 
am strâns pe parcursul 
călătoriilor noastre? De ce ne 
pierdem în fața ispitelor, 
plăcerilor și a bucuriilor care 
sunt de fapt iluzii? De ce 
râvnim la mai mult decât 
avem? Cum imaginația nu 
are limite, nici dorințele nu 
au. Fiindcă e mai ușor să 
arunci ceva atunci când s-a 
stricat, decât să încerci să îl 
repari. Ne lăsăm manipulați 
de tot felul de teorii cu 
privire la existența sufletului. 
De ce „îl aruncăm” atunci 
când s-a stricat? Atunci când 
este pătat de dorințe in-
terzise și pofte trupești, de 
invidii, de răutăți, noi 
preferăm să aruncăm ceea ce 
ne face veșnici, în loc să îl 

reparăm. Și continuăm cu 
pornirile desfrânate pe care 
le avem.  

Ne hrănim demonii din 
noi, îi creștem ca pe proprii 
copii, așteptând ca ei să ne 
răsplătească, atunci când se 
fac mari. Însă nu ne 
mulțumesc. Ne ucid pe loc. 

Pentru că atunci când 
trăiești în întuneric, devii și 
tu întuneric. Și nu trebuie să 
cedezi. Când te scalzi în cele 
mai tulburi ape pe care le-ai 
văzut, nu te lăsa tras la fund. 
Nu te lăsa înecat de așteptări 
sau de necazuri. Tu trebuie 
să răzbești și să te ridici la 
suprafață. Ești singurul care 
se poate salva. Depresie? 
Dacă nu vrei să te tratezi și 
nu încerci să te eliberezi de 
ea, înseamnă că te complaci 
în situație. Însă totul are o 
graniță, pe care ești capabil 
să o treci. Sinucidere? Sinu-
ciderea este singurul păcat 
care nu se poate ierta. 
Înainte să îți tai venele, sau 
să îți pui ștreangul, 
gândește-te că la sfârșit ești 
tot... tu. Ai doar o viață pe 
care trebuie să o trăiești 
până la capăt. Nu dispera. 
Lasă-ți lacrimile să se 
prelingă pe obraji, ca ele să 
îți spele sufletul. Și când nu 
mai reziști, mai reziști puțin! 
Singurătatea e doar un senti-
ment înșelător; la sfârșit, ești 
tu cu tine. Și nimeni nu te 
poate fura de lângă tine. Mai 
există cineva care nu te va 
lăsa niciodată: Dumnezeu. În 
pofida a toate, El e cu tine. 
Zâmbește și fii zâmbet pen-
tru alții.  

Nu-ți umple capul cu 
minciuni și intrigi, deoarece 
mintea îți va juca feste.  

De ce să fii un demon 
cu coarne când poți fi un 
înger cu aripi?  

Scoate-ți măștile și nu 
juca mai multe roluri, fiindcă 
vei ajunge să nu îți mai 
recunoști propria persoană. 
Sau nu vei mai avea una.  

Alegerile te definesc. 
Poți fi ce vrei atâta timp cât 
nu îi deranjezi pe alții. Alege 

frumos și vei avea 
o viață pe 
măsură! Nimic nu 
este întâmplător. 
Greșește și învață 
din greșeli. În fața 
tuturor răutăților 
care ți se vor face, 
să rămâi cu frun-
tea semeață. Nu 
te lăsa spălat pe 
creier de dema-
gogi! Omul are 
multe în sânge; 
poate avea și 
demagogia. Ochii 
sunt în stare să te 

înșele în cel mai cumplit 
mod; tu ascultă-ți inima.  

