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P A R T E A  Î N T A I 

Aripi în zbor
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ARIPI ÎN ZBOR

Mi-am frânt aripile într-un alt zbor, 
Când într-un moment de neatentie lucidă, 
Le-am agățat într-o rafală de vânt 
Iscată brusc pe un cer senin, 
Sub privirile neputincioase ale lunii, 
Ce mi-a vegheat durerea căderii lente, 
Mângâindu-mi trupul zdrobit inutil, 
În colții ascuțiți ai dezamăgirii semețe.
 
Am rămas o vreme agonizând mut, 
În absența sfâșâietoare de aripă frântă, 
Ce visa să se înalțe planând peste obișnuit, 
Până am prins putere să o smulg definitiv, 
Uitând de aripi, de zbor și de mine, 
Cea care am fost înainte de prăbușire.
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M-am consolat în rutina păsării simple, 
Ce nu s-a gândit niciodată să zboare.  
Dar sufletul meu construia din nou aripi, 
Căci devenise un bob de zăbavă, 
Într- un sac umplut veșnic cu grabă, 
Ignorat de toți cei aflați pe fugă, 
Într-o lume fulger ispitită de fapte.
 
Și aripa mea a crescut din răbdarea dulce, 
Virtute rară de mulți urgisită, și cu greu găsită, 
Gată să se zbată în zborul perfect 
Din viitorul vopsit în roz parfumat, 
Așteptând la capătul unei vindecări optimiste, 
Pe care o voi simți negreșit deplină, 
Când îmi voi întinde aripile fâlfâind a zbor.
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DE-A V-AȚI 
ASCUNSELEA

Și am fugit tacit din calea mea, 
M-am ascuns undeva o secundă, 
În spatele conștiinței mele rănite, 
Prea înfricoșată de o nouă chemare. 
M-am furișat tiptil fără să spun, 
Ca într-un joc sublim de copii, 
Așteptând să fiu gata de drum 
Sau să fiu găsită de căutătorul divin. 
Mi-am simțit inima încă bătând, 
Cu tictacul ei aproape mecanic 
Ce putea fi auzit de sus, din Înalt, 
Trădând prezența mea pitită în secret. 
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Mi s-a părut că i-am auzit pașii, 
Unul câte unul, zgomot sec și hidos, 
Într-o apropiere vecină cu mintea mea, 
Și apoi mâna lui pe umărul meu: 
Ce bine că te-am găsit în sfârșit! 
El, obosise să mă caute aici pe pământ, 
Eu, mă odihnisem așteptându-i sosirea, 
Dorind-o dar temându-ma de ea, 
Căci nu vroiam să ies prima din jocul 
Acesta, de-a viața și moartea, 
Început dimineață și continuat mai spre seară, 
Înainte de a ne pregăti pentru noapte, 
Visând la o altă ascunzătoare secretă, 
Dacă ne vom mai juca vreodată la fel. 
“ E rândul tău să te pui”, a șoptit liniștit, 
Reluându-și mersul sonor și ritmat, 
Depărtându-se, dar totuși prezent, 
În sufletul meu de nou ucenic, 
În căutarea celorlalți pitiți ca și mine, 
Ce încă se mai joacă de-a v-ați ascunselea.


