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Aida HANCER
Nãscutã la 15.03.1989 în Suceava, actualmente elevã în clasa a XII-a la Colegiul Naþional
„Petru Rareº” din localitate, Aida Hancer este o rãsfãþatã a concursurilor literare, recoltînd în
ultimii doi ani numeroase premii în mai toatã þara, dintre care selectãm Marile Premii la
Concursul „Vasile Alecsandri” – Bacãu 2006, Concursul de Poezie „Provers”-Nicula – 2007,
Concursul Naþional de Poezie „Tudor Arghezi”-Tg-Jiu – mai 2007, Festivalul Naþional de
Poezie „Costache Conachi”-Tecuci – 2007, Festivalul National de Poezie „Lira de Argint”Alexandru Sihleanu – 2007, sau Premiul I la Concursul de Poezie „Arena cu visãtori”-Piteºti
– 2007 (pe lîngã alþi lauri la Ploieºti, Sãvîrºin, Nãsãud, Sibiu, Suceava, Botoºani, Piteºti,
Tîrgoviºte, Caransebeº, Caracal, Brãila). Cea mai recentã distincþie: Premiul al II-lea la
Concursul Internaþional de Creaþie Literarã „Veronica Micle” – 2007. A publicat în numeroase
reviste din þarã: „Bucovina literarã”, „Convorbiri literare”, „Dacia literarã”, „Luceafãrul”,
„Ateneu”, „Oglinda literarã”, „Argeº”, „Poezia” º.a.
poem cu o singurã limitã lipsã
oamenii buni au pe corp semne din timpuri
ºi sînt transparenþi ca niºte vite
fãrã nume
nevinovaþi ca un fel de intenþii ºi se vor
pictaþi pe pereþii caselor noastre
ei au ridicatã pe umeri veºnicia steag
lor le intrã în inimã
ca într-o felie de carne lichidã
steagul
ºi lumina iese din ei ºi ocoleºte
pînã la al ºaptelea neam
sîntem fericiþi cã tocmai acum scriem
cînd nu mai avem
despre ce cã tocmai acum
cînd oamenii despicaþi umblã dupã iertãri
în acelaºi melc ne stau înþelepciunea ºi
fericirea
ºi cîinele mare bãtrîn împuºcat
mai sus de cer
noi poate sîntem cei cu un fel de dreptate
cîntã în noi sucitã
coloana
în timp ce unii se ridicã prin puterea unei
alte coloane
spre infinit
cînd oasele feþei se miºcã atunci infinitul
devine capcanã
ºi credem

muºcatã cel mai adesea de îngeri pictaþi
aºa sîntem noi
sîntem unii din alþii se naºte mama
întreagã
fiul fãrã inimi
copiii copiilor noºtri
fãrã cuvînt
incompleþi ºi albi
ne aruncãm în luminã
ne aruncãm în luminã ca sã-i simþim
timpul
oamenii au destulã vreme
pentru petele de zãpadã ºi pentru
vînãtoare
ºi din lumina lor
se aud rugãciuni
un om bun ºtie întotdeauna cã nici un
copil
în nici un mormînt
nu e definitiv
((( )))
din cînd în cînd luptãm
ºi lovim
cu mai puþin de jumãtate de trup
ºi atunci
cei care sînt ºi cei care nu sînt
primesc ºi-ºi împart
gunoiul de umbrã

ºi palmele noastre vor soare sã atingã
sau deloc
doamne sã ne uneascã un fulger legînd
laolaltã pe aceeaºi distanþã
inimi de cauciuc
ºi împãrãþia noastrã în saci de carne
doamne s-o sacrifici pînã cînd plînge
înãbuºit ca sã ºtim
cã mai mult decît noi sînt ºiroaie de zile
în care ne spãlãm în aceeaºi apã
ºi umplem marele T cu umbre domestice
ne pierdem
umplem colþuri ºi ne umple rugina
de casã
cu femei ºi schimbãri de temperaturã
pentru legãturile de cruce noi vrem
un ou ºi mai mare
ºi cu cît lipsim mai mult din viaþa noastrã
ni se pare
cã sîntem prieteni buni dintotdeauna
ºi ne-am dat mîinile peste ºerpii din ape
la început
e o jumãtate de sfîrºit în care credem
aºa cum vedem
cu ochii pãmîntul crãpat ºi rugãciunile
toate
supuse la vot
sîntem moderni ºi din asta nu se mai face
carul cu boi
lumina de astãzi nu mai e sfîntã
cînd o aprinzi ºi umbli cu picioarele
goale
în hol

drum 1
douãmii(la)
un om bun poate scoate cîndva din
mormînt un copil
ºi-i poate lega în jurul gîtului
bani de aur
oricare din ei oricum ar gîndi
ar fi atunci
la fel de sfinþi
în ei ar încãpea ºapte zile lucrãtoare
un cîmp
crescut sub picioare de Dumnezeu
sau o liniºte
Revista românã nr. 3 (49) / 2007

sîntem moderni ºi facem din asta cîntece
de alungat pãsãri
purtãm fire de pãr de femeie pe coapse
ca un blestem
care cere din dragoste dragoste ºi din
astea toate
copiii estivali purtaþi pe spatele ars
de soare
scriem pe mese peste fructe
ne scriem numele

ºi tu ºtii cã sîntem mulþi ºi ne ducem
moartea
în noi
ºi-o naºtem
ºi-o hrãnim cu lapte de mamã
ºi dã-ne nouã un fel de botez
voi fi o foaie de geam ca sã te cureþi
prin mine în sîngele tãu
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