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I 
Amară-i dragostea senectuţii lăsată 
acasă de izbelişte stă 
agăţată de norul speranţelor 
adapă iarba uscată a bătrâneţii cu roua 
adusă de pe câmpiile singurătăţii sunt 
adevărul palpabil trăit redă 
adâncurile din neliniştile trecerii timpului 

definesc 
angoasa arătată în visurile nopţilor colorate de 
aridul deznădejdilor înfipte  
adânc în scoarţa inteligibilului. 
 
Bărbatul plecat la armată 
bătând din pinteni scotea cuvinte  
bolborosite din carâmbul cizmei 
beligerante ţipete  
belicoase despre o lume   
bătută de dumnezeu cu focul scăpat din  
baierele cerului  
blestemele spuse printre dinţii şchiopi ai  
babelor anunţau sfârşitul lumii este 
bântuit de spiritele demonilor 
 
Căzută în beatitudine femeia 
călca lutul dragostei pentru a-şi lipi 
casa amorului înălţată spre 
cerul dorinţelor în zilele când 
crezul iubirii îmbrăcat în haine albe 
căuta lăcaşul pur al 
credinţei într-un Dumnezeu care să             

binecuvânteze 
caleaşca dorului alerga pe  
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cărările împodobite cu iarba amintirilor  
castităţii se ofilise în prima noapte de amor. 
 
Dorul de dor trece pe 
drumul iubirii printre florile 
dragostei dintâi 
destăinuindu-i lumii întregi 

dimineţile pline cu razele speranţei după 
durerile gândurilor în  

deznădejdile nocturne când  
descoperi că  
dumnezeu n-a lăsat pentru toţi 
datoria dragostei. 
 
Eterna dorinţă a omului 
Erupe din menirea lui naturală  
Este perpetuarea speciei îl  
eliberează din chingile castităţii 
există doar pentru ascetici 
euforia iubirii este interzisă 
emanciparea femeii în regimurile habotnice 
eliberarea spiritului întâmpină rezistenţă 
elocventă este şi atitudinea  prea dogmatică a  
enoriaşilor nu aduce servicii bisericii. 
 
Focul aprins de imaginaţiile copilăriei erupe în  
flăcările adolescenţei dau  
forţă timpului de mijloc este 
fericirea rodului deplin cuprinde 
fiorul regretului că viaţa are sfârşit 
fenomen trist ce-l aduce pe om în  
faţa lui Dumnezeu înspăimântat de 
frica morţii cerând iertarea păcatelor şi 
fiinţare în lumea fără de durere   
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fericirea este a celor săraci cu duhul. 
 
Golanii epocii de aur au  
Găurit bogăţiile ţării vânzând-le 
găzarilor străini cu 
gândul că nu prea târziu 
găselniţa lor le va aduce venituri  
garantate pe care un  
guvern 
găgăuz nu le vede fiindcă  
glagoria lui nu poate 
găsi decât soluţii profitabile membrilor săi. 
 
Hormonii pornesc la drum noaptea 
herghelii prinse în  
hora iubirii 
haite de lupi devorează 
hălci de dragoste 
hămesiţi ai nopţii Walpurgiei scăpaţi din  
hăţurile credinţei îmbrăcată în  
hainele castităţii sunt cuprinşi de 
hohote erotice reflecţii ale  
hidoşeniei timpului prezent. 
 
Isus aflat în grădina Gheţimani anunţă trădarea 

lui 
Iuda s-a făcut spre binele omenirii ridică 
Iubirea la rang de sacrificiu ne scoate din  
Iadul deznădejdii spre  
Iertarea păcatelor şi oprirea 
Ispitelor pornite pe drumul 
Improvizaţiilor credinţelor 
Invenţii ale unor minţi supuse 
Indubitabil forţelor oculte. 
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Jandarmul din foişorul de pază al poeziei 
jinduia la o puşcă cu metafore cu care să 
jefuiască inima unei blonde 
june ce stătea în spatele 
jaluzelelor trase de la blocul visurilor 
jalnice clipe de amor după 
jurământul făcut că chiar de ar călca pe 
jar va veni să joace sârba dragostei 
jos în bătătura dorului 
jertfindu-se pe altarul fidelităţii 
  
Kaizerul după ce coborî de pe calul  cu 

harnaşament  
kaki de provenienţă din  
Kabul ceru de la un yankeu un pachet de ţigări  
Kent ca să se liniştească pentru a citi din 
Kant despre raţiunea pură pentru a găsi un 
know-how cu care să răspundă lui 
Kierkegaard la problema angoasei spiritului şi 
 să-i facă 
knockout pentru că a trişat la cântarul inteligenţi 
adăugându-şi un  
kilogram din raţiunea practică a filosofului din 
Königsberg 
 
Lăsaţi-mă să mor aşa cum vreau 
luat în carul visurilor şi dus 
la izvoarele dorului se află 
lumea în căutarea păcatului 
lăsat de Dumnezeu după ce  
liber voi pătrunde în adâncurile  
limpezi ale iubirii şi voi bea din  
licoare dulce-amară a dragostei prizonier în 
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lanţurile fecundităţii poetice şi acoperit de  
linţoliul permanent al căutării necunoscutului 
 
Maria 
Magdalena trecea pe drum cu  
mers de doamnă voievodală 
mărunţind sub talpa sfântă pietre preţioase a adus 
merele iubirii din care a spus să  
muşcăm cu sârg fiindcă  
mai marele Universului a zis că 
menirea venirii pe pământ a Trimisului Lui este 
mântuirea omului prin 
mărturisirea păcatelor constituie 
mersul divin spre nemurire duce la refacerea 

lumii. 
 

Noaptea împinge dorurile în simţuri 
nevolnice stau la margine de gânduri 
neştiutoarele începuturi al 
nefericitelor porniri spre 
neantul sufletelor 
năvălesc prin sângele iubirii 
nevăzute dorurile intră 
năvalnic în cămările inimii 
nedorind decât 
nimicul palpabil din vinele pline cu fiinţa turmei. 
 
Oglindă cu cristale reci ce reflectai 
odată imagini dorite 
obraji fără văile nefericirii 
ochii mărilor înspumate 
ondulaţia holdelor în pârg 
o, Doamne, ce-am îmbătrânit! 
obiect al adevărului insuportabil ce stai în 
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odaia zilelor de altădată 
odă îţi dedic cu ciocanul făcându-te ţăndări 
oriunde te-ai afla moarte ţie. 
 
Poetul sculat nefericit din 
patul inspiraţiei ce adormise pe  
pervazul gândurilor  
privea la  luna tolănită pe o coastă de nor 
parfuma cu curcubeie de raze 
perechile de îndrăgostiţi 
plăsmuite de el indefinit în nopţile când  
perturbaţii ancestrale tulburase fecund 
percepţiile despre imanenţele  
poeziei 
 
Revenim mereu pentru a  
revedea cu ochii senectuţii 
raiul primelor  scrieri 
rămase pe ecranul  irisurilor 
rotunde amintiri 
refăcute în cutia  memoriei 
reapare lumea copilăriei 
radiere de dor 
rezonanţă cu 8o de bătăi pe minut la 
răscrucea anilor. 
 
Solitar, vulturul îşi ia zborul 
survolând abisurile 
sărută crestele 
stane ale existenţei  
sfâşiate de Eol  
seara  târziu pe 
străzile fără pulbere 
singur îşi croieşte drumul firii 
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simbol al luptei şi  
sensurilor vieţii. 
 
Sevaletul lumii fără culoare 
şandrama aflată pe marginea 
şoselelor existenţi cuprinde ordinele unui 
şerif stăpân peste o oază de 
şarlatani ghiftuiţi de posibilitate ipocriziei, 
şefii unor turme fără orizont cu 
şezut dilatat de scaunele 
şefiei minciunii cu pretenţie de lege 
şatră albă , numit parlament mbuibat cu 
şmecheriile orientului fără orizont 
 
Timp 
trecere punţi peste ape 
tulburi anotimpuri existenţiale 
terfelite idei umplu  
tolba de gânduri respinge  
tămăduirea vai! Doamne, de ce  
treci ? priveşte în urmă  
trecătorule care ţi-ai  
terminat datoria 
ta este credinţa în Dumnezeu - salvarea 
tuturor spre cele veşnice. 
 
Tanţoş păşeşte mireasa pe  
ţărmul iubirii aşteptă clipa când cuprinsă în  
ţarcul dragostei  
ţârâitul greierilor va pune batista pe  
ţambal pentru a asculta 
ţipătul ancestral al facerii 
ţinta oricărei căsătorii baza unei 
ţări ce-şi pune drept scop să  
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ţese o societate salubră ferită de 
ţintirimul istoriei. 
 
Undele minciunii n-au viaţă nesfârşită ies ca 
undelemnul la suprafaţă 
unde te aştepţi cel mai puţin 
undeva pe firma ta vor  apare 
umbre ale neîncrederii ce nu vor fi 
uitate nici când vei avea de zis 
ultimul cuvânt când vei spune  
urmaşilor  că-i părăseşti fără 
ură şi părtinire şi-i  vei ruga ca să lase deschisă 
uşa  aducerilor aminte. 
 
Visul meu din tinereţe 
voia să facă din tine mireasa care să meargă pe  
valurile vieţii îmbrăcată cu voal de spume 
Venus să te invidieze la 
venirea prinţilor celeşti  ce vor 
vedea o minune ce printre stele nu se afla 
vai de mintea care nu ştie că 
viaţa ne este dată doar o dată iar 
vina dezamăgirilor se află în lipsa  
virtuţii de a înţelege că totul este trecător. 
  
Zorile omenirii l-au găsit pe om  
zbătându-se în supa cu  
zarzavaturile neputinţei 
zăcând indiferent la 
zilele  prăfuite cu  
zăcămintele din  burta Geei au stârnit 
zarvă pentru locuitorii din Neapole 

zarea s-a întunecat. 
iunie-iulie 2007 
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II 
Alunecând pe toboganul  iubirii 
Eva căpătă forme rotunde  
perfecţiuni ale minunilor lumii 
ce le doreşte orice femeie 
care soarbe din izvorul cristalin 
dragostea dintâi vine noaptea 
când cântă cocoşul  cu plisc de aur 
vesteşte nemurirea iubirii este în  
iertarea păcatului  cunoaşterii 
oferă omului dreptul la fericire. 

Bătut de soarta naşterii 
Adam îşi croieşte drum 
prin noroiul existenţii familiale 
Eva aruncându-i batista 
libertăţii masculine în timpul 
iubirii dintâi trăită în clipele 
tinereţii  în iarba virgină a dorinţelor 
coasa  trecuse să omoare puritatea  
simţurilor sfărâmând inocenţa 
primelor  îmbrăţişări ardea inima. 

Câmpiile dorului sunt 
ogoare pline cu holdele dragostei 
valuri de aur  
mângâiate de aripile lăstunilor 
în aşteptarea zborului  
peste imensitatea singurătăţii 
picură lacrimi sonore 
din ochi de ciocârlii cântă la o 
vioară  pe strune de raze de soare 
alunecă invizibil arcuşul  lui Eol. 
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Dorul  dragostei 
situat între coastele  hominizilor 
ţipă pescăruşul mângâind  valurile 
forme rotunde întinse pe 
câmpia arsă de Ra 
zeu cu miliarde de giga calorii 
se revarsă peste nisipurile Saharei 
caravanele trec imperturbabile 
la trecerea timpului   
dragostea nu ia seamă. 

Eram eu şi lumea mea 
cuprinsă în vârtejul dorului 
ardea câmpul de maci 
udat  cu cristalele dimineţii 
au fost date de Dumnezeu 
pentru potolirea setei poporului sfânt 
nu-i este indiferentă libertatea 
privită ca stare naturală a omului 
include dragostea între semeni 
constituie tăria unei naţii, după Platon. 

Făcută pentru dragoste 
femeia îşi caută chipul în ochii bărbatului 
se oglindeşte dorinţa 
trecerii prin patul amorului 
este condiţia sine qva non  
a trăiniciei oricărei căsătorii 
nu i se iartă momentele de slăbiciune 
ale femeii duc la destrămarea familiei 
apare acolo unde dragostea adoarme 
din lipsa de respect reciproc. 

Gândul rătăcit prin  Amazonia tinereţii 
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se întoarce în mine 
picură cristale celeste 
şi dorul iese pe strada nopţilor 
cucuveaua intonează un imn mortuar 
visurilor cu ochii deschişi 
mă  încurc în răgălii de sălcii 
se agaţă speranţele 
plutesc peste râul ce porneşte la deal 
curcubeul vieţi devine cenuşiu 

Hălăduind pe câmpiile iubirii 
nu i-am găsit loc în inima mea era 
obosită de minciunile tale 
n-au nici o valoare în faţa lumii 
nu eşti decât un biman oarecare 
poate să facă politică  de promisiuni 
s-a săturat tot omul ce a sperat libertate 
au numai popoarele ce îşi hotărăsc singure soarta 
se află în mâinile unor netrebnici ajunşi la putere 
politicienii se cred de neînlocuit. 

Iernile timpurilor trecute fascinau pe copii 
nu-i poţi duce cu minciuni 
nu poţi câştiga bunăvoinţa lui Dumnezeu 
îi plac oamenii cinstiţi, buni la suflet 
sun doar indivizii care au ce da semenilor 
nu trebuie să le oferi încredere nemeritată 
este iubirea pentru  trădătorii în dragoste 
se cuvine oprobiul tuturor celor ce iubesc  
dreptul la viaţă le este asigurat de trăinicia 
sentimentelor 
n-o întâlneşti la orice muritor. 

