
 

 
MĂ TĂSE 
ĂLBĂSTRĂ  

GEORGIA LEMNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 

LEMNI, GEORGIA 

    

Mătase albastră / Georgia Lemni. - Snagov : Letras, 2019  

    ISBN 9786068935751 

 

821.135.1 

 

Întreaga responsabilitate pentru conținutul acestei cărți aparține 

autorului.  

Copyright 2019, Georgia Lemni. Această carte este protejată  

de legea dreptului de autor.  

 

Credite imagini copertă: 123rf.com 

Design copertă: Letras 

 

Carte distribuită de www.piatadecarte.net 

email: office@piatadecarte.com.ro 

Comenzi la tel. 021 367 5228 // 0787 708 844 

Pentru solicitări de publicare vă puteți adresa editurii, pe mail: 

edituraletras@piatadecarte.com.ro  

Editura Letras / www.letras.ro 

 

  



 

 

 

 

TUMBE 

  



 



5 

 

MĂTASE ALBASTRĂ 

  

Era seară... 

O seară de mătase, tulbure 

O seară albastră, cețoasă fluiditate. 

Iar eu pășeam, lunecam prin această materie 

În cadența gândurilor mele, 

Doar tocurile pocnind pe caldarâm 

Cucereau, pas cu pas, orașul agresiv. 

Singură, singură eram în această seară 

Dar mi-era bine, atât de bine fără el, fără 

Zâmbeam și eu uimit în mine... atât de bine! 

Abia răsărită din Adolescență, 

Înfloream spre-nlăuntrul Sinelui meu 

O floare transparentă, absorbind culoarea 

Fluidă, albastră... Sinceritate eram 

Și tot ce simțeam al meu 

Perversitate, gingășie sau frământare 

O, tot ce era al Meu 

Nerv, neputință, greșita dragoste 

Mi-am iertat în seara aceea 

M-am îndrăgit cu toate defectele mele 

Răsfrântă înlăuntru, îngenuncheasem 

serii 

ceilalți! 
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La altarul sufletului meu 

Iar de pe cruce-ndurerată priveam 

În jos către mine...tot Eu. 

Făr-a mă cunoaște încă bine 

Îmi dăruiam... taina încrederii în mine 

Îndrăzneam să zbor simplu, fără iluzii 

Neînfometată de fericire 

Începeam să mă caut și să mă regăsesc 

Dincolo de iubire. 

O, ce mai seară! Mătase albastră, fluidă 

Prin care, floare și cruce, și zbor, 

Mă avântasem spre infinitul ființei 

Mi-eram propria religie. În sfârșit, Eu! 
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ODAIE CU NALBE 

Un birou cu cărți, tratate 

Și-un ghiveci cu trandafiri. 

Pe jos versuri aruncate 

Mâzgălite-n repezeală 

Despre fostele iubiri 

            Dulci copilării ratate. 

  

Un divan moale și scund, 

Pe noptieră guri-de-leu 

Într-un mic cristal rotund 

Frunze verzi, petale-n sânge 

Și-ntre toate aceste eu, 

            Leneșă, în scris m-afund. 

  

Pe perete, lângă pat 

Un tablou în ramă albă 

Dulce-n rozuri pastelat 

Iarăși flori ce îmi plac mie 

Lujere cuminți de nalbă 

            Și cețoase pe-nserat. 

  

Camera de tinerețe, 

Calendar de amintiri 

Râset, învățat, tristețe 

Stări de-adolescență-n floare 
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Cu atâtea rătăciri 

            Și-n tăcerea ei, franchețe. 

  

Să spun drept, îmi place-n ea 

Chiar de e o nebunie 

Sub pat zace-o caramea, 

Cărți, caiete și nimicuri. 

Mie-mi pare armonie 

            Și iubesc… odaia mea! 
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ANI 

Știi ce e mai dureros 

când noaptea vine? 

C-am prea multe amintiri 

Prea mulți ani, cu tine. 

  

Sute, mii de amintiri 

Presărate-n vise 

Începute peste tot 

Zeci de manuscrise. 