Nu îți coborî ochii în 
pământ, întotdeauna să îți 
dorești să îi înalți spre cer. 
Mereu să îți pui o întrebare 
existențială când te privești 
în oglindă. Cine ești tu când 
se lasă întunericul? 

desen de SARA BREZAN, VB 
C. N. „George Apostu”

         
Livia 
Zăbrăuțanu  
clasa a XII-a F 
C.N. FERDINAND I 
 
 
 
 
 
 

DE-ALE SUFLETULUI  
  
Nu îmi e bine 
Și știu, cumva, 
Că nici ție nu-ți e. 
Dar nu ne-o spunem 
Nici azi, 
Probabil că nici mâine.  
E trist, 
Amintirile îmi cuprind sufletul 
Deja încuiat între 
2 balamale de fier 
sau 3 să fie? 
nici eu nu mai știu, 
dar mă țin, 
și mult mai rapid decât noaptea, 
îmi înnegresc privirea 
și îmi fură somnul.  
M-apasă în piept 
Și mă doare, 
Da, dorul doare, 
Dar îmi deschide cumva privirea 
spre existență. 
Deși mă doare sufletul,  
Nu-i așa că ți-ar plăcea să fii sufletul meu? 
Nu-i așa că ți-ar plăcea  
să vezi cum îmi vând zâmbetul, 
râsul, 
iubirea, speranța, 
privirea 
pentru tine?  
Nu-i așa că dacă mi-aș vinde orgoliul 
în fața ta, m-ai lăsa tot plângând  
în genunchi?  
Nu-i așa că dacă ți-aș oferi 
răsăritul, 
apusul, 

marea, 
din mâncare sarea, 
aș fi doar o stea pe cerul tău?  
și stele sunt multe. 
Dar dacă, 
m-ai privi doar o dată la fel, 
ți-aș simți iubirea din prima zi. 
și dacă, 
mi-ai zâmbi încă o dată la fel 
de pătrunzător, 
ascuns,  
 plin de secrete, 
dar fermecător, 
m-aș întoarce la început. 
Nu-i așa că ți-ar plăcea să fii sufletul meu?  
 
 
LUMINĂ 
 
 
De voi privi 
Vreodată  
Spre cerul înstelat 
Și nu te voi găsi  
Voi ști că te-am pierdut. 
Ți-aș spune chiar și azi 
Eternitatea în rimă, 
Dar nu am timp destul 
Și nu ești tu de vină. 
Voi da vina pe viață, 
Căci uneori e crudă  
Și astăzi mă învață 
Că visul cere trudă. 
Dar lasă tu deoparte  
Măcar câteva clipe 
Tot ce-ți distrage azi 
Visarea 
Pe moment 
Trăiește și învață  
Că timpul trece aievea 
Rămâne-vei în viață   
În stadiul repetent.  
Nu poți întoarce clipa 
Și ceea ce vei pierde  va  
Rămâne mult în urmă  
Și nu va mai veni. 
Iubește, speră, iartă  
Găsește-o cale dreapta 
Și de-i un gând comun 
Nicicând nu mă iubi. 

 
P a r a s c h i v a 
Miriam 
Ichim 

clasa a IX-a B 
C.N. FERDINAND I 
 
 
 
 
 

 
Plouă 
 
S-au frânt văzduhurile 
În două 
Eu stau, mă uit spre cer: 
Afară plouă. 
Sau doar visez? 
E-o nălucire 
Sau fost-a doar 
O reverie?  
Plecat-am, poate, 
Prea devreme de la geam, 
Să fug, să fug de toate, 
Să simt ploaia cum răzbate 
Omniprezent în mine. 
Pășit-am pragul  
Unei invizibile tăceri. 
Și-atunci simțit-am, parcă, 
Lovindu-mă privirea  
Unei uitate dureri. 

Înfrigurată m-am întors 
Și mi-am simțit sufletul stors  
De orice vlagă 
De ce-ncetase timpul să mai meargă? 
Dar nu era nimeni... 
Deșerte halucinații, 
Zadarnice iluzii  
Ce tot mă urmăresc, 
Făcându-mă să mă topesc 
Într-un neant de gânduri 
Ireal, nefiresc. 
M-atinge încet ploaia. 
Și-n clipa aia 
Se stinge deodat' durerea, 
Mă-nvăluie brusc lumina 
Unei fericiri neînțelese, 
A cărei pânză începe a se țese 
Pretutindeni în mine. 
Aievea-i ploaia, 
I-am zărit chipul. 
Așa frumos mă privea, 
Așa frumos îmi zâmbea... 
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Glas 
 
Primește-mă toamnă, 
Să-mi colorez trupul, 
În culorile tale vii, 
Să le absorb și să mă dezlănțui, 
Ca un copil risipitor, 
Regăsit pe sine. 
Slobod să dansez, 
Printre frunzele catifelate, 
Pline de soare, de arome, 
Să le cuprind la sânul meu. 
Te vreau toamnă! 
Să mă porți în note de pian, 
Să-mi amintești de dulcea melodie. 
 