Jocul dragostei începe la anii adolescenţei 
intră in memoria noastră pentru totdeauna 



 17 

această vârstă va fi  pagina de aur a amintirilor 
nu va putea fi ruptă de anii copilăriei 
sunt cei mai frumoşi chiar dacă au fost cu lipsuri 
se poate fi şi fericit 
este omul prin el însuşi ne spune Schopenhauer 
afirma că gloria, averea sunt trecătoare 
este şi viaţa omului 
 îi este rezervată până la urmă doar fericirea 
finitului 

Koka-kola a umplut barurile din România 
sunt pline de tineri dornici de libertate  
nu există fără câştigul cu forţe proprii a existenţei   
în România este o fata morgana  
pentru ţara noastră este Uniunea Europeană 
nu va fi ajunsă din urmă cu guvernanţii  actuali 
nu vom ajunge niciodată la   limanul dorinţelor 
se află într-o bucată de pâine şi o cană de lapte 
am ajuns să importăm noi o ţară a oierilor 
ne îmbrăcăm cu vechiturile Apusului 

Libertatea  spiritului inflamează ţărmurile 
speranţelor 

sunt pline de dorurile de ţară 
macină sufletele argonauţilor 
scrutau zările visând Yataka  
era plină de  pretendenţi îndrăgostiţi de  Penelopa 
nu se îndoia de revenirea lui Odiseu  
înfruntase pericolele mărilor  
nu i-a zdruncinat  iubirea pentru soţie 
l-a făcut victorios în încercările la care a fost 

supus 
le-a trecut cu curaj şi viclenie. 
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  Mărturisirile primei iubiri sunt spovedanii 
pentru sine 
omul retrăieşte clipele tinereţii 
sunt peceţi gravate adânc pe scoarţa cerebrală 
este vinovată de durerile dragostei dintâi 
îi revine dreptul la nemurire 
este doar o iluzie trăită în clipele de fericire 
se succed la intervale mari  
individul se află în starea  naturală deşi 
eram mai dependenţi de natură 
nu aveam grija zilei de mâine 

 Nimicul se zbate în chinurile facerii 
pentru a se întoarce în sine 
creaţie cu două mâni şi două picioare 
ce conduce un univers insensibil 
la ţipetele  cucuvelelor 
pornite să vestească finitul infinitului 
imposibil de aflat  chiar de fiinţele raţionale 
spirit  intrat în dezordine browniană 
caută să se regăsească în bigotismul creştin 
aduce oamenii în evul mediu timpuriu                                   

Purtându-mi picioarele peste hăuri 
raiul existenţelor indefinite 
agăţându-mă de copacul speranţelor  
m-am oprit pe planeta albastră cu 
mâinile sângerânde 
înţepate de fiorii dragostei dintâi 
le-am spălat cu apa norilor ieşiţi la plimbare 
pe bulevardul apusului pavat 
cu pietrele dorului  
când Cupidon îşi îndrepta săgeata 
spre inima mea. 
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Roata istoriei se rostogoleşte 
pe trupurile oamenilor cresc 
ciuperci otrăvite de politici 
perverse manifestări ale Homo sapiens 
se vrea un superman blond 
creaţie nocturnă de gânduri încolăcite  
pe trupul istoriei când mintea 
rătăcea pe apele tulburi 
invenţie pentru a-l întoarce pe om 
în timpurile grotei. 

Soarele se rotunji cât roata  
carului mare i se rupse oiştea 
pe Calea Lactee pavată cu luceferi 
bidivii  biciuiţi cu raze albastre 
alergau spre zenit să găsească luna 
ascunsă după un cumulus 
îşi dădea faţa cu alifie 
adusă de pe Venus  
era supărată că 
spuma mării fusese sărată şi  o usturau ochii 

Sandramaua politicii liberale 
pârâie din încheieturi la auzul lui  
Băsescu scărpinându-se pe cap 
se reflectă în apele Bosforului 
vapoarele  pierdute la jocul intereselor politice 
a scos ţara la mezat 
ne apare ca o domnişoară bătrână 
se laudă că merge în mormânt 
fără de prihană a fost doar Maria 
după ce l-a născut pe Isus 

Totdeauna Ulise îşi începea dimineţile 
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cu-o simfonie închinată lui Apolo 
cântată de Orfeu pe strunele Euterpei. 
ieşită din adâncul mării 
Odiseu îşi înfunda urechile 
pentru a simţi bioritmurile  
trimese din Yataka 
pe spuma mării de Penelopa 
aştepta ca nimeni să nu poată încorda 
arcul iubirii plecate. 

Tăranul gândea la zile mai bune 
când a pus ştampila pe buletinul de vot erau 
trecute numele unor escroci ordinari 
jefuiesc ţara şi de 18 ani 
ei tot speră ca să fie pusă pe picioare agricultura  
României a ajuns în pragul falimentului 
guvernul lui Tăriceanu refuză demisia 
este un act de onoare al politicienilor 
nu le pasă de ce se întâmplă în ţară 
e strigător la cer când vezi câtă sărăcie este 

Unirea popoarelor dă de gândit 
Statelor Unite li s-a impus 
embargoul minciunii în Yrac 
moartea seceră cu coasa pe bulevard  
soldaţi cu pistoale la butonieră 
dansează rock în ritm de cazacioc pe 
pistele sufletelor feţelor acoperite 
o lume ascunsă visează  
trecerea Eufratului pe căule din nisip 
luna de miere a îndrăgostiţilor de Alah 

Vederi păstrate de irisurile minţii  
vlăstare tinere pe copacii senectuţii 
mărturii ale timpului trecător 



 21 

aduc în suflete dorinţele mersului în patru labe 
timpul jocului nevinovat 
trece în goană omul ajunge 
aşteptând viaţă veşnică pe pământ 
nemurirea sufletului îl înfioară 
fiindcă fără trup raţiunea de a exista 
nici clerici n-o au.                                                                           

Zborul bufniţei Minervei la anii senectuţii 
bătând din aripi large 
mi-a adus mirosul de neuroni  
arşi pe altarul spiritului neliniştit 
de incertitudinile sfârşitului 
întunericului mărilor 
pe valurile cărora se plimbă obosite 
mareele unei luni pline 
udând ţărmurile speranţelor  
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Tu, omule, stai şi socate 
 
Trecute zile îmi trec prin cap 
Şi trec cu viaţa ce-a trecut, 
Pe malul apei stau şi-ascult 
Cum vine apa cu tumult. 
Şi trece întruna şi trec şi eu  
Căci trecerea e drumul tot. 
Şi-a celui viu, şi-a celui mort. 
Tu, omule, stai şi socoate 
Ce trebuie şi ce se poate 
Să faci când lumea stă şi atârnă 
De-un fir de aţă într-o mână. 
E oare rost să tot alergi, 
Să crezi că gloria-i pe veci 
Şi tu eşti centrul tuturor, 
Şi tot lucrezi, munceşti de zor 
Şi-aduni în magazia ta 
Tot ce găseşti, ce poţi lua? 
Tu, omule, stai şi socoate 
De sunt cu rost acestea, toate! 

Noiembrie 2001 
  

 De ce să dorm? 
 
De ce să dorm când viaţa e atât de scurtă  
şi somnul să o mai reteze? 
De ce să dorm atunci când luna-i plină 
şi intră pe fereastră-n casă 
în fiecare din unghere 
cu raze pline de mistere? 
De ce să dorm în nopţile din plină vară 
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în loc s-ascult greieri cântând 
şi glasul apelor la moară? 
De ce să dorm şi să n-aud cum freamătă încet 
pădurea 
când vântul trece printre frunze 
iar cerbii îşi spun  a lor poveste? 
De ce să dorm când e iubire  
şi fete sunt cât’ iarbă este? 
N-ar fi din partea mea jignire 
să las asemenea avere să lâncezească pe 
pământ? 
De ce să dorm când viaţa-i somn şi-i doar o 
clipă de trezire 
şi poţi să ştii  ce e cu tine 
şi nici atunci nu ai de ştire de orice clipă care 
vine? 
De ce să dorm? 
Ce bine ar fi de aş avea somn! 

Decembrie 2001 
 

Într-o lume de nebuni 
 
Într-o lume de nebuni 
cel nebun nu e nebun 
Altul este fără-o doagă 
Cel ce vrea lumea să dreagă. 
Dar vă spun pe-al meu cuvânt]  
Chiar că eşti bun de legat 
Dacă crezi că vei putea 
Să transformi negrul în alb. 
Ia încearcă şi-ai să vezi 
Cum te vede lumea toată: 
Un nebun care încearcă 
Dunărea la deal să meargă, 
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Marea Neagră să o sece, 
Papa în faţă să-i se plece… 
Nici mai mult, nici mai puţin, 
Tu eşti pentru ei cretin.. 
 
În pădure dacă intri 
Tu ca lupii să îmi faci. 
Cu nebuni de stai la masă 
Urlă să îi bagi în dragi. 

Decembrie 2002 

Noaptea 
 
Noaptea e  sfetnic bun 
Şi tovarăş de suferinţe este. 
De cu noapte să porneşti la drum 
De vrei să ajungi departe. 
 
Noaptea se spun poveşti 
Cu prinţi, prinţese şi împăraţi 
La copii care nu dorm 
Şi se vor de basme legănaţi. 
 
Noaptea cocoşii îţi dau de ştire ora 
Dacă n-ai orologiu să bată 
Şi tot noaptea te latră câinii 
Când luna pe cer înoată. 
 
Noaptea e timpul iubirii 
În patul visat de mirese, 
Cu mângâieri abia simţite 
Şi vorbe de amor alese. 
 
Bufniţa Minervei îşi ia zborul 
În amurg şi porneşte în noapte 
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Pe cărări neştiute şi face ocolul 
Olimpului adunând rapoarte. 
 
Tot noaptea s-a născut le Betleem Copilul 
În ieslea de boi încălzită, 
Şi  trei crai au dat de ştire 
Că lumea va fi mântuită. 
 
În noapte a înviat Isus 
Iar lumea a rămas uimită 
Şi ziuă s-a făcut pentru cei săraci 
Cu sufletul şi fără de ispită. 
 

De dincolo de mormânt 
 
De dincolo de mormânt 
cine oare îţi ascultă  
inima ce nu mai bate, 
glasul ce nu  cuvântă? 
 
În sicriu cu faţa-n sus 
stai acoperit sub lemne 
de doi metri de pământ. 
Soarele nu-l vezi c-apune, 
apa ploii nu te-ajunge 
şi nici vântul nu te bate, 
şi nici gerul nu te-atinge. 
Mi te scoli cu noaptea-n cap, 
de odihnă n-ai habar, 
dai în stânga şi  în dreapta, 
tot aduni şi faci hambar 
de parale şi de grâne; 
te scumpeşti când vezi o pâine 
parcă-n groapă, sub pământ, 
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ai lua totul cu tine.   
 
Omule ce strângi averi 
nu ştii oare că pe lume  
totul este trecător? 
Ce e azi nu a fost ieri 
şi oricâte tu vei strânge 
nu-ţi vor ţine de urât, 
nici de foame sau căldură 
de dincolo de mormânt. 

Noiembrie 2000 

Căţeluşa mireasă 
 
Îmi  latră-n cap câinii de-afară 
Ieşiţi la nuntă-n bătătură 
Unde mireasa lor cea sură 
I-aţâţă să se ia la ceartă. 
Se muşc’ căţeii ca turbaţii  
Iar căţeluşa îi priveşte 
Şi-aşteaptă:- Cine e mai tare 
Acela dragostea-mi primeşte. 
Cuprinsă e pe ne-aşteptate 
În braţele unui dulău 
Ce n-avea chef ca să se certe 
Şi-i zise :- Stai! Te iubesc eu. 
Se uită căţeluşa galeş, 
Cu ochii strălucind de dor 
Şi fără ca să stea pe gânduri 
Mireasa altuia ea este 
Şi cu plăcere face amor. 
Morala: 
Când căţeii se ceartă 
Câştigă dulăii, negreşit, 

Martie  2002 
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Moartea 
 
Dintr-un smoc de păpuriş 
iese moartea pe furiş 
şi se duce-n lumea ei, 
printre oameni şi căţei, 
printre cai şi vaci cu lapte, 
la găini şi oi netoate, 
la curcanii bosumflaţi, 
la măgarii urecheaţi, 
umblă printre orătănii 
şi în munţi printre dihănii… 
Peste tot şi ce se poate  
seceră,că n-are carte 
ca să ştie să aleagă 
de-i deştept sau este bleagă, 
de e bun sau e nebun, 
de bea vin sau bea tutun, 
dacă stă cu-a lui nevastă 
sau aleargă după haită, 
are lapte sau e stearpă, 
trage-n ham sau dă din coadă; 
face omul ca să plângă                                                                                                                                                                                                                                               
când îl lasă fără turmă. 
Fără pic de părtinire, 
făr’ să ştie de iubire, 
ea le face şi desface, 
Domnului serviciu-îi face. 

Iulie2000 

S-a dus dorul… 
S-a dus dorul prin vecini 
să găsească adăpost; 
îl primi o mititică, 
soaţa unui şef de post. 
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N-a avut însă noroc: 
şefu-n pod era ascuns; 
când să fie mai frumos 
prin fereastră a pătruns. 
 
Măi bărbate, nu fi prost! 
Doar îl ştii, e-aghiotantul; 
când tu pleci în  misiune 
el devine comandantul. 
 

Stăpân este omul 
 
Între pământ şi cer stăpân este vulturul, 
Între ape şi cer stăpân este albatrosul, 
Apa este stăpânită de delfin, 
Pământul de leu 
Iar cerul de Dumnezeu. 
Omul este stăpân peste toate: 

Pe dumnezeu la creat (mental), 
Pe delfin l-a îmblânzit, pe leu l-a vânat 
Iar pe vultur l-a ignorat. 
Pe sine? Se autodistruge. 