  

Lumea toată nu conta 

Mică și departe 

Nu știam despre-amintiri 

C-au și ele moarte. 

  

Dar acum, că au murit, 

Ce să fac cu ele? 

S-a sfârșit un Univers 

Și-au căzut la stele! 

  

Mi-au căzut în suflet, arse, 

Stelele de scrum 

Să le-ngrop, dar nu știu unde... 

Să le las în drum? 
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Și, așa, le iau cu mine 

Doamne, cât de greu, 

Să te port o viață-ntreagă 

Și să știu mereu 

  

C-am iubit ca o nebună 

Ce, uitând de sine, 

A pierdut atâția ani 

Mult prea mulți, cu tine! 
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CONFIDENȚE 

  

Dar ce sunt eu? m-am întrebat 

Când tu îmi povesteai de tine 

Și de iubita ta cea nouă 

Frumoasa care te-a trădat. 

  

Te ascultam puțin mirată 

De mine, tine, de-amândoi. 

Nu îți mai aminteai c-odată 

În lume existam doar noi. 

  

Stăteam alături pe-o terasă 

Sorbind alene din cafea 

Și te-am privit zâmbind „ei, lasă, 

așa sunt fetele, ca ea!”. 

  

Dar tu, cu gesturi vagi, distrate, 

Voalații ochi, de catifea, 

Cu o privire ca de frate 

„Nu, nimeni nu mai e ca ea!”. 

  

O, dac-ai ști cât mă durea! 
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Să fi putut să-ți scot din minte 

Iubita ce te chinuia, 

Dar n-aveam cum. Doream amarnic 

Să fiu și eu așa. Ca ea. 

PE TERASĂ 

  

Fără gânduri sau cuvinte, 

Doar dorință fără minte! 

Potopindu-ne ființa 

Învingându-ne credința 

Arzător blestem, Dorința! 
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ODAIA VIȘINIE 

  

S-a petrecut într-o odaie vișinie 

Pe-ntunecate, într-o seară. 

Erau atâtea stele afară, 

La ceas de vară mai târzie. 

  

Îmi amintesc prea bine seara-ceea 

Atât de caldă, neobișnuită, 

Atât de-a noastră și de potrivită 

Pentru-a trezi în mine, lin, femeia. 

  

Erai tu primul ce mă sărutai 

Și-uimit, n-ai vrut să crezi de la-nceput 

Că n-am gustat vreodată un sărut 

De mă feream, nu-nțelegeai. 

  

Râsesem mult și tu ți-ai mai aprins 

În întuneric ultima țigară 

Dar ai strivit-o-n scrumieră... și ce tare 

Îmi bătea inima când m-ai cuprins. 

  

Și ți-am șoptit confuz să nu fii rău 

Pe când cu brațul m-ai încercuit 

Ai murmurat ceva, dar n-ai zâmbit 

Și fața mi-am ascuns la pieptul tău. 
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Ce lung, ce blând, ce cald, ce lung 

Moment până ce capul să-mi ridic 

Să simt că-n lume nu mai e nimic 

Doar drumul ca la buze să-ți ajung! 

  

M-ai luat, așa de dulce și încet 

Senzație ireală a fost, de vis, 

Când gura mea sub gura-ți s-a deschis 

Și-n mâini ți-am prins capul brunet. 

  

Pe rând, când gravi și când am râs; 

Zâmbeam sub apăsarea gurii tale, 

Iar tu îmi culegeai, agale, 

Tăcere, șoaptă sau surâs. 

  

Minune, întuneric mult și fum 

O moleșeală dulce era-n mine 

Și nu puteam să mă mai rup de tine 

Și respirai în părul meu, parfum. 

  

M-am ridicat apoi, m-am învârtit 

Ca aeriană prin odaia noastră 

Tu ai deschis, albastră, o fereastră 

Și noaptea peste noi a năvălit. 

  

M-ai prins apoi de talie, ca-ntr-un dans, 

O melodie stăpânea în noi 

M-ai sărutat mai aprig și apoi 

Odaia toată era în balans. 

  




