
Simt cum mi se topește timpul în mâini și îmi scapă printre degete. Mâine devine ieri 

și azi se pierde printre suflete ratacite pe străzi. Și simt cum se preface sufletu-mi în umbră pe 

care tu o calci și treci. Eu rămân aici, nu mai am unde să merg, căci pașii ce mă duceau la 

iubire s-au dizolvat în temeri infantile. 

Ai plecat exact atunci când am venit și ne-am uitat, pe moment, sufletele pe o hartă. 

Poate că tu nu mai știi să citești harta, sau eu nu mai găsesc drumul… mi s-a șters cu buretele 

îmbibat în ignoranța zilelor ce vor fi trecut. Nu știu pe unde umblu, că m-am golit de mine, 

dar încă mai caut o lume care să dizolve cuvintele pe care le-ai tăcut. Aș vrea să-mi spui tot 

ce-ai uitat atunci, să-mi dai tot ce-ai pierdut prin magazinele din care-mi cumpărai petice 

pentru suflet. Din când în când, aș vrea sa te întorci să uiți în mine cheful tău de viață, să-mi 

repari toate ceasurile ce au continuat să ticăie după ce ne-a murit singurătatea.  

Ai cautat întotdeauna perfecțiunea-n mine, dar eu nu am știut să fac alegeri bune și ți-

am închis în ochi dureri fără de nume. De-nțelegeai că sunt doar om ce-adun în mine regăsiri 

nescrise, nu trebuia sa-ți schimbi cerneala în stilou și nici să-ți faci din suflet un noian de vise. 

Ascunzi în ochi un zâmbet plâns, dar vocea ta încă mă liniștește. Oricât am încercat să caut un 

cuvânt, pentru iubire nici că se gasește. 

Hai, vrei să-ncepem jocul de la capăt? Să-ntoarcem iar clepsidra din declin, să ștergem 

tot ce-am scris în infinit și să ne-ntoarcem iar pe-un țărm maritim? Hai să-nviem apusurile-n 

mare, dar să nu regretăm tot ce-am iertat, că pană să ajung la soare tu aripile mi-ai tăiat. 

Izbește de pământ pereții și lacătele ce ne-au ferecat, deschide ochii, vezi, că-n drumul vieții, 

noi doi nu doar ne-am intâmplat.  

Nu imi lăsa confuziile să prindă rădăcini în mare. Nu lăsa vise să se stingă în trecut. 

Nu-ți călca sufletu-n picioare, dar nici nu-mi reproșa ce n-am putut. Ți-am pus în buzunar 

imperfecțiune. Eu altceva nu știu să fi avut. Mi-ai dat o formă și-o culoare, mi-ai dat surâs, eu 

ți-am tăcut. Mi-ai dat un dor închis într-un borcan și-ai zis să îl păstrez mai mult de-un an. 

Deși, considerat un gest profan, ai învelit un vis de vară, ermetic, într-un celofan. 

Tot aerul ăsta diafan ce plutește în jurul nostru nu e decât incertitudinea clipei 

următoare. Ni se ascund negări sub piele de frică să nu evolueze involuntar în afirmații făcute 

sub lumină artificială. Umblăm desculți prin culisele minților, aburite de o nebunie ce tinde să 



devină permanentă, doar ca să nu stricăm decorul lumii imaginare în care speram că vom trăi 

cândva. 

Liniștea ce-o au cuvintele tale mă sufocă uneori, așa că țese-mi pânze în subconștient 

și prinde-mi în ele toată fericirea pe care mi-o poți împrumuta. Nu iți promit că mă voi 

schimba. Tu ești unicul motiv pentru care noi mă iubim așa cum sunt. Pot doar să caut cheile 

potrivite pentru toate ușile ce nu le-ai descuiat înca. O să te aștept în fotoliul verde cu o cană 

de cafea în mână și o să îți spun că mă bucur că te-ai intors acasă... 

A ta copilă. 

 

 

 

 