Emotie 
 
Un miros de cireș, mă adoarme, 
Mă trezește un pui de om, 
Un gândac, un brotăcel, 
Ce se chinuie să deschidă ochii, 
Să-și împleticească mâinile stân-
gace, 
Dar prin aer vede doar silueta 
pline de culoare. 
Cum pot să rămân atât de uimită, 
De un pui de om? 
Ce tresare  la fiecare expresie, 
La fiecare emoție, semn involuntar. 
Sunt blocată de naivitate, inocența, 
Ce a prins curaj, dorință, 
Putere și ambiție într-o lume cu 
două fețe. 
Nu te ating de frică să nu dispari, 
De frică să te țin intact, neutru de 
lume, 
Aproape de mama și tatăl tău, 
De cei apropiați care te protejează, 
Ce se regăsesc în tine, 
O mogâldeață, un gândăcel 
răsfățat. 
 
Femeia 
 
Ești sublimă, delicată, 
Colorată și parfumată, 
Ca petalele de trandafir. 
Misterioasă, neînțeleasă, 
Epică și gânditoare, 
Ca apusul de soare. 
Ești fragilă ca o floare de colț, 
Ce se lasă purtată pe brațele  
                      vântului 
Dornică să-și trezească genele  
                    latente. 
Ești ca un jăratic, 
In pieptul gurilor căscate, 
Ca o apa vie, pentru cei care mor, 
Fără să simtă durere. 
Ești făcută din petale, 
De aceea ești unică, femeie. 
 
Pe seara 
 
N-am mai vorbit de mult,  

La o țigară. 
Să-ți spun ce vreau, 
La un pahar de vin, 
Ce-mi doresc, să-ți spun în șoaptă, 
Apoi să tac, să mă alint. 
Să-ți rostesc note uitate, 
Și tu să taci, să le asculți, 
Să le păstrez, în palme, 
Să le rostești pe ascuns. 
Când vine mândra lună, 
Să te trezești copile, 
Să cauți printre rânduri, 
Clipa mult dorită. 
Te îmbeți doar de la o gură de apă, 
Și începi să dănțui, 
Până apare prima rază de soare, 
 
Dans 
 
Ai uitat de scris, copilă! 
Te-ai afundat în vorbe clevetitoare, 
Condusă de minți șirete,  
Retrăgându-te într-un colț, de frică. 
Ai făcut din noapte, zi, 
Fără să te gândești la tine, 
Ai pălit, ca o prună și ai căzut. 
Deschide ochii, femei! 
Ai mâini ce te alintă, 
Brațe ce te mângâie în noapte, 
Te trezesc cu săruturi moi. 
Privește în zare către cer, 
Sunt stele, lună și soare, 
Sunt păsări călătoare! 
Dansează copilă! 
Universul îți aparține, 
Cine poate să te oprească, 
Dacă Tu ești în palma Lui. 
 
Erou 
 
Ești rău! rostesc cu putere, 
Acele cuvinte necontrolate, 
Ce-mi bântuie ființa și acum. 
Se uită-n ochii mei blând, 
Iar în colțul gurii zâmbea suav, 
Dându-mi impresia că nu mă 
ascultă. 
Mă trage spre el, 
Sărutându-mă pe creștet, 
Începe să râdă. 
Închid ochii, căutând răspunsuri 
Printre cuvinte, gesturi 
Dar nu e nimic. 
Vântul se joacă printre plete, 
Iar eu, cad din nou pe gânduri, 
Doar cu dorul, 
Să-l rog sa mă ierte. 
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Luciana Nistor 
 
elevă, C.N. Pedagocic-Bacău 
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Poeme  
 

*** 
Liniște completă, 
să te poți odihni sub bolta 
decadentă. 
Și vezi de-acolo, îți voi fi 
stea călăuzitoare, prudentă, 
sub un soare 
ce poate ți-a părut a fi 
lumin-absentă. 
Vreodată dacă simți că  nu 
mai simți ce-atingi în palma ta, 
privește steaua, draga mea. 
 
