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mama ne număra în fiece seară
pentru liniştea ei sufletească
dorului de ducă nu-i ieşiseră mustăţile
sub pătura aceea caldă încă mai aveam nopţi
şi vise de lăsat
decembrie era alb până-n măduvă
bătrâna ne aştepta cu ce mai avea prin casă
ne lustruia zmeiele şi-apoi le punea la uscat
pe margine
să nu se piardă culorile
noi abia aşteptam cerurile să se deschidă
vârful dealului ne aşeza aripi pe spinare
era imposibil să nu te crezi Dumnezeu
nu eram internauţi n-aveam telefoane smart nici
televizoare hd
creşteam în haine strâmte şi împărţeam ciocolata-n trei
pe atunci fericirea dădea buzna nu băteam la uşă
era peste tot
s-au mai rotit ceasurile şi mama a început să ne numere
mai rar
apoi deloc
când a văzut că liniştea se auzea mai tare decât noi
a început-o iar
de data aceasta ne număra în gând
iar bătrâna răscolea zmeul în sobă
tăcând
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omul de lapte nu merge tăiat
el trebuie să cadă singur
e suficient să se clatine un pic rădăcina
un înger vine în grabă să-l prindă
omul se continuă în altă parte
unde pământ e aerul
unde carnea
e ca aerul
n-ai cum să tai un om de lapte
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Dacă florile şi-ar dărui oameni la fel cum oamenii îşi oferă flori,
de unde ar fi tăiaţi oamenii?”
(Nichita Stănescu)
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