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Când ai nevoie de dragoste
Mircea Cărtărescu

Indici de relief semantic şi expresiv

când ai nevoie de dragoste nu ti se da dragoste.
când trebuie sa iubesti nu esti iubit.
când esti singur nu poti sã scapi de singurãtate.
când esti nefericit nu are sens sã o spui.

¤ o dragoste figurată

când vrei sã strãngi în brate nu ai pe cine.
când vrei sã dai un telefon sunt toti plecati.
când esti la pãmânt cine se intereseazã de tine?
cui îi pasã? cui o sã-i pese vreodatã?

¤ vorbeşte la modul general despre dragoste

fii tu lângã mine, gândeste-te la mine.
poartã-te tandru cu mine, nu mã chinui, nu mã
face gelos,
nu mã pãrãsi, cãci n-as mai suporta încã o
rupturã.
fii lângã mine, tine cu mine.

¤ o dragoste ciudată, desfăşurată între obiecte

¤nevoia de comunicare

¤ accentuează latura autobiografică

¤ latura realist
întelege-ma iubeste-mã, nu-mi trebuie partuze,
nici conversatie,
fii iubita mea permanentã.
hai sã uitãm regula jocului, sã nu mai stim ca
sexul e o junglã.
sã ne atasãm, sã ajungem la echilibru.
dar nu sper nimic. nu primeste dragoste
când ai nevoie de dragoste.
când trebuie sã iubesti nu esti iubit.
când esti la pamânt nici o femeie nu te
cunoaste.

¤tensiunea erotică

¤concreteţea realului

Dorinţa
De Mihai Eminescu

Indici de relief semantic şi expresiv

Vino-n codru la izvorul
Care tremură pe prund,
Unde prispa cea de brazde
Crengi plecate o ascund.

¤ romantica târzie
¤ poet romantic
¤cadrul reverie romantice

Şi în braţele-mi întinse
Să alergi, pe piept să-mi cazi,
Să-ţi desprind din creştet vălul,
Să-l ridic de pe obraz.

¤spaţiul intens erotizat

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: Colegiul Tehnic AL.I.CUZA Suceava
Colegiul Tehnic
“Alexandru Ioan Cuza”
Titlul subproiectului: Start spre viitor !
Suceava
Acord de grant nr.754/SGL/RII din 07.10.2018
Calea Unirii Nr. 49
Anul şcolar: 2018 - 2019

Pe genunchii mei şedea-vei,
Vom fi singuri-singurei,
Iar în păr înfiorate
Or să-ţi cadă flori de tei.
Fruntea albă-n părul galben
Pe-al meu braţ încet s-o culci,
Lăsând pradă gurii mele
Ale tale buze dulci...
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¤gesturi senzuale

¤cochetări

Vom visa un vis ferice,
Îngâna-ne-vor c-un cânt
Singuratece izvoare,
Blânda batere de vânt;

¤precizie a destinului
¤starea de reverie, de vis

Adormind de armonia
Codrului bătut de gânduri,
Flori de tei deasupra noastră
Or să cadă rânduri-rânduri.

¤trăieşte sentimental împlinirii
¤interferenţa planului uman cu cel natural

De dragoste
Nichita Stănescu

Indici de relief semantic şi expresiv

Ea stă plictisită şi foarte frumoasă
părul ei negru este supărat
mîna ei luminoasă
demult m-a uitat, –
demult s-a uita şi pe sine
cum atârnă pe ceafa scaunului.
Eu mă înec în lumine
şi scrâşnesc în crugul anului.
Îi arăt dinţii din gură
dar ea ştie că eu nu râd
dulcea luminii făptură
mie, pe mine mă înfăţişează pe când
ea stă plictisită şi foarte frumoasă
şi eu numai pentru ea trăiesc
în lumea fioroasă
de sub ceresc.

¤un prezent reiterat la nesfârşit
¤ o modalitate de transgresare a categoriilor
animat-inanimat, animat (+uman)-animat (uman)
¤ caută să restabilească o unitate
¤tensiunile contradicţiilor

¤ antinomiile se transcend graţie impulsului
vital dăruit de lumina întrupată
¤ o dimensiune teleologică
¤ generează sensul trăirii