Aprilie 2000 
 

Şapte văi şi-o vale adâncă 
 
Şapte văi şi-o vale adâncă 
Eu sunt tare ca o stâncă, 
Nu sunt lupi să mă mănânce; 
N-au de unde să m-apuce. 
A-ncercat unul o dată, 
Şi-a rupt dinţii, eu sunt de piatră 
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Şi-a rămas beteag pe viaţă 
Fără dinţi şi fără clanţă. 
A-ncercat şi-a doua oară, 
Cu dulăi se înhăitară; 
Pe dulăi i-am împuşcat 
Şi-am scăpat şi de trădat. 
 
Şapte văi şi-o vale adâncă 
Fii atent cin-te mănâncă! 
Lupii stau sus, în pădure, 
Dulăii stau lângă tine. 

Ianuarie 2002 
 

Era acelaşi cer 
 
Am dat o gaură prin centrul pământului 
 şi am ajuns în partea cealaltă. 
Cu gândul! 
Am privit cerul. 
Era albastru ca şi acela sub care m-am născut. 
Se oglindea tot în ape albastre, 
era brăzdat de aceeaşi nori, albi sau tulburi, 
iar ciocârliile, în înaltul lui, 
cântau aceleaşi triluri 
ale libertăţii. 
Era acelaşi cer  
sub care ne naştem, 
creştem 
şi murim cu toţii: 
bogat şi sărac, 
indiferent de culoare 
şi de toate atributele ce ne aparţin. 
Singurul biped raţional. 
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Nu-nfloresc spinii-n grădină 
 
Nu-nfloresc spinii-n grădină! 
Locul lor e pe maidane, 
Pe izlazuri neîngrijite 
Sau pe haturi între lanuri. 
Locul lor este acolo 
Unde omul nu-i prezent 
Cu-a lui muncă  zi de zi 
Şi cu minte de-arhitect. 
Tot aşa şi omul creşte  
Ca buruiana pe pământ, 
 De nu-i casa o grădină 
Îngrijită permanent 
 

 Sfaturi 
 
Viaţa este pentru muncă, 
Plictiseala tu alungă, 
Nu-mi umbla gură-căscată, 
Nu mănânci la promenadă. 
Fă efort şi cugetă 
Să faci lucrurile cu rost 
Şi zideşte-ţi pentru iarnă 
De cu vară adăpost. 
 
De eşti tânăr sau bătrân, 
De eşti fată sau băiat, 
Eşti savant sau eşti şcolar, 
Truditor la câmp la coasă, 
Gospodar la a ta casă, 
Însurat sau măritată, 
Nu îmi sta să prinzi rugină, 
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Plictiseala ţi-o alungă! 
Pune mâna şi fă treabă, 
Caută-ţi tu singur hrană 
N-aştepta să-ţi dea pomană. 
Nu îmi sta la umbră vara, 
Nu îmi sta la sobă iarna, 
Nu-mi dormi şi trândăvi… 
Cât mai poţi să duci în cârcă, 
Viaţa este pentru muncă. 
Scoală-te de dimineaţă ! 
Mergi la şcoală şi învaţă! 
Cartea-ţi este de-ajutor, 
Fără ea nu-i viitor. 
Despre fete, nu uita,  
Încă nu e vremea ta. 
Să nu ai necaz pe stradă 
Nu umbla gură căscată. 
 
Gospodină dacă eşti, 
Banul să ţi-l chibzuieşti. 
Dacă vrei să ai bucate 
Inventează, fă de toate: 
Murături, dulceţi, clătite, 
Ceai, scovergi şi dulci plăcinte. 
Nu umbla c a o mirandă! 
Nu mănânci umblând pe stradă. 
 
 Dacă mi te-ai însurat 
Şi nevastă ţi-ai luat, 
N-aştepta totul de-a gata, 
Bani să-ţi vină de la tata, 
Mama să-ţi dea de mâncare, 
Socrul casa să-ţi repare… 
Dacă eşti la limită, 
Fă efort  şi cugetă. 
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Fii bărbat nu fi un laş, 
Ţării fii vrednic ostaş: 
În război cu arma-n mână, 
De nădejde baci la stână, 
Cărturar cu bun renume, 
Muncitor ce lucră bine. 
Când te afli într-un post 
Nu-ţine de adăpost. 
 
N-aştepta să treacă timpul, 
Nu-ţi mai vine  alt-dată rândul. 
Soarele nu stă pe cer, 
Vremea curge, vine şi ger, 
Iar de frig să n-ai habar, 
Fii deştept, fii gospodar 
Şi o casă de ispravă 
Tu zideşte-ţi pentru Iarnă. 
 
Învaţă de la furnică, 
O făptură aşa de mică de mică 
Duce-n spate o stamboală 
Şi-şi adună mereu hrană 
În căsuţa hibernală, 
Ca să nu o ducă prost 
Îşi creează de cu-vară 
 Cu migală adăpostst. 
 

De dincolo de mormânt 
De dincolo de mormânt 
Cine oare îţi ascultă 
Inima ce nu mai bate 
Glasul ce nu mai cuvântă ? 
În sicriu cu faţa-n sus 
Stai acoperit sub lemne 
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De doi metri de pământ. 
şi nici vântul nu te bate, 
Soarele nu-l vezi c-apune, 
Apa ploii nu te-ajunge, 
Nici căldura nu o simţi 
Şi nici gerul nu te-atinge. 
Omule ce strângi averi 
Nu ştii, oare, că pe lume  
Totul este trecător? 
Ce e azi nu a fost ieri 
Şi oricâte tu vei strânge 
Nu-ţi vor ţine de urât, 
Nici de foame sau căldură 
De dincolo, în mormânt.! 
Dai în stânga şi în dreapta, 
Mi te scoli cu noaptea-n cap, 
De odihnă n-ai habar, 
Tot aduni şi faci hambar 
Cu parale şi cu grâne, 
Te scumpeşti când vezi o pâine, 
Parcă-n groapă, sub pământ, 
Ai lua totul cu tine. 
 

Totu-i nimic 
 
Frunză verde de urzică, 
De eşti om sau eşti furnică 
Nu ai stare pe pământ. 
Tot umblând şi alergând 
Nu ai ştire că odată 
Toate trec fără răsplată. 
 
Frunză verde brusture, 
De eşti om sau fluture 
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Tot încerci din floare-n floare 
Să găseşti o alinare. 
Orice floare se usucă 
Şi rămâi fie flămând,  
Fie-n dragoste oftând, 
Căci femeia ca şi floarea 
Nu are numai nectar, 
Are ţepi, venin amar. 
Frunză verde de sulfină, 
De eşti om sau eşti albină 
Nu găseşti pic  de odihnă. 
Cât de mare-i ziulica 
Tot aduni doar pe nimic. 
Albinei i se ia mierea, 
Omului se ia averea. 
Fiecare-n stupul lui 
Duce viaţa câinelui. 

29 iulie 2000 
 

Cât de mare e pământul… 
 
Cât de mare e pământul 
Şi-ar putea la toţi s-ajungă 
Se bat oamenii ca chiorii 
Pentr-un boţ de mămăligă. 
Mămăliga-i diferită: 
Pentru uni-i pungi de galbeni 
Strânşi în cufere-nvechite 
Şi-ngropată pe sub geamuri. 
Pentru alţii îi existenţa 
Vieţii lor pe faţa Terii, 
De aceea dau cu bâta, 
De aceea avem zaverii. 

August 2000 
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Sună clopote la schit 
 
Sună clopote la schit 
Sub un munte ce prăvale 
În ecouri de granit 
Dragoste Mariei Mame. 
 
Vechi măicuţe stau în strană 
În sutanele cernite, 
Niciuna nu a fost mamă 
Să cunoască suferinţe. 
 
Dragostea mi le-a fost stinsă 
De chiliile-ngheţate 
Doar de-mbrăţişarea morţii 
Vor avea în viaţă parte. 

Septembrie 2000 
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ANOTIMPURILE 
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Primăvara 
 
Îmbrăcată-n verde-alb 
Primăvara a venit. 
Descălţată de papuci. 
Ea aleargă peste lunci. 
 
În pădurea de pe deal 
Cornii s-au îngălbenit, 
Totdeauna, primăvara, 
Ei sunt primii la-nflorit. 
 
Sus pe cer în cerc pluteşte 
Cocostârc cu gâtul lung 
Şi un loc îşi potriveşte 
Pentru cuib pe un hogeag. 
 
Ciocârliile, întruna, 
Se întrec în rapsodii 
Şi pe strunele înalte 
Note scot, cu zeci de mii. 
 
Ciobănaşii au scos turme 
Ca să pască pe câmpii, 
Iar mioarele îmi zbiară 
După mieii brumării. 
 
Pe maidanul cu băltoace, 
Prichindeii au  ieşit 
În durligi, ca să se joac; 
Cu o minge, negreşit. 
 
Pe sub streşini de la case 
Rândunelele zidesc 
Cuiburi din pământ şi paie 
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Şi cu ciocul netezesc. 
 
Badea Ghiţă, agricultorul, 
A scos plugul la arat 
Ca să aibă tot românul 
Pâine albă de mâncat. 
 
La biserica din Deal 
Se bat  clopote cu zor: 
- Vine-o mare sărbătoare 
Spune popa tuturor. 
 
Paştele e pe aproape, 
Nu uitaţi să vă rugaţi  
Şi veniţi la-mpărtăşanie 
De domnul să fiţi iertaţi. 
 
Îmbrăcată în cămăşi albe, 
Pe uliţe lumea a ieşit. 
Este sfânta zi de  Paşti 
Când Hristos ne-a izbăvit. 
 
II 
S-a despletit de ieri răchita 
În plete lungi, verde-verzui; 
Pe malul apei de la luncă, 
Iubito, tu, de ce nu vii ? 
 
În păru-ţi galben de albine 
Ce-ţi mângâie rozul obraz, 
S-o prinde puf de păpădie  
Adus de vânt de pe izlaz. 
 
Te-aştept să-ţi împletesc cunună 
De brebenei şi viorele 
Şi sărutându-te pe gură 
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Să-mi dai cu drag buzele tale. 
 
Vei fi mireasa primăverii 
În lunca verde de la râu 
Şi-om asculta cum creşte iarba, 
Când-îmbrăţişaţi ne vom iubi. 
 
III 
Îşi spune cucul în pădure 
Numele său, prea cunoscut 
Şi-n cuibul altei păsărele 
Depune-un ou pentru clocit. 
 
El, singurel îşi duce viaţa, 
Din creangă-n creangă tot cântând; 
Începe dis de dimineaţă  
Şi termină la asfinţit. 
 
Când vine toamna el îmi pleacă, 
De unul singur peste mări; 
Părinţii nu-şi cunosc feciorii, 
Feciorii pleacă spre alte zări. 
 
Nefericit cucul îmi este  
Precum e omul pribegit; 
În casa lor nu au neveste 
Şi nici copii nu s-au născut. 
         
 IV 
Pe un horn, ieşit negru din iarnă, 
Îşi face cocostârcul cuib, 
Cu soaţa lui, barza ce albă, 
Din vreascuri, crengi şi un lemn strâmb. 
 
 
După o iarnă de iubire 
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Prin locuri calde, îndepărtate, 
Din ciocul lung ne dau de ştire 
Că-n cuibul lor doi pui vor scoate. 
 
În balta plină de broscuţe 
Venirea berzelor e tristă 
Căci masa lor de preferinţe 
Le dă fiori de acatistă. 
 
Într-un picior îmi stă barza 
Privind odraslele din cuib 
Şi cocostârcul în jur planează, 
Desenând cuibului un nimb. 
 

V 
- Ce behăi soro? Ce te doare? 
Căci iarbă este din belşug. 
- Tu reduci totul la mâncare 
Eu mi-aştept mieluşel la supt. 
 
E Paşte şi sunt tradiţii  
Să se mănânce carne de miel. 
Durerea oii  e  fără  margini 
Că la păscut nu e şi el. 
 
Suratelor nici nu le pasă 
Căci fete au şi nu băieţi. 
Mieluţele sunt pentru rasă  
Doar berbecuţii sunt tăiaţi. 
 
E câmpul plin de albe mioare 
Ce pasc la iarbă încetinel 
Şi-n altă zi de sărbătoare 
Vor plânge şi ele la fel. 
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Vara 
I 
E iarba-naltă, e cât omul, 
Sus, pe fâneaţa de pe deal. 
S-a dus cosaşul s-o cosească, 
Să aibă hrană pentru cal. 
 
Şuieră prin iarbă coasa, 
Oţelulu-i  bine ascuţit 
Şi brazde mari rămân în urmă; 
Pământu-i bine bărbierit. 
 
Din când în când s-aud bătute 
Coasele tari pe la vecini; 
E muzica ce-o cânt’ cosaşii 
Pe  batcă cu ciocan bătând. 
 
E rapsodia verii calde 
Şuierul coasei prin fânaţ, 
Întreruptă seara la plecarea 
Cosaşilor spre a lor mas. 
 
II 
Prin lanul întins cu spic de grâu 
Vopsit cu aur de natură, 
Înoată trei corăbii mici, 
Trei fete blonde stau la proră. 
 
Ca vâsle au trei seceri mari 
Cu care taie val după val; 
Curg râuri, râuri în hambar 
Boabe rotunde de chihlimbar. 
 
În scâşnet dur, pe roata morii 
Bobul de grâu îşi duce soarta. 
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În mii puzderii se preface; 
Făina albă este gata. 
 
Minunea verii e în cuptor, 
Pe foi de varză aşezată. 
Copii o vor în burta lor 
Când mama o scoate de pe vatră. 
 
III 
- Acolo sus este-o statuie 
Turnată-n bronz şi praf stelar. 
E-adevărat? –Nu. E-o fată vie  
Privind spre-albastrul  de cleştar. 
Cu sânii mici ca două  mere, 
Domneşti şi tari şi date-n pârg 
Coboară sprinten, o gazelă, 
Spre valurile ce vin spre ţărm. 
 
În cristalinul apei mării 
Alunecă ca o fantasmă 
Şi-aştepţi s-apară un Ulise, 
Legat, s-asculte cântul din val. 
 
IV 
Brăzdează fulgere tăcute 
Prin norii albi la asfinţit, 
Tălăngi prelungi anunţă vite 
Ce vin pe drum de la păscut. 
 
Din colbul gros de drum de ţară 
Un nor se face peste sat, 
Ţăranul însă nu ia-n seamă; 
De mic copil e învăţat. 
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Cu coarnele în poartă bate 
Joiana, vacă cu viţea. 
Cu ţâţele pline de lapte 
Spre muls se-ndreaptă singurea. 
 
Doi prichindei privesc viţica  
Cum bea vârtos şi pulpa zbate; 
De supt le dă şi lor bunica, 
Din cofa plină cu cald lapte. 
 
V 
Pe cerul căptuşit cu nori 
Sfântul Ilie în car aleargă; 
Cu fulgere ne luminează 
Şi-apoi ne spală o oră-întreagă. 
 
Când, obosit, mi se retrage, 
Pe cerul  plin cu  viorele 
Apare mândrul Helios 
Craiul de ziuă pentru stele. 
 
Pământul, negru cum îl ştim, 
Bronzat în arşiţa de vară, 
Respiră foarte bucuros  
Şi-aşteaptă să se facă seară. 
 
Când soarele mi s-a culcat 
În cuibul lui din alt tărâm 
Îmi pun şi eu mâna sub cap 
Şi-adorm adânc în miros de fân. 
 
VI 
Mor copacii în picioare, 
 Nu au apă să se-adape. 
Norii, câţi au mai rămas, 
Trec nebuni în graba mare 



 46 

Peste câmpuri, peste sate, 
Nici la munte nu au mas. 
Pe pâraie nu mai curge 
Apă limpede, cristal. 
Peştii s-au ascuns sub pietre 
Şi acolo au final. 
Nici broscuţe nu mai cântă 
Noaptea, în iazul de la moară. 
Două berze rătăcite 
Stau mai gata ca să moară. 
Vântul s-a oprit şi el 
Mai la umbră, în pădure, 
Doar o boare, dimineaţa, 
Mai încearcă ca s-adie. 
Vestejit este şi cerul, 
De atâta soare-i ars 
Nici un pic de pată albastră 
Peste ziuă n-a rămas. 
De când omul mi se scoală 
Până noaptea când se culcă 
Între cer şi pământ este 
Un cazan de foc cu smoală.  

11 iunie 2000 
VII 
Merele s-au înroşit şi colorează livada, 
Pepenii stau tolăniţi cu burţile la soare, 
Prin porumbişti vântul îşi începe serenada, 
Vara e la apus, toamna răsare. 
 

Toamna 
I 
Cerne de ieri o ploaieîncearcă, 
O muzică tristă, cu un singur ritm. 
Privesc prin fereastră cum frunzele pleacă 
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Plutind lăcrimate spre negrul pământ. 
 
Merg berzele-n cercuri spre o altă zare, 
Pe unde e cald şi timpu-i frumos. 
Din aripi ne fac un „La revedere!” 
- Ne-ntoarcem la anul, avem pui de scos. 
 
Pădurea înalţă rugi spre înaltul 
Cu braţele goale, bătute de vânt 
Urâtă e ziua când plouă, toamna, 
Şi streşina scoate un cânt  ţârâit. 
 
II                          
A venit toamna cu frunze ruginii 
Pe aripi de vânt purtată. 
Au  plecat de azi, în zori de zi, berzele 
Pe cer desenând o roată. 
 
Foşneşte în lanuri porumbul,uscat, 
Culoare de aur ţăranul deşfacă 
Şi umple hambarul cu bob maşcat. 
De spate, bădia se-apleacă. 
 
Pe cerul albastru nori negri apar: 
- Tataie, dă-i zor cu munca! 
- Fii bun, băiete, nu sta în ţepar, 
ajut-o puţin pe mămuca. 
 
Pe coastă, plăvanul trage din greu 
La plug, o brazdă adâncă. 
Munceşte ţăranul. 
 E semn că speranţă la viaţă mai este încă. 
 
III 
Streşina casei e vioară; 
Ploile de toamnă, reci, 
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Într-o sală fără margini, 
Scot doar note de priveghi. 
 
Vântul - un arcuş din pale, 
Scârţâie pe strune ude 
Ale nopţilor de smoală 
Şi în casă îmi pătrunde. 
 
Focul arde melancolic, 
Lemnul plânge suspinând 
Într-o sobă dărâmată 
De căldură nici-un gând. 
 
Suflu-n mâinile-ngheţate, 
Abur iese printre dinţi. 
Ce-o să fie însă la iarnă? 
Îmi e frică să gândesc. 
  IV 
Eol iese la plimbare. 
Vântul suflă pe alei, 
Culcă totul la pământ 
Să îi facă largă cale. 
 
Ploi de frunze au pornit… 
Ce spectacol! Ce splendoare! 
De n-ar fi iarna pe-aproape 
Să ne-ngheţe la picioare. 
 
Rândunelele-au plecat. 
Cred că-i cald pe unde sunt. 
Numai ciorile-au rămas: 
Un pastel cu croncănit. 
Undeva înspre apus 
Se zăreşte-un ochi de soare. 
Să fim mulţumiţi cu-atât: 
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Altă fată mama nare! 
V 
Sunt pomii  încărcaţi cu roade bogate 
În livada în care noi ne-ntâlnim, 
Soarele-i roşu la asfinţit 
E toamnă de vis şi noi ne iubim. 
 
Copacii au îmbrăcat culori de rugină, 
Alături de ei tu eşti o regină 
Şi-alături de tine totu-i sublim. 
E toamnă de vis şi noi ne iubim. 
 
VI 
Toamna se rostogoleşte 
de pe dealuri, 
din  câmpii, 
de prin văi 
şi vine ca o nălucă 
cu pepeni roşii şi galbeni, 
cu mere şi pere, 
cu struguri dulci 
şi multe nuci. 
Vine cu toate şi de toate 
şi le aşează la masă. 
„Pofteşte şi mănâncă” 
spune truditorul pământului, 
cel carr, sub ploile primăverii, 
în arşiţa verii 
a stat aplecat 
ca sămânţa să rodească 
şi să ne hrănească. 
Să-i mulţumim, 
gustând din toate şi de toate. 
                            
VII 
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Din ruginii păduri mioare coboară 
Spre  văile joase, în fapt de seară, 
În urma lor bacii din fluier doinesc, 
Răsună-n izvoare un cânt haiducesc. 
 
Prin ramuri plutesc, de toamnă, miresme 
Iar vântul dezbracă copacii de haine. 
Departe în zare domn’ soare păleşte, 
Slăbit de putere mai tare roşeşte. 
 
Din coşuri, pe case, se-nalţă fumuri, 
Copii se-adună şi ei de pe drumuri 
Şi-n nopţile lungi poveştile curg, 
Spuse de bătrâni la cei mici, cu tâlc. 

 

VIII 
Se îmbracă în haine de bronz  pădurea de stejari 
Şi soarele în roşu la asfinţit; 
De pe dealul plin de lăstari 
Cocorii la drum au pornit. 
 
Se întind dimineaţa ceţuri moi 
Peste sat încă dormind. 
A venit toamna, anotimp de ploi, 
La streşini rapsodii cântând. 
  
IX 
A sosit pe creste toamna 
Şi a ruginit pădurea. 
Spre tărâm cu altă vreme 
Fâlfâie-n şiruri cocorii. 
 
 
În case s-adun bătrânii, 
La o ţuică, la un sfat, 
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Şi dau ştire la codane 
Că e timp de măritat. 
 
Nunţile încep în trombă 
Căci feciorii au aşteptat, 
Toată vara câte-i de lungă, 
Să primească-un sărutat. 
 
Uite aşa se trece toamna 
Pe la noi pe la români 
Şi la toamna de la anul  
Vom avea şi copii fini. 
                          Septembrie 1999 
X 
A venit toamna din nou, 
Cu covor de frunze moarte 
Şi cu ploi ce cântă trist 
Pe la streşinile de case. 
 
De prin coşuri iese fum 
Se-ncălzesc la foc ţăranii; 
Trece-un car cu boi pe drum, 
Trag în jug din greu plăvanii. 
 
Cocostârcii au plecat 
Şi-au rămas cuiburile goale, 
Pe un stâlp de telegraf 
Patru ciori îşi ţin isoane. 
 
Într-o glugă de coceni 
Stă grivei şi meditează: 
Nici în vara ce-a trecut 
N-am putut să îmi fac casă. 

Octombrie, 2000 
 



 52 

Iarna 
I 
E tristă pădurea când vine iarna 
Şi vântul aleargă prin ea haihui. 
Foşnesc sub picioare frunzele, moarte 
Şi nici o cântare de pasăre nu-i. 
 
Cu braţele goale înălţate spre ceruri, 
Statui par copacii la umbre de stânci. 
În muta lor rugă se simte speranţa 
Că frigul nu este pentru veci. 

Octombrie, 200 
 
II 
A-nflorit în zori fereastra, 
flori de frig, geamu-i opac. 
Sunt cadourile iernii 
la casă de om sărac. 
 
Fac un ochi să văd afară 
dacă este şi omăt. 
Speriat de aşa iarnă, 
Nu mai vreau ca să o văd. 
 
Lângă soba îngheţată 
frică-mi e să mai respir, 
să nu fac  cumva un ţurţur: 
trei cristale pe un fir. 
 
Mama vine şi mă-ntreabă: 
Tu, la şcoală nu mergi azi?   
De te scoli de dimineaţă,  
iarna şcoala n-are haz. 
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III 
Cu căciulă mare, miţoasă, 
trasă bine pe urechi, 
merge Nică  încet la şcoală. 
Traista-i plină de caiete 
De penar, cărţi, călimară… 
 
Pantaloni-i sunt pe vine. 
Îi ridică voiniceşte 
şi cu pas de bărbat mare 
prin omăt din nou porneşte. 
Ard obrajii, sunt ca focul; 
vântu-i biciuie cu şfichiul 
de la crivăţul siberic. 
Nică, însă, nu ia seama 
nici de frig nici de-ntuneric… 
El îşi şterge mereu ochii, 
un izvor de ape verzi, 
pe la nas îşi trece mâna 
să mai scape de necaz. 
……………………….. 
Toţi colegii sunt în clasă 
şi recită despre iarnă versuri: 
cum că e frumoasă, 
că aluneci pe zăpadă, 
de cerbi sania e trasă… 
Îmbrăcată în alb toată 
iarna este o mireasă, 
spune-o fată durdulie 
ce-i cu casa lângă şcoală. 
Nică însă se-ndoieşte, 
el abia s-a dezgheţat. 
Pe un drum cu vântu-n faţă, 
prin omăt până la brâu, 
iarna nu-i de acceptat, spune Nică, 
dar nu este supărat . 
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IV 
Iarna ce-a venit 
Fără să ne spună 
Bate-n geam cu frig; 
Nu-i de loc a bună! 
 
Soarele-i de gheaţă. 
Se scoală târziu, 
Câinii prin ogradă 
Urlă a pustiu. 
 
Tata taie lemne, 
Focul să se facă; 
Mama cam alene 
Scormoneşte-n  vatră. 
 
Doi copii de-o şchioapă 
Se uită afară 
La zăpada albă 
Ce curge, uşoară. 
 
Mama face focul  
Să se facă cald; 
Nu avem noroc, 
Lemnele nu ard. 
 
Pune-un lemn mai bun, 
Mai toarnă şi gaz. 
Totu-i în zădar: 
Soba scoate fum. 
 
Zice o-njurătură 
Tata, bate-n masă: 
Ce dracu-i femeie? 
Asta nu e viaţă! 
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O cafea aş bea 
Şi să plec la muncă, 
Chiar de-i vreme rea 
La patron nu-i scuză. 
 
Şi pe uşă, tata 
Iese furios, 
Necăjită, mama 
Se aşează jos. 
 
Doar motanul doarme, 
Nu ştie de foame: 
Un şoarece gras 
L-a avut ca mas. 
 
Iar ce ţânci micuţi, 
Numai-n cămăşuţi 
S-au băgat în pat, 
Nasul le-a-ngheţat. 

V 
Umbre alungi, soare cu dinţi 
Şi sclipiri arunci pe zăpadă. 
Cât de frumoasă e ziua când vii(!) 
Dar nu reuşeşti să faci vremea caldă. 
 
Te arăţi la lume destul de târziu, 
Când omul e sătul de muncă, 
Şi pleci devreme, parcă ai fi  
Nu soare ci o nălucă. 
 
Mai stai puţin, nu pleca! 
Dincolo cine te aşteaptă? 
Pătrunde o clipă la mine-n casă 
Şi încălzeşte-o cu a ta rază. 
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VI 
Sălciile sunt nişte mirese. 
S-au îmbrăcat astă noapte pe nevăzute 
şi  s-au prezentat la întâlnirea matinală 
în haine de gală. 
De sus, cerul plouă cu beteală de argint. 
Soarele este oaspete de onoare: 
le pune cununi de briliante pe cap 
şi inele cu smaralde în degete. 
Râul, uimit, a rămas locului: 
să le fie oglindă pentru privire. 
Dinspre munţi zgomote răzbat: 
pe pale de vânt, nuntaşii vin să ridice hobotele. 
Le aruncă pe pământ: 
covor de cristale cu lacrimi. 
 
VII 
Molatic şi drept urcă fumul  
din hornuri căptuşite cu lut. 
Peste case petale de argint se aşează 
şi lumânări de cristal se aprind la streşini. 
De după deal luna apare ca o secere, 
gârbovă. 
Azor  meditează: 
e prea ogârjită pentru a-i face o serenadă. 