Cu razele-ți voi construi o 
fundație atât de solidă, 
bună pentru orice te-ar putea 
ameți, orice furtună, 
să te țină-n loc 
și detașabilă doar pentru 
când îți vei căuta alt noroc. 
 
Teamă nu-ți fie, 
cuvintele-astea vor fi fapte 
întregi și-adevărate, 
când se vor naște din hârtie. 
Știm amândouă ce  
strâmbă-i această călătorie. 
Dar e destin, și destinu-i 
apă vie. 
Și nu doar spun, ci îți  promit 
Nu voi lăsa să te rănească 
pământu-acesta decrepit. 
Vei ști pe unde să o iei 
când poate te vei rătăci, 
scopul cu siguranță-l vei găsi. 
De-i noapte, amurg este  
sau dacă-i zi,  busolă-ți pot fi. 
Și îți voi fi. 
 
Ziua sau în crepusculu-ntrebător, 
În șoapta fără minte ce e a  
Tuturor. 
Iar noaptea? Noaptea tot 
Așa. 
Atinge steaua, draga mea. 
 
Meteorologic 
 
Când sunt furtună, în mine 
norii-s pacea, se înnegresc 
                  și astfel îmi 
formează carapacea. 
Uragan devastator ce 
fierbe lăuntric ploaia,  
cu vântul ridică frunzele pe 
care niciun copac nu le mai ia. 
ceai să-mi fac cu apa fiartă, 

lacrimile zeilor. 
Ce-ai să-mi faci, Mare 
Divin, venind din largurile 
mărilor? 
 
Sufletul mi-e plumb încins, 
strâns într-un sicriu de zinc,  
urgia să nu-l ridice, să nu 
mișc și să nu-l strig. 
Nicio iarnă nu-i mai rece, 
nici război mai abitir, 
 nici cel al speranțelor ce se 
luptă în nadir,  
decât glasurile ce m- 
orânduiesc, alături de  
fulgere, cruzii 
dictatori ai taifunului 
scurtelor mele iluzii. 
 
*** 
 
Când primăvara-și face 
 metamorfoza-n vară,  
 
și noaptea o imită, fiind ziuă mai  
devreme, natura pe-ambele  
descântă. 
 
Distanța dintre ele-i trilul vocii 
unei păsări ce răsăritului îi cântă.  
 
N-așteaptă nimeni dintre noi  
soarele să apară,  
c-ar fi a uitării plecare 
 
când vara-ar trebui să fie numai 
întâmpinare. 
 
Câți zei de foc stau într-un șir,  
perete între noi?  
 
Lumină strecurată-ntr-a 
întunericului libertate, 
 
mai stai puțin până s-arăți  
     arzânda realitate.  
 
Mi-e pielea pentru ea un teanc  
imens de foi, 
iar cerneala se vede dară doar 
în razele lunii.  
 
Scrie pe trupul meu cu zbuciumul  
furtunii  
 
și stingem zeii rând pe rând, dar se 
aprind la loc –  
 
din ce în ce mai mult timp ars  
de către-al zilei foc. 
 
Răsare, iată-l cum scapără! 
 
Și pe noi de infernu-i cine ne 
apără?  
 
Ține, natură, pe cer mai mult 
uniunea, 
 
răsăritul lasă-l veșnic, înglobând 
toată lumea! 
 
Lasă răcoarea de-nceput de-a  
pururi să plutească,  
 
nesiguranța-a ce urmează fă-o  
perfect firească.  
Dar ziua-i mai devreme, nu mai e 
timp acum, în tine-i luna-mi plină, 
în jurul nostru, scrum. 

desen de Maria Cociorvă, V B 
C.N. „George Apostu”
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Poem 

 
Ce sentiment adânc 
mă macină! 
Al nopții străjer, cu părul 
tăciune și ochii de sticlă, 
Fior de neliniște, ce apasă  
greoi al meu suflet inundat 

de ploi 
și cum aș putea să tac  
 
atunci când,  
în liniștea nopții îți aud 
glasul strigând 
și fluvii de lacrimi sincere- mi 
 inundă-încăperea?  
 
În tot acest decor sumbru 
Reușesc s-adorm 
Gândul îmi zboară departe, 
 
prea departe de tine!  


