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C a r u s e l  15

Carusel

În anii nouăzeci au construit

caruselul auriu în București.

Orașul învăța să se distreze,

încă timid și neîncrezător.

Am învățat și eu în carusel

beția unei amețeli străine.

Sosea pe ritmuri de lambada și Jackson,

de sticle de coca-cola și pepsi.

O lume sclipitoare începea

și trebuia să o dansăm în grabă.

Să ne urcăm rapid în cer și să-l privim

în tristețea gri a acoperișurilor.

Nu mă puteam opri din învârteală.

Ca și cum aș fi  descoperit un secret,

un dar ascuns în urcare,

o pură repetiție a fericirii.

Orașul se vedea ca întotdeauna,

în tonuri stinse și brutale.

Clădiri urâte, umbre cu paltoane,

totul era la fel, doar că departe.
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16 I o a n a  G r u i a

Așa am învățat formele mirajului,

pe care viața le păstrează ghemuite,

ca niște fetițe care nu vor să coboare,

să cunoască abandonul amețelii.

Azi nu mai merge nimeni la vechiul carusel,

dar eu mi-aduc încă aminte de rotirile sale.

Iar momentele mele de fericire intensă

strălucesc ca un carusel aurit.
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