 
VIII 
Cip-cirip,cip-cirip,cip-cirip! 
- Ce vrei vrăbiuţă ,dragă? 
Ce te doare? Hai, îmi spune! 
Nu ai cumva de mâncare? 
Ţi-au plecat copiii în lume? 
Bolnăvioară eşti tu, oare? 
Sau ţi-i casa-n părăsire? 
- Cip-cirip,cip cirip, cip-cirip! 
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Nu-i nimic din ce mă-ntrebi: 
Copilaşii îmi sunt acasă, 
sănătate am destulă, 
soţiorul meu e bun; 
n-a uitat de-a lui nevastă. 
De mâncare se găseşte 
cât mai este vreme bună, 
iarna bate însă la uşă, 
la aceasta mă gândesc, 
că mi-i frică de gheţuşcă 
şi la tălpi să nu răcesc. 
Cip - cirip, cip cirip,cip-cirip! 
Rău îmi mai este de frig! 
Cip-Cirip ! 
 
IX 
A venit iarna cu ger 
Şi s-a-mpodobit fereastra 
Cu flori albe şi mister 
Şi mi-a îngheţat şi faţa. 
Tata zice că e frig, 
Când intră cu lemne-n casă 
Şi îşi suflă tare-n pumni 
Încercând să-i încălzească. 
Eu încerc să fac un foc, 
Focul însă nu s-aprinde. 
Cu trei lemne dintr-un soc 
Nu-i speranţă de-ncălzire 
Iar grivei nu ştie asta ; 
Covrigit se-ndeasă-n uşă 
Că în noi îi stă speranţa 
Să aibă ceva căldură. 

Decembrie 2001 
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X 
Nici nu ninge, nici nu stă 
Iarna este o nătără! 
Frig aduce în papuci, 
Nici nu-ţi vine să te culci 
Şi aştepţi să treacă timpul, 
Poate va mai sta şi vântul 
Şi fulgi mari cât un blestem 
Vor cădea acuş, acuş 
Iar mâine o să mergem 
Cu sania pe derdeluş 
decembrie 2001 

 
XI 
E frumos, a venit iarna, 
Lumea s-a-mbrăcat în alb 
Iar noroaiele de toamnă 
Nu mai sunt, s-au dus pe vad.. 
 
 Un pastel imaculat 
Devin munţii, câmpul, satul, 
Noi nămeţi vin din înalt, 
Vântul mătură pământul. 
 
Suflu-n mâni, îmi este  frig 
Cerul cerne cu zăpadă, 
Toate astea nu-s nimic, 
Rău a fost când a fost zloată. 
 
Nu e caz  de speriat 
Ierni ca asta au mai fost. 
Au venit şi au plecat, 
Aşa este al legii rost. 

8 ianuarie 2003 
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Bătrâneţe tristă 
 
Bătrâneţe tristă ai venit devreme. 
Unde-i tinereţea? Unde îmi sunt anii? 
Bătrâneţe tristă ai adus cu tine 
Dor de cei de-acasă, de copilărie. 
 
Bătrâneţe tristă ai hainele grele, 
Umerii se-apleacă, plini de ani de zile 
Ai luat o cârje să îţi sprijini viaţa,  
Noaptea-i tot mai lungă, ziua vine ceaţa. 
 
Bătrâneţe tristă câte nu aş da 
Să pleci pentru o clipă tu din viaţa mea, 
Să alerg o zi prin poieni cu flori, 
Să ascult  cu prieteni murmur de izvori. 
   
 Bătrâneţe tristă când te văd-n-oglindă 
Mă cuprinde frica, chipul mă-nspăimântă, 
Îmi aduc aminte ce chipeş eram 
 Şi-acum din putere nu mai este-un dram. 
 
Bătrâneţe tristă, tristă tu mai eşti 
 Când îţi duci viaţa în singurătăţi 
Şi ştii că în noaptea care va veni 
 Nu-ţi va fi la cap cine te boci. 
 
 
Bătrâneţe tristă tot mai greu apeşi 
Şi de supărări moartea ţi-o doreşti. 
Bătrâneţe tristă nu ai pic de milă 
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de-aş mai fi odată băiat sau copilă 
Te-aş ţine afară de u stâlp legată 
Să te-apuce frigul, să fii îngheţată 
Şi te-aş ţin aşa să nu-mbătrânesc 
Cu joc şi iubire să mă tot hrănesc, 
Domnul a dat însă viaţă trecătoare 
Când se naşte unul, altul îmi dispare 
Viaţa pe pământ astfel e croită: 
Bătrâneţe  lungă, tinereţe scurtă. 
 

Despărţire 
 
De ce plângi măicuţă dragă 
Aceasta-i soarta pentru noi, 
Tu să rămâi singură acasă, 
Eu să pornesc pe drumuri noi. 
 
Tristeţea ta, lacrimile tale  
Mă fac să sufăr mult şi eu. 
Aş vrea să stau dar nu se poate 
În drum m-aşteaptă dorul meu. 
 
Deşi pornesc pe cale lungă 
Din când-în când mă voi întoarce 
Şi n-oi lăsa timpul să treacă 
Fără să-ţi vezi nişte nepoate. 
 
Tu să-mi trimiţi mereu pin poştă 
Câte-o scrisoare, să-mi spui ce faci, 
Să-mi potolesc dorul de-acasă, 
Să-mi amintească de cei dragi. 
 
În zilele când sunt pomene 
Să mergi la cimitir, la tata, 
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Să pui o floare şi pentru mine 
Căci lacrimi îi tot varsă fata. 
 
De o să-ţi frig la iarnă 
Te duci la nenea Ghiţă, în vale, 
Eu i-am lăsat câteva sute 
Pentru un car, două de lemne. 
 
De colţul casei bătrâna mamă  
Îşi sprijină bătrânii ani 
Şi lung priveşte cum îi pleacă 
Fata de-acasă, printre străini. 
Se aşează, apoi, moale pe prispă 
Şi lacrimi ud palmele aspre 
Şi plânge că îi plecase fata 
Şi ziua când şi ea plecase. 

Septembrie-octombrie 2003 
 

Trecea tăcut bătrânul domn 
 
Trecea tăcut bătrânul domn 
La ore când bătrânii dorm 
Şi singurel pe strada lui 
trecea în sus, trecea în jos,  
Un drum făcut făr’ de  folos. 
Dar ce-l mai-nteresa pe el, 
Că era singur, singurel 
Şi nimeni nu îl aştepta 
La casa lui un mic bordei 
Unde crescuse doi copii, 
Dar au plecat dintre cei vii, 
Iar mama lor, în urma lor, 
Muri şi ea de-atâta dor 
De-a ei copii. 
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În cimitirul cu castani 
Trei cruci-negrite de mulţi ani 
Udate des de lacrimi mari 
Stau mărturie dragostei 
De soaţă şi de-ai lui copii. 

 Pensionarul 
 
Încovoiat de vremuri şi de trudă 
Îşi târâie papucii pe strada cu asfalt 
Mergând-napoi spre vremurile trecute 
Cu gânduri abătute, pe când era bărbat. 
 
O umbră cu vedenii despre o lume, fostă, 
Mirajul tinereţii cu anii neîmpliniţi, 
Se plimbă pe-o alee din parcu-eternităţii 
Şi-adastă pentr-o  clipă lângă un mic mormânt. 
 
Cu-o mână tremurândă el crucea o mângâie 
Iar lespedea de gheaţă o simte sub obraz. 
Cu ochii plini de lacrimi bolboroseşte-un nume 
Şi-l roagă, cât mai repede, să-l scape de necaz. 
 
Sub mantia înserării, când soarele se culcă, 
În cripta veşniciei un suflet se trezeşte 
Şi-n îmbrăţişarea rece a  morţii îl cuprinde… 
Pe cerul plin de stele, Luceafărul se stinge. 
 

Adolescenţă 
 
În cântec de leagăn de greieri cântat 
pe brazde de fân, de stele mângâiat, 
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dormeam în verile calde; 
mă spălam cu roua dimineţilor clare 
culeasă de pe flori de nu-mă-uita; 
ochii-i clăteam cu raze de soare 
când pe cer abia apărea; 
cu linguri din lemn din străchini de lut, 
sub sălcii ce plâng, îmi linişteam foamea; 
din limpezi izvoare, cu pumnii căuş, 
apa de gheaţă îmi potolea  setea. 
Acum când patul e moale,  din puf făcut, 
şi blindu-i din metal lustruit, 
mereu înapoi îmi pleacă gândul 
Şi totul aş da pentr-o clipă 
din timpul trecut 

3 octombrie 1998 

Bătrânul şi marea 
 
Sătul de foame, 
bătrânul desenează urme 
pe nisipul de aur al mării 
când soarele apare umed 
pe ţărmul opus. 
 
Sub paşii grei de ani 
rămân tălpi zbârcite 
şterse de  prima mângâiere a plajei 
de valurile indiferenţei. 
 
Marea, cu imensa ei iubire, 
îl înfăşoară în giulgiul de spume al talazurilor 
şi-l duce în liniştea adâncurilor. 
 
Cuprinse în braţele soarelui, 
nisipurile ard, 
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mute de neputinţa răzvrătirii. 
 
Pe cerul înalt, 
peste nesfârşitul apelor, 
pescăruşul spintecă aerul singurătăţii 

8 martie 1995 

 
 
 
De ce, Doamne, atâta chin? 
 
 
De ce, Doamne, atâta chin de dragoste şi dor 
Nu e de-ajuns că noi murim atâta de uşor? 
De ce în trecere prin timp ne-ai dat să suferim? 
Cu ce greşim în faţa ta atunci când ne iubim? 
Ajungi bătrân, cu-obraz brăzdat de timpul ce-a 

trecut, 
Cu gândul dus mult înapoi la primul ei sărut. 
Eşti tot pe drum cu pas domol şi mersul în 

neştire… 
O,   Doamne, cât e de greu! bătrân făr’ de iubire. 
                                           28 iulie 2005 
 

Plouă în gând 
Plouă în gând 
stropi mari de idei 
curg tăcut, curg rece 
nici un tunet 
nici un fulger 
doar apă, apă, apă 
ce curge monoton 
o muzică fără instrumente, 
o simfonie a tăcerii 
plouă în gând 
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14 mai 2009 
 

Din ochi bătrâni curg lacrimi des 
 
Din ochi bătrâni curg lacrimi des 
Şi ud hotare de obraji 
Brăzdaţi de-atâtea amintiri 
Şi-atât necaz. 
 
 
Şi nu cresc flori în urma lor, 
Pământu-i sterp, nu mai rodeşte; 
Puţinul frupt ce-a mai rămas  
Se vestejeşte. 
La umbra anilor trecuţi 
Răcoarea arde, este jar, 
Căci pomul nu mai are spor 
Să ţină soarele departe. 
Ce foc mistuitor! 
                                 Decembrie, 2000 

Iubirile 
 
Când anii au trecut 
iubirile sunt  amintiri ce dor, 
sunt opriri la bătrâneţe 
pe un drum ce a fost de mult bătut. 
Trăirile dragostei dintâi 
revin mereu, şi anii tineri; 
ai vrea iubirea să reînvii, 
zădarnic, nu te-ajută nimeni. 
Povestea-o scrii pe un caiet, 
o scrii doar pentru tine; 
iubirea ta e un secret 
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nedesluşit de nimeni. 
Caietul se va-ngălbeni 
şi va rămâne singur: 
poate un nepot îl va citi 
şi va afla că-n dragoste 
nimic nu este sigur. 

Martie 2004 
* 
Matusalem de-aş fi 
Si aş trăi cât lumea 
Pe moarte n-aş iubi 
Caci moartea opreşte vremea. 

 

Nopţile senectuţii 
De mult cântă cocoşul vestind miezul de noapte, 
Dar somnul nu mai vine iar gându-i dus departe, 
La anii care-au fost şi care nu mai sunt, 
Acum totul e ceaţă, ce mult a mai trecut. 
Stă-n cap de oase moşul la margine de laiţ 
Şi-n cameră pâlpâie lumină de opaiţ, 
Trei vreascuri pe o vatră din vremurile uitate  
Mai dau câte-o scânteie, încălzesc oasele scoapte. 
În geamul cât o palmă vânt bate de-afară: 

De ce moartea nu vine? Bătrânul se întreabă. 
Închide ochii mici, sub pleoape sunt vedenii: 

A fost odată tânăr, de mult, de multă vreme.                                                
Pe-un pag cu părul sur zbura în nopţi cu  lună 
Şi-l aştepta la poartă iubita, o codană. 
Apoi la nunta lui venise mai tot satul 
Şi el dansa cu mândra cum nu mai dansa altul. 
Dar gândul se îndreaptă puţin  şi mai departe 
Pe când la şcoală-n sat cu doamna îvăţa carte, 
La joaca de pe uliţi, la alergări pe  câmpuri, 
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La câte  şi mai câte când  anii erau muguri. 
Şi iar revine gândul la anii tinereţii, 
Când a venit războiul şi îl luară nemţii 
Să lupte hăt, departe în stepele ruseşti 
Şi moartea cosea  zilnic la trupuri omeneşti. 
Apoi, câte n-au fost când din război s-a-ntors, 
Nu plânse, de durere plânsul n-avea rost. 
Cum apa roade stânca  şi-o ia cu ea-n şuvoi 
Aşa a trecut viaţa luată de nevoi. 
Dormi pe-un pat de scânduri acoperit c-un ţol 
Să aibă un bordei şi-o vacă în ocol, 
Să dea lapte la ţâncul ce dumnezeu i-l dase; 
Mămuţa lui murise şi-n grijă i-l lăsase. 
Cu grijă îl crescu şi îl văzuse mare 
Şi-atunci şi-a luat zborul, avea aripa tare. 
Acum a rămas singur şi-aşteaptă veşti să vină; 
Poştaşul vine rar; nu are nicio vină. 
Departe-i este dorul, nu crede să-l mai vadă, 
Să-l mângâie pe cap, să-i ţină mâna-n palmă. 
Oare ce să fie? Cine în uşă bate? 
La oră aşa târzie poştaşu’ nu se  poate! 
- Hai, mi te scoală tată şi nu te speria! 
Sunt eu, băiatul tău…Hai, deschide uşa! 
C-am îngheţat de frig…Venit-am să te văd… 
Ce iarnă friguroasă!...Ce munte de omăt!... 
Deschide ochii încet şi merge la fereastră 
Să vadă cine-l strigă, să vadă cine bate 
Dar nu văzu pe nimeni şi vocea încetă… 
Fusese doar un vis în clipa lui de somn 
Când focul se stinsese; de frig oamenii adorm. 
În minte-i reveni din nou anii de şcoală 
Când doamna le citi despre o altă doamnă. 
 
