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T Î N Ã R Ã

CORINA CIUCÃ
Corina Ciucã, nãscutã la 25 iunie 1994, elevã la Colegiul Naþional „Gheorghe
ªincai” din Bucureºti, a obþinut pînã acum urmãtoarele recunoaºteri oficiale:
Premiul I la Festivalul Naþional de Poezie ”Gellu Naum” (2010); premiul III în cadrul
„Sesiunii de comunicãri în memoria poetului Nichita Stãnescu”, secþiunea poezie, ediþia
a III-a (2010); premiul special al juriului, pentru talentul artistic dovedit în cadrul
Festivalului Naþional de Creaþie literarã „Mihai Eminescu”, ediþia a IX-a (2010); premiul I la concursul naþional „Litteris Forum”, secþiunea poezie, ediþia I (2011); Marele
Premiu la concursul naþional de creaþie literarã „Petre Ghelmez”, ediþia a IX-a (2011); menþiune la concursul naþional de
creaþie literarã „Gellu Naum”, secþiunea poezie, faza naþionalã (2011); premiul III la concursul internaþional „Ars Nova”,
secþiunea poezie, ediþia a IX-a (2011). Premiul I la concursul internaþional de creaþie „Veronica Micle”, secþiunea
poezie, ediþia a XIV-a (2011).
Scrisoare deschisã cãtre oameni închiºi
Hai sã ne punem balcoane la morminte,
sã bem dimineaþa pãmînt împreunã,
sã schimbãm cruci ºi pãreri,
sã povestim ca ºi cum am avea ce ne aminti.

Printre frunze veºtede,
Urmele paºilor tãi încep sã miroasã.
De acum îmi voi ascunde ochii-n creºtet.
Adînc,
Mai adînc
Pînã ce voi simþi cã-ncep sã vãd.

Sunt dimineþi în care de atîta luminã
nu mai vedem nimic.
Sunt dimineþi în care tãcerea se cerne
pînã ne intrã în toþi ochii,
Dimineþi în care ne prindem degetele
în gaura cheii din poarta de la suflet.

Cînd aripile-ºi vor cuprinde pasãrea
Cerul va fi crescut de mult.
Îmi voi înãbuºi atunci sub nisip
Toate valurile
În marea mea va fi pãmîntu-ntreg.

Niciodatã dimineþi în care începem sã iubim
niciodatã dimineþi în care sperãm încrezãtori,
niciodatã dimineþi cu fluturi.
Doar nimicuri aºezate în crustã –
O spargem ºi sunã frumos.

Niºte ochi pe-un scaun de tramvai
Sub trei cearºafuri
Legate cu nod dublu,
Se-ntinde un tramvai
Peste calea feratã.

Hai sã ne punem ferestre la morminte,
sã ne minþim cã ne pasã,
cã ne iubim,
cã încã-i bine.
Hai sã lungim ceaiul de la ora 5
ªi sã avem rãbdare.

Între mine
ºi tot peºtele neprins prins încã,
rãmîne un vierme, o undiþã
ºi-o bucatã de soare
care n-a mai gãsit loc în tramvai –
cu grijã,
am aºezat-o într-o baltã
sub calea feratã.

E încã vreme...
Sus,
Dimprejurul soarelui,
Suflete învaþã sã zboare.
Cu penele-încinse
De-abia aflatã,
O obosealã se-ntinde-n adîncul vãii
Jupuitã de pe aripile care-o purtau.
Cercul pare sã se-nchidã cu fiecare glas,
Cu fiecare cuvînt,
Cu fiecare picãturã de sînge.
Sub limbile ceasului
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Douã pisici se latrã
alergînd în jurul unui cîine care toarce.
Un mãr se numãrã,
strivit sub roata din faþã a unui cauciuc.
De curînd,
Lîngã WC-ul ecologic din parc,
Au mutat un cimitir.
Moartea toatã
Nu-i decît
Ultimul vis al unui tramvai.
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