
NEspus



parteneri asociaţi

parteneri media

parteneri pe proiect

Suntem emoţii.
Dar când este vorba să ne raportăm la  emoţiile noastre, 
parcă rămânem etern nepregătiţi, unprepared hearts. 
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curator
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educator muzeal
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educator muzeal
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Sprijinul acordat de Comisia 
Europeană pentru elaborarea 
acestei publicații nu constituie 
o aprobare a conținutului, care 
reflectă doar opiniile autorilor, 
iar Comisia nu poate fi trasă la 
răspundere pentru orice 
utilizare a informațiilor 
conținute în aceasta.

Proiectul nu reprezintă în mod 
necesar poziţia Administraţiei 
Fondului Cultural Naţional. 
AFCN nu este responsabilă de 
conţinutul proiectului sau de 
modul în care rezultatele pro-
iectului pot fi folosite. Acestea 
sunt în întregime responsabili-
tatea beneficiarului finanţării.



Acest carnet este un jurnal-scrisoare 
către mine – un fel de a mă vedea 
pe mine dincolo de limitele mele, 
ca un punct roșu într-un spaţiu alb, 
preţios, diferit, uimitor. Dar este și 
un început pentru a conștientiza 
emoţiile mele, relaţia mea cu ele, 
felul în care eu mă văd pe mine în 
lumea mea, eu versus ceilalţi.
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am 6 ani
mama și-a prins mâna în ușa liftului și
plânge
nu știu ce să-i spun sau cum să mă apropii
de ea
cea-întotdeauna-puternică
pentru mine
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Cine este eroul sau eroina din viaţa ta?
Mâzgălește spaţiile.
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Am 5 ani și-un ochi de cauciuc
E negru
E mare
E tare
Nu doare. Dar doare.

Ochiul se pune peste ochi
c-o ventuză bleah
Peste ochiul care vede
ca să-mbrâncească ochiul care nu vede
ca să-nghiontească ochiul care nu vede
să vadă.

Văd copii în faţa blocului
Ies și fug spre ei
și simt că mă-mpiedic de cauciucul tare
dar mă ţin, mă ţin bine să nu cad.
Copiii mă-nbrâncesc

Chioara cu 3 ochi.
Am 2, doar 2.

Ai 3 ochi!

Vreau să m-ascund.
Vreau să-mi iau ochii
și să-i arunc în nisip.
Până nu se mai văd.

Deloc.
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Scrie ceva important despre tine
pe care ţi-ai dori să îl știe și ceilalţi!
Completează rândurile.
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Mai demult eram invizibilă
Era suficient să închid ochii
Și lumea dispărea și ea.
Dar, la un moment dat,
Au început să apară
Mai întâi mâinile, picioarele,
Apoi gâtul și pieptul
La sfârșit de tot faţa. 
Oricât am încercat,
Nu am mai putut să mă fac la loc
Invizibilă.

Le privesc cum cresc și se înmulţesc
Albe pe pielea mea maronie,
Urmele jucăușe ale vizibilităţii mele.

Pete
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Dacă ai avea superputerea invizibilităţii, 
când și de ce ai folosi-o?
Mâzgălește spaţiile.
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