Mai pune două vreascuri, mai suflă în cenuşă, 
Din nou se-aude vocea, din nou bate la uşă. 
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Nu pot să fie hoţii că n-au de ce veni, 
Dar cin’ să fie oare, aşa în zori de zi? 
Era băiatul lui, venind de peste mări 
Cuprins de dor de-acasă, după un vis urât 
Că tatăl lui murise şi nu-l duse-n mormânt. 
De-aceea bătu drumul venind din depărtări. 
 
Deschide uşa încet şi frigul intră-n casă, 
Dar asta n-o mai simte, de frig lui nu-i mai pasă. 
Băiatul ce sta-n uşă era băiatul Vlase 
Mai, mai să nu-l cunoască, atâta se schimbase. 
Aprinse o lumânare, făcu focul mai  mare 
Să vadă: Poate se-nşeală, o fi vreo arătare. 
Dar mâna care-o prinse în mâna lui bătrână 
Îi spuse că e Vlase, să n-aibă îndoială. 
Pe-obraji începu să curgă şuvoi de lacrimi 
calde… 
Să stea iar lângă Vlase mai nu-i venea a crede. 
- Te-ai-ntors băiatul tatii! Şi-l sărută pe frunte 
De când nu mai făcu asta? De mult, nu mai ţinea 
minte. 
- Băiatul tatii, băiat, nu mai pleca degrabă! 
Credeam că am să mor la cap să n-am pe 
nimeni… 
Dar tu copii nu ai?Aş vrea să-mi văd nepoţii!.. 
- Sunt singur singurel, aşa mi-i datul sorţii!... 
- Dar tu aveai nevastă…era şi frumuşică 
Era, parcă, grăsuţă…n-avuse rod în burtă? 
- Copii sunt mulţi pe lume…părinţii-s singurei 
Aşa e şi cu mine… Deşi crescut-am trei 
S-au dus la ale lor case şi am şi trei nepoţi. 
De geaba n-am trăit de am şi strănepoţi!... 
Hei! Tată ce-i cu tine? - Nimic, stai liniştit… 
Lăsându-i-se pe umăr bătrânu’ a adormit. 
Trecut-au ani de-atunci, bordeiul tot mai este 
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Şi-opaiţ se aprinde şi-n vatră arde foc. 
Pe laiţ alt bătrân îşi spune a lui poveste 
Căci roata se învârte… mereu e-acelaşi joc 

                                                  Septembrie, 2003 
  

Nu trec anii fără urme 
Nu trec anii fără urme, 
tolba vieţii tot se umple 
de poveri care atârnă 
tot mai greu, le scapi din mână. 
Viaţa-ţi este fir de aţă 
se subţie, se înnoadă, 
se încurcă, n-o descurcă 
nimenea, nu are furcă 
nici fuior ca să mai toarcă 
şi din nou s-o  facă ghem. 
Deşira-ti-s-a o dată,  
ce a fost a putrezit. 
Alte ghemuri  tot apar  
pe un fus al veşniciei. 
Se deşiră încet şi ele 
viaţa este-un du-te vin-o, 
Aşa-i scris la calendar. 

August 2007 
 

Nu vină moartea, nu! 
 
Sunt dornic de iubire, 
Trăiesc in amintire 
Nu vină moartea, nu. 
Aşa bătrân cum  sunt 
Iubesc viaţa cum este 
Caci alta nu mai este  
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Acolo sub pământ. 
Nu vină moartea,nu! 

Oglinda 
Te-aş sparge oglindă, 
ţăndări să te fac! 
ce-mi arăţi acum 
nu-mi mai e pe plac. 
 
Ce să-ţi fac măi bade 
asta este viaţa! 
bătrâneţea vine, 
împacă-te cu soarta. 
 
Gândeşti înţelept,  
oglinjoară, dragă, 
inima din piept 
 nu vrea să-nţeleagă. 
Tu în calea mea  
de azi nu mai sta, 
când mă văd în tine 
mă apucă groaza. 
  

Pe drum de ţară 
 
Pe drum de ţară colindam în mijlocul de vară, 
Dar ţara grijă nu avea  că grea mi-era povara. 
Eu nu duceam nimic în spate da-ncovoiat eram, 
Nimicul vieţii mă-ndoia şi lungă era scara. 
La un pârâu cu ape mici, la scaldă mergeam seara 
Ca să mă spăl, să dorm buştean, aşa îmi zicea 

mama. 
Aşa trăit-am eu de mic în satul de sub munte, 
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Acele zile-mi stau în cap. Ce bine le ţin minte! 
Aşa mi-apare mie în faţă copilăria întreagă, 
Iar bătrâneţile de-acum uşor de ea se leagă. 
Stăteam adesea în pridvor, când luna era plină, 
O mămăligă ea era, voiam s-o iau în mână. 
Dar liniştită ea trecea pe cerul plin de stele 
Privesc şi-acuma eu la ea, dar trece ca o lele. 
Pridvorul casei nu mai e, în foc i-a fost sfârşitul, 
De dorul lui mereu ascult cum bate noaptea 

vântul, 
Iar satul urlă a pustiu, doar câinii se hârjoană 
Stăpân nu e, nimic nu e să-i poată ţine-n mână.  
                                                  Decembrie 2008 
 
 
 

Pe răbojul vieţii 
 
Pe răbojul vieţii, 
în fiecare noapte 
bifez amintirile, 
dureri ale  iubirii 
ce ard sub pleoape 
în nopţile reci al bătrâneţii. 
 

Te întorci mereu în vremuri 
 
Te întorci mereu în vremuri 
Şi te vezi cum au trecut 
De te uiţi acum în-oglindă: 
Ce am fost şi ce îmi sunt! 
Lumea este prost croită 
Când eşti tânăr – minte puţină! 
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Crezi că anii-s fără număr, 
Tot aduni fără de tihnă. 
Eşti bătrân, ai minte multă. 
La ce bun? Ai ruginit! 
Nu te ia nimeni în seamă. 
Eşti acolo-un pricăjit! 
Strada este un spectacol 
Stai-într-un colţ şi tot priveşti. 
Lume trece, lume vine: 
"Ei bătrâne! mai trăieşti?" 
Să-i răspunzi nu prea îţi vine, 
Doar în gând ţie îţi spui: 
Tu ca mine vei fi mâine: 
Un bătrân al nimănui! 

 
 

 

Un nimic din nimic, nimic 
 
Merg înapoi cu anii în mine, 
Chipuri  de chiparoşi ciopliţi în piatră, 
Granitul cântă simfonia tăcerii, 
Timpul plimbat desculţ pe imaş. 
 
Calc păpădii, lacrimi de primăvară, 
Zenitu-i de foc, albastrul arde, 
O ciocârlie în înalt stă să adoarmă, 
În pădure, la flaut, un concert baroc. 
 
Opresc bidivii zilelor mele 
Pe un caiet de şcolar, bătrân, 
Din toţi câţi am fost în arşiţa verii 
Mai dansează unul la ultimul festin. 
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Stop cadru fac pe irişii cu rouă, 
Închid gramafonul ceasurilor târzii 
Un pas mai fac spre marea uimire 
Şi-apoi un nimic din nimic -  nimic. 
 

Vor spune unii că-s bătrân 
 
Vor spune unii că-s bătrân, 
De ce mai mâzgălesc hârtie? 
Deşi cu mâna nu pot scrie 
Eu tot încerc să scriu un rând 
Să-l las la lume moştenire. 
În picătura de cerneală  
Lăsată de al meu condei 
Se află suflet de român 
Trudind la sapă şi la plug 
Iar pâinea lui este amară. 
 
Îl ştiu de când eram copil, 
Când legănat pe pat fân 
Veneam  din câmp în car cu boi 
Iar tata îi mâna încet 
Cu vorbe dulci, nu de ocară. 

Iunie 2006 

Iubita mea 
Iubita mea,de-ai şti cat dor îmi e de tine 
De sub pământul negru greu 
Te-ar scoate bunul Dumnezeu  
 Să vii la mine. 

Dar nici Dumnezeu nu poate 
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Sa te scota din mormânt 
C-aşa-s lucrurile făcute 
   Pe pământ 
 
Eu mereu cu dor  şi jale 
Zilele-mi petrec 
Si aştept sa vii  iubire 

Mult te mai iubesc. 

In tăcerea infinită 
Sa ne spunem dragostea 
Si îmbrăţişaţi, pe veci 
    Ne unească moartea. 
 

Lumea mea şi lumea ta 
 
Lumea mea şi lumea ta - 
două şine,  cale ferată, 
le uneşte-un tren de marfă 
cu poveri imense-n spate. 
 
Trece trenul, ele-au rămas 
două linii paralele, 
între ele cresc doar spini… 
Ce-a făcut viaţa cu ele! 
 
Dar cu timpul s-or uni - 
părăsite, ruginite - 
în depozit de fier vechi, 
neumblate, fericite. 
                            Mai  2009 
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De făceai un pas spre mine  
 
De făceai un pas spre mine 
Eu făceam zece spre tine. 
N-ai făcut, am aşteptat, 
Dragostea s-a spulberat. 
 
Regretele îţi sunt târzii, 
A trecut ziua dintâi 
Era soare pe pământ, 
Acum e ploaie şi vânt 
 
Ce cuvânt mai are rost? 
Tot ce-a fost, de mult a fost, 
Ce-o să vină nu-i  de noi, 
Tot ce-a fost este un sloi. 
 
Soare nu-i ca să-l dezgheţe, 
Chiar de-ar fi n-are putere. 
Ne vom zice doar bineţe, 
Asta este a firii vrere. 
  
 
 

Înapoi nu merge vântul 
 
Înapoi nu merge vântul 
Drumul lui înainte curge 
Pe aripi duce iubire, 
Plopul cântă, cerul plânge. 
 
Pe pământ iarba se culcă, 
Melcul îşi poartă casa-n spate, 
Pe un  val îmi curge soarta 
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Plin de dor şi fără carte. 
 

Mi te-ai dus  
 
Mi te-ai dus iubirea mea, 
Îmi revii mereu în vis 
Cine poate să reziste? 
Chinul e de nedescris. 
 
Vii pe razele de lună 
Vii tiptil mă prinzi de mână. 
Noaptea nu-i făr’ de sfârşit 
Şi tu pleci cum ai venit. 
 
Umbra ţi-o pun pe-o hârtie 
S-o păstrez la infinit 
Ziua când va fi să fie 
Te-oi lua şi în mormânt. 
 

Defilezi spre tine 
 
În noapte neagră defilezi spre tine 
Şi număr anii, au trecut cincizeci 
Pe drum de dor imaginea-ţi îmi vine, 
La altu-n braţe zilele-ţi petreci. 
Arunc al patului odihnă în neant 
Şi trup, şi suflet caută o geană. 
N-ascult de nimeni, nevoie n-am de sfat 
Nu are rost să iau a lumii seamă. 
Noi ani în şir vor trece cu chipul tău în minte 
Mai clar apari cu cât timp se petrece 
Şi frică-mi e de vremea de sub cruce, 
Iar eu ateu mă rog la cele sfinte, 
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Când obosit de dor voi merge spre morminte. 
Februarie 2008 

 

Mai trece-un an 
 
Mai trece-un an ca alţii în şir 
Şi-mbătrânim ca lumea, toţi 
Deşi tot tineri vrem să fim 
Ale vieţii roţi să-ntorci nu poţi. 
 
Mai trece-un an ca alţii-n şir, 
Ce mult a fost şi ce-a rămas! 
Un drum cu poticniri mereu 
Şi-aproape-i ultimul popas. 
 
Mai trece-un an ca alţii în şir 
Şi firul vieţii se subţie 
Un suflu încă şi atât. 
Atâta zici: ce-o fi să fie! 

Decembrie 2000 
 

Mai trist nu e… 
 
Mai trist nu e decât să mori 
În anotimp lipsit de flori 
Pe faţa ta să plouă des 
Cu stropi mărunţi de toamnă gri, 
Să-ţi curgă lacrimi pe obraji 
Din nori ce-atârnă şi se plimbă 
Şi îţi oferă o melodramă 
Din prag de-acasă pân-la groapă. 

Decembrie 2000 
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Trec peste noi anii ca gândul 
 
Trec peste noi anii ca gândul 
Şi-n urma lor rămâne scrum, 
De geaba încerci să opreşti timpul 
Viaţa te duce pe al ei destin. 
Din negre plete, omăt virgin 
Şi toamne-n spate mereu se-adună 
Iar roadele rămân pe drum. 
Tot mai devreme soarele apune 
Şi-i roşu stins la asfinţit. 
Ai vrea să-l ţii să nu dispară, 
Dar rostul lui este croit. 

14 mai 2001 
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Ai plecat iubire 
 
Ai plecat iubire, und’ te-ai dus nu ştiu, 
Viaţa fără tine este un pustiu 
Te aştept întruna, poate vei veni, 
Drumurile noastre pe veci s-ar uni. 
 
Ai plecat iubire. Cu ce ţi-am greşit 
De pe altă cale tu mi te-ai pornit? 
Rog mi te întoarce, vino înapoi! 
Fericire fi-va pentru amândoi. 
 
Ai plecat iubire, mult îţi duc dorul 
Te aşteaptă acasă lunca şi pridvorul, 
Plopi de la poartă se legănă trist, 
Ai plecat iubire, ai rămas un vis. 
                                   7 februarie 2010 
 

Caietul meu 
 
Pe filele caietului meu îmi aşez gândurile, 
unul după altul, 
cum trec cocorii în înaltul. 
Toamnă… 
Plouă mărunt 
şi cenuşiu 
peste recoltele ce le-am adunat cu trudă, 
cu migală, 
plouă mărunt peste ogorul meu,  
caietul, 
cu brazde drepte, 
ca rândul cocorilor 
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care pleacă toamna. 
Septembrie, 2000 

Piatra veşniciei   
 
M-am aşezat pe piatra veşniciei  
şi stau cu degetul la tâmplă, 
eu urmaş al lui Hamangia. 
Gândesc, 
exist. 
eu însumi şi celălalt, 
cel mergător, 
cel privitor, 
cel flămând şi sătul totodată, 
cel muritor ce voi fi transformat în pământ. 
Zbor cu gândul 
spre soare răsare, 
spre soare apune, 
mă stabilesc la zenit. 
Cât de întinsă este lumea! 
Şi cât de mică! 
Ca spirit. 
 

Lumea 
 
Lumea de sub ploi de stele 
irizează doar un gând: 
trecere de vremuri grele, 
dragoste aripi de vânt. 
Încă-o stea în apa mării, 
alte stele pe pământ, 
ciripit de păsărele,   
râul curge suspinând. 
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Luna fuge printre nouri, 
peste munţi cu creste ude 
o poveste codrul spune, 
omul trece n-o aude. 

18 mai 2009 
 

Minciuna-i adevăr 
De la şcoală învăţat-am  
Că minciuna-i adevăr, 
Ea te cumpără te vinde 
Şi te ia de-a firu-n păr. 
 
Speri să reuşeşti în viaţă 
Spunând adevăr curat 
Vorba se izbeşte-n ziduri 
Eşti trecut la Necurat. 
 
Îl invoci pe Dumnezeu, 
Vrei să vină pe pământ: 
- Ce să fac? El îţi răspunde, 
Voi sunteţi precum Eu sunt. 

Viitorul 
Cocoşii vestesc sosirea dimineţii 
îi găseşte pe ţărani pe câmpia holdelor 
trudesc din zori până seara 
copii aleargă pe uliţa satului 
se întâlnesc femeile ce pun la cale viitorul fetelor 
se află în mâna unora puşi pe însurătoare 
băieţii aleargă în goană după avere 
vine şi sărăcia  
este destinată omului necumpătat 
soarta îi hărăzeşte un viitor trist 
ne apare în  anul care vine 
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Legea supremă 
 
Am apărut (noi, oamenii) pe lume din dragoste 
soarele îşi trimite razele peste florile sufletului 
cresc acolo unde întâlneşte iubirea 
ne este călăuză în trecerea noastră prin Univers 
este marcată de  antiteza bine – rău 
se află în preocuparea oricărui biped dotat cu  

inteligenţă 
îi este hărăzită o singură moarte 
este suficientă pentru a-ţi da seama de inutilitatea  

zbaterii pentru bani 
omul este în stare de cele mai josnice acte 

inumane 
se datorează faptului că iubirea nu este legea 

supremă a umanităţii 

Din nimic în nimic 
 
În imensitatea nimicului 
se auzi cuvântul: 
se făcu lumină. 
Lumina lumină nimicul. 
Din nou se auzi cuvântul: 
lumina lumină apele, pământul, 
dimensiune de necuprins, 
nimic. 
Pământul se umplu de verde, 
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apele de albastru, 
vântul mâna norii, 
în păduri zburdau căpriorii, 
în ape se zbenguiau crapii, 
pe câmp, în roşu, radiau macii, 
iar cerul se umplu de lăstuni: 
o, ce frumoase minuni! 
Totul era nimic. 
S-a auzit ultimul cuvânt: 
om. 
Prima poezie, 
lirism şi tragedie, 
dragoste şi ură, 
zâmbet şi plâns, 
crimă şi pedeapsă,  
adevăr şi minciună, 
plăcere şi durere, 
naştere şi moarte… 
Totul s-a retras în sine 
un grăunte mic, 
un fir de nisip,  
mai mic,  
un atom   
la puterea x minus infinit. 
Dintr-o întindere fără finit, 
din nou nimic. 
Din nou un cuvânt? 
Unde? 
Când? 

Iubirea de ţară 
Iubirea de ţară nu merge pe drum, 
În suflet se află, vine din străbuni, 
Cu laptele mamei şi-ale ei mângâieri, 
Cu cântece ziua, cu nopţi în tăceri. 
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Iubirea de ţară e suflu, cuvânt 
Spus liniştit, e boare, răcoare 
E dor ce te arde de câmpii în floare, 
Cu ploaie de vară peste verzi răzoare 
Ce-aşteaptă plugari recolte să strângă… 
E bucium doinind lângă oi la strungă 
Şi hora din sat în zi de sărbătoare, 
Cu flăcăi cu chimire, cu bani la cingătoare, 
Cu fete-nflorind ca macii-n grădină. 
E muncă din zori mereu fără tihnă, 
Să crească o casă, un pom, o fântână 
La răscruce aşezată, izvor nesecat 
În arşiţa verii când frunte-am spălat. 
Iubirea de ţară e viaţa toată, 
În vorbe nicicând nu poate să-ncapă. 

2 mai 2008 

Omul 
 
Deasupra capului – cerul 
Sub picioare pământul 
şi între pământ şi cer el, Omul. 
Un grăunte imponderabil, 
nimicul care a adus luna pe pământ, 
a făcut o scară până la luceafărul de seară 
şi mai departe 
a pus norii să plouă pentru el, 
a pus vântul să facă lumină, 
din pământ a făcut piatră 
şi cu pietre a plantat pământul  
şi-a  făcut gândul rob 
şi s-a transformat în rob al gândului. 
L-a inventat pe Dumnezeu 
pentru ca Dumnezeu să-l facă Om 
Şi din om Omul să facă nimic, 
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ceea ce este de fapt, 
o părticică care dispare 
deşi se crede veşnică.  
vrea totul. 
nu rămâne nici pulbere. 
Omul este om prin el însuşi 
în el 
cu el dispare şi lumea lui. 
Aleluia! şi o Cruce 
 

Fiinţez 
 
Fiinţez.  
Pentru cine? 
Pentru tine, pentru mine, 
pentru mine, pentru tine, 
pentru noi, pentru ei, 
pentru iubire, 
pentru univers, 
fiinţez! 
 
Grădina mea 
 
Porţile grădinii mele sunt deschise, 
ivărele au fost aruncate în iarba fiarelor, 
în livada cu vişini fructele s-au copt, 
pofteşte şi ia trecătorule, 
eşti bine venit. 

februarie, 2009 
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Peste măguri am trecut 
 
Peste măguri am trecut, 
M-aştepta în vale dorul. 
Peste munţi cu brazi cărunţi 
Mi-am luat apoi eu zborul 
 
Am sosit în lumi străine 
La vorbe crezare dând.  
Mi s-a spus: voi trăi bine. 
Oamenii trăiesc minţind. 
 
Mândra mea rămase acasă, 
Furca, dorul o-nsoţeau.  
Eu eram şomer de clasă, 
Dorul,  jalea mă  prindeau. 
 
M-am întors curând acasă 
Dor de mândra mi s-a stins, 
Dar pe masă nu pui dorul, 
Numai mândra nu-i de-ajuns. 
                            10 ianuarie 2009. 

Totdeauna am fost eu 
 
Totdeauna  am fost eu: 
Nici mai voinic, 
Nici mai deştept, 
Nici mai frumos. 
Am fost şi altul care am fost eu: 
Adunam stele de pe cer şi le făceam coliere, 
Treceam peste munţi şi  
Peste mări 
În zbor de vultur, de albatros. 



 90 

Am strâns curcubeie în suflet 
Şi furtuni. 
Mi-am clătit ochii cu flori de măr 
Şi mi i-am ars în deşert. 
Am ascultat glas de privighetoare 
Şi urlet de hienă. 
Au trecu toate şi am rămas eu: 
Un răboj, 
O hârtie arsă, 
viaţa mea luată de vânt. 

Februarie 2008 

A rămas iubirea-n drum 
 
A rămas iubirea-n drum 
Şi mă uit năuc la stele, 
Calea vieţii este scrum, 
Nu face două parale. 
 
 Treci cometă printre nori, 
Prin eter coada ţi-o porţi 
Azi te vinzi pe doi, trei zloţi 
Ieri erai soră de sori. 
 
Aşa e omul făcut: 
Din iubire şi durere 
Când iubirea e trecut 
Omul nu mai are vrere. 

9 aprilie, 2009. 

Paşii tăi 
 
Paşii tăi treceau pe drumuri, 
 Din balcon eu îi priveam 
Mama mă tocea cu sfaturi 
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Pentru ea urechi n-aveam. 
 
Şi-a venit odată ziua 
Când la uşă mi-ai bătut 
Mama mi-a ieşit în cale 
N-aveam timp să o ascult 
 
Tot ca mama fac acum 
Şi îi spun copilei mele: 
Glasul mamei ia-l în seamă 
Dragostea-i cu zile grele. 

1 aprilie, 2009 
 
Rămas-a doar umbra… 
 
Rămas-a doar umbra copacului pe stâncă 
iar privighetoare cântă în amintiri. 
Serenadele ale tăcerii alunecă pe portativul 
timpului: 
a venit toamna. 
 
Te-am găsit… 
 
Te-am găsit într-o zi  
şi te caut de o viaţ 
nevăzută eşti în lumina cernută 
prin sita iubirii 
doar noaptea te aduce 
să te vadă visul 
întins pe patul morţii 
sărutul rece arde clipa 
veşnicia te înspăimântă 
eu trec hotarul 
de ce-ai mai venit? 

17 februarie 2009 
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Neliniştile iubirii 
 
Neliniştile iubirii îmi umblă peste câmpuri 
Peste maci în floare, cu lacrimi pe obraz, 
În toiurile amiezii când ciocârlii spre ceruri 
Înalţă ode sfinte, natura  e-n extaz. 
 
Neliniştile iubirii îmi stau în calea vieţii 
Şi-mi calcă pragul casei în fiecare zi, 
În iarna senectuţii am de-nfruntat nămeţii 
Şi tristele trăiri înainte de-a muri. 

Trei nori cocoşaţi 
 
Trei nori cocoşaţi, 
Zburliţi de frig, 
Se plimbă peste dealurile din vale, 
Acopăr pleoapele de aramă ale munţilor 
Plâng cu amintiri. 
În porumbişti se coace toamna 
Tinereţii cocorilor 
Plecaţi în promenadă 
Pe cerul lui Bacovia, 
Prinşi în hora lui Alecsandri, 
Ascultă Balada lui Porumbescu 
Iar Eminescu le recită Sara pe deal. 
Pe vale au plecat gândurile 
Să aducă seara înapoi.  
Coşii vestesc apocalipsa 
Şi-o aduce omul. 
Cu 14 miliarde de cipuri 
Va cuceri lumea sufletelor de apoi. 
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Un coşciug fără mort 
 
Un tăvălug a trecut peste mine 
şi am rămas gol 
o găleată fără apă 
o fântână seacă 
un pom mâncat de omizi 
verzi, mari 
frunzele au dispărut 
înăbuşite, roase 
merg pe drum 
un sicriu care merge 
nu simt căldură 
nu simt frig 
nici noroi, nici soare 
totul e nimic. 
Sunt un coşciug fără  mort. 

Aprilie 2008 
 

Vis de poet 
 
M-a luat într-o noapte la braţ Petrarca, 
Pe străzile Laurei am colindat. 
Poveşti de dragoste ne-am spus. 
Femeia era un luceafăr de seară 
Speranţă, mi-azis, a avut în ea. 
Cu Veronica Micle s-a prezentat Eminescu 
Ca să înţeleg ce este amorul. 
Sub pletele blânde se ascundea însă dorul… 
Iubirea se trece cum trece vremea… 
Furtuni sunt destule pe al nostru pământ, 
Rămas-am singur într-o Sahară de dor, 
Pustii sunt anii, bidivii în hamuri se încurcă, 
Căruţa-i rămasă de izbelişte în drum. 
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Caleaşca dragostei e plină de ură 
Din roşu aprins, albastră e acum. 
Gângănii se ascund sub  scaunele ei 
Cu roţi transformate în colaci de  şerpi, 
Merg printr-o lume plină de ierbi. 
 

Am mers adesea pe pământ 
Am mers adesea pe pământ prin ger, prin apă şi 
prin vânt 
Să caut urme de cuvânt, dar nu erau, era un gând 
Ce frământa un crezământ că omul este încă om 
De dai cu băţul într-un pom, că l-ai lovit el nu te 

urăşte 
Ba dimpotrivă, cu poame-n schimb el te hrăneşte. 
Aşa şi omul de e om, de este treaz sau este-n 

somn 
Nu ia în seamă ce tu spui, îţi dă un sfat din hrana 

lui… 
Aşa trăieşte. 

Au trecut anii… 
Au trecut anii, vântul i-a dus 
Peste munţi înalţi, coline domoale,  
Tot urcăm mereu, coborâm… 
 Nu ştim unde ne va fi locul. O fi paradis? 
Viaţa este moarte, moarte este vis. 
Ne-ntâlnim pe stradă, spunem: Ce mai faci? 
De când ai plecat! Parcă ieri a fost! 
Printre nori înalţi, cârduri de cocori 
Şi ne-am dus cu ei. Cele patru zări 
Ne-au chemat. Câte ezitări! 
Drumul este lung, l-am parcurs în parte. 
Ce va fi de-acum? Alţi desagi în spate. 
Am ajuns pe culmi? Dumnezeu o ştie? 
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Parcă coborâm… Ne-ntâlnim cu alţii. 
Urcă ca şi noi, acuşi vin nepoţii… 
Dar mai este timp, haideţi să visăm, 
Speranţe mai sunt, valea-i încă lungă 
Chiar dacă la tâmple - ghiocei în pârgă. 
 

Din dragoste 
 
Am apărut pe lume din dragoste 
Soarele îşi trimite razele peste florile vieţii 
cresc acolo unde întâlneşte iubirea 
ne este călăuză în trecerea noastră prin Univers 
este marcată de angoasa morţii 
este sabia ce stă deasupra capului  
oricărui biped îi este hărăzită  moartea  
lucrează ca manifestare a dragostei lui Dumnezeu 
pentru om  
nimic nu este mai trist decât despărţirea de cei 

dragi 
nu ţine cont de eşti bogat sau sărac. 
 

 Am vrut liniştit să stau 
 
Peste văi şi peste munţi. 
Am luat dorul cu mine 
Să-mi alin anii cărunţi. 
Am pătruns adânc pădurea, 
Pe poteci de cerbi umblate 
Şi  la umbre de sub stânci 
Mi-am făcut culcuş de noapte. 
 Am vrut liniştit să stau, 
Vântul doine să îmi zică, 
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Lângă-un fag să dorm  pe veci, 
Învelit  când frunza-i pică. 
Pace, dorul nu mi-a dat… 
Din izvorul de sub creastă 
Apă vie mi-a adus,  
Şi-ntr-un vis  când dormeam dus 
Dragostea mi-a scos în faţă. 
Te caut de-atâta timp, 
Pe cărări umblu nebună, 
Străbat lume-a în lung şi lat… 
Haide, vino, ia-mă de mână! 
Când s-o prind a dispărut… 
Mâna-ntinsă m-a durut… 
Dragoste eşti o minciună. 
 
 
 

Drumul 
 
Drumul s-a terminat 
n-are capăt ci numai început 
merg dar stau pe loc 
văd capătul şi nu-l văd 
vorbesc dar nu mă aud 
zăpada s-a topit 
dar o simt rece sub tălpi. 
se urcă pe mine, se urcă în mine 
sunt gheaţă 
un om de gheaţă 
mă prefac în bucăţi 
mi-ai luat totul 
mi-ai luat iubirea. 
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În noaptea neagră 
 
În noaptea neagră defilez spre tine 
Şi număr anii, au trecut cincizeci 
Pe drum de dor imaginea-ţi  îmi revine 
La altu’n braţe zilele-ţi petreci 
Arunc a patului odihnă în neanturi 
Şi trup şi suflet caută o geană 
N-ascult de nimeni, de sfaturi n-am nevoie 
Nu are rost să iau a lumii seamă. 
Noi ani în şir vor trece cu chipul tău în minte 
Mai clar apari cu cât timpul se petrece 
Şi frică-mi e de vremea de sub cruce 
Iar eu ateu, mă rog la cele sfinte:  

Acoperă-mă vânt! 
 
Acoperă-mă vânt cu umbre de nori 
Să-mi spele iubiri, să-mi spele nevoi, 
Cântă-mi prin plopi doine de dor 
Adape-mi iubirea ape de izvor. 
 
Scutură tei, miros răspândească, 
Albine să vină, miere culeagă 
Iar pentru mine adu petale, 
Pe crucea de lemn leagă-le-n zale, 
 

 N-aş fi trecut marea … 
 
N-aş fi trecut Marea în înot 
Dacă  nu-mi era frică de rechini. 
Pe uscat nu se mănâncă decât carne de om 
nu se vinde în supermagazine 
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se găseşte doar varză  roşie  
nu se consumă pe malul mării 
nu sunt capre să facă plajă 
nu fac nici maimuţele 
zic că le este ruşine să se lase goale în faţa 

oamenilor 
orice femelă este cuprinsă de criză de epilepsie 
se îmbolnăveşte orice femeie 
când vede cum crocodilii stau cu burta la soare 
te poţi îmbolnăvi de insolaţie  
dacă-ai uitat alifia de plajă acasă. 
   

Lume bună, lume rea 
 
Lume bună, lume rea, 
Du-te, vino dragoste.  
Ce-am avut şi ce-am pierdut, 
Bine rău tot am trăit. 
Peste munţi cu văi adânci 
Am trecut pe jos , pe brânci. 
Peste ape curgătoare în înot 
Pe val călare 
Vreme trece, vreme vine,  
Eu tot trec şi azi şi mâine. 
Lume bună lume rea 
Nu mai vine dragostea 
A plecat eu am rămas 
De iubit n-am să mă las 
Chiar de-o fi mai rău ca ieri 
Astăzi eşti, mâine îmi pieri. 
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Dudu 
 
Ochii? Două mure coapte şi culese dimineaţa; 
Roua nu se ridicase, i-au păstrat pe ele faţa. 
Când se uită către tine să te-ntrebe, să se mire, 
Tu rămâi pe  loc uimit: din ce lume oare vine? 
Ei prin casă toată ziua se rotesc, două bobiţe  
Aşezate în două cuiburi. Lângă ei două gropiţe 
Şi-un năsuc de veveriţă ce adulmecă să afle: 
Este mama sau e tata cu picioarele sub masă? 
Ia să ies eu la lumină să mă lămuresc un pic! 
Dar acesta cine-o fi? de mă zbânţuie întruna. 
Lângă tata-i un pitic, dar şăgalnic mi se pare,  
Dacă mama îi tot zice:Fii cuminte, doar eşti 
mare. 
Ia, lăsaţi-mă în pace! Un copil doar sunt şi eu 
Nu sunt jucăria voastră, eu am universul meu, 
Cu păpuşi, cu jucării… Căutaţi voi alte treburi 
Nu tot staţi în calea mea, mă frământă şi-aşa  
gânduri. 
De la masă până la pat, e un drum atât de lung 
Drept vă spun e tare greu, repede ca să ajung. 
Să mă culc, mi-i tare somn, pleoapele mi se 
lipesc.  
Visul ce îl voi avea, mâine am să-l  povestesc. 
                               II 
Sunt de-acum fetiţă mare, mi-a spus zâna  ce-a 
venit, 
Astă noapte. Subţirică cum era, şi de-o şchiopă 
înălţime, 
A pătruns pe uşa mare, dar prin gaura de cheie 
Şi-a venit la patul meu  de urât ca să îmi ţie. 
Ea mi-a spus că de acum nu mai am o lună, 
două… 
Viaţa îmi voi măsura cu o unitate nouă. 
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Am un an. Of!...Timpul greu a mai trecut! 
Parcă-a fost un secol, două. Mi se pare şi mai 
mult. 
Să nu poţi umbla prin casă, să-ţi dea alţii de 
mâncare… 
Să te târâi-n patru labe, parcă-ai fi un căţeluş, 
Tot mereu ca să îţi zică, haide fată la  culcuş, 
Să ceri apă, să-ţi dea lapte, parcă nu ştiam ce 
vreau. 
De-aş scăpa de toate acestea, vă spun sincer şi pe 
şleau: 
N-aş mai zice nici o vorbă, nici un ţipăt n-am să 
scot…  
Şi din toţi copii lumii cel mai bine am să mă port. 
 

De-ai şti? 
 
De-ai  şti cât vreau să ştiu ce faci 
Pe unde eşti, de mai trăieşti 
Si din mormânt te-ai ridica  
Sa fii prezentă la întâlnire. 
Ne-am aminti ce-a fost frumos 
Când tu trăiai si eu trăiam 
Acele zile de iubire. 
Ţi-aş pune-n păr flori de cais, 
Pe buze dulce sărutări 
Şi vei avea ca amintiri  
Si calde îmbrăţişări. 
 

Flori de tei 
 
Flori de tei, flori de tei 
presărate pe alei, 
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Flori de tei cu miere pline 
Flori iubite de albine 
 
Flori de tei, flori de tei 
Curge-ţi voi încet pe-alei, 
Ducă-vă pe aripi vântul 
Buze dulci aducă-mi gândul. 

Florile spiritului 
 
Pe drumurile vieţii alergi mereu, 
cauţi adevărul lumii 
se află în sine şi pentru sine 
zădarnic cauţi, îţi este dat să cunoşti 
doar fenomenele, imanenţa 
este descoperită doar de florile spiritului 
alcătuiesc existenţa divină. 
 

Hoţ de cărţi e lucru rar 
Cărţile din cărţi se fac 
şi sunt multe, stog, o claie. 
Le citeşte cine poate, 
şoarecii le rod; o droaie 
Vine lumea şi se miră: 
Ce de muncă în zădar? 
Hoţi  nu sunt ca să le fure. 
Hoţ de cărţi? E lucru rar.  

Decembrie, 2007 

Lume 
 
Lume bună, lume rea 
Du-te, vino dragoste 
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Ce-am avut şi ce-am pierdut 
Bine, rău, tot am trăit 
Peste munţi cu văi adânci 
Am trecut pe jos, pe brânci 
Peste curgătoare 
Am trecut pe val, călare 
Vreme trece, vreme vine  
Eu tot trec şi azi şi mâine 
Lume bună, lume rea, 
Nu mai vine dragostea 
A plecat, eu am rămas, 
De iubit n-am să mă las. 
 

Mă caut 
 
Mă caut pe mine. 
Mă caut ca fiinţă, ca om, ca român, 
mă caut şi mă găsesc într-o carte, 
mă găsesc în trecut, 
mă găsesc în Sara pe deal… 
Buciumul sună cu jale 
dar buciumul nu mai sună 
nu mai există nici bucium, nici buciumaş. 
Mă caut în continuare,  
umblu prin lume, 
o lume care nu mai este a mea 
o lume care mă acopere 
o lume care mă refuză. 
Căutare în zădar? 
Sunt pierdut?  
Mă regăsesc în trecut: 
Eminescu, Bălcescu, Creangă, 
Coşbuc, Enescu... 
Dar nu sunt eu, nu sunt întreg eu.  
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M-am născut şi prea târziu 
şi nu suficient de devreme. 
Nu sunt nici trecut,  
nu sunt nici prezent. 
Cum a fost mai rău, 
cum este mai rău. 
Mă caut.  
Va veni timpul să mă regăsesc? 
În totalitate. Niciodată. 
Timpul este ireversibil. 
 

Nimicul e permanent 
Nu sunt rudă cu Heraclit 
nu sunt râu, 
nu curg la…vale. 
Fiindcă merg mereu la deal 
sunt acelaşi în vânt şi ploaie. 
Mă desfac şi mă unesc, 
sunt şi trup 
şi sunt şi gând, 
tot mereu sunt pământesc, 
tot mereu în zbor plutind. 
Văd pământul de pe lună 
şi luna de pe pământ, 
totul pleacă, totul vine, 
nimicul e permanent. 
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Pâinea 
 
Albă , rumenă, rotundă, 
Pe ştergar de in în tindă 
Plămădită din sudoare 
Clipă unică sub soare 
 
Te privesc moment de tihnă 
Siguranţă şi speranţă, 
Pentru veci mană cerească. 
Cin-te face, cin-te mănâncă! 

Iunie 1989 

Poezie 
 
Pe patul amintirilor mele 
dorm dragostele copilului 
acoperit de lună. 
Mamă mai ţii minte 
ziua în care m-ai născut? 
Bufniţa Minervei şi-a luat zborul. 
Spre necunoscut 
am plecat împreună. 
eu şi tu întruchipaţi în iubire. 
să despicăm universul  
şi m-ai lăsat singur să găsesc sâmburele 
neîncolţit al iubirii. 
Poezia 
şi-a deschis aripile 
şi m-a dat soldaţilor veşnici 
pe frontul mântuirii: 
cuvintele.                

6 august 2008 
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Să fiu oare vinovat 
 
Să fiu oare vinovat că mai iubesc şi-acum. 
Copil eram când mă jucam prin brazdele de fân 
Şi mă munceam să prind cosaşi să-i mângâi şi să 

le spun 
Că rău nu vreau ca să le fac ci doar ca să mă uit 

la ei 
Şi să le cer ca să-mi arate de coasa lor taie la fel 
cum coasa tatei trece prin iarbă şi cântă şi face 

treabă. 
Dar ei săreau şi mă lăsau cu mâna-ntinsă, baltă 
şi-atunci prindeam o buburuză 
Şi o puneam să îşi ia zborul 
Să văd de unde-mi va veni în pas de dans 

norocul. 
 

Să mi te judec că ai plecat?  
 
Să mi te judec că ai plecat? 
Nu pot s-o fac căci te iubesc. 
Nici vină eu nu îţi găsesc 
Ba, vina îmi revine mie 
Căci n-am ştiut să preţuiesc 
La timp a ta iubire. 
 
Dar, dacă mă gândesc mai bine 
Nici eu nu sunt de vină. 
E cineva mai sus de noi 
Ce-avuta-n mână soarta noastră, 
Pe care alţii îl preamăresc 
Iar inima i-a fost haină. 
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Dar dacă bunul Dumnezeu 
Ne-ar fi ţinut aproape 
Acum l-aş preamări şi eu, 
Mereu la El cu gândul meu, 
Când împreună am fi făcut 
O punte peste ape. 

18 iulie 2005 
 

Ce-i viaţa? 
 
O poezie? 
O dramă? 
O tragedie? 
Sau un roman in cinci volume 
ce nimic nu ne poate spune? 
Sau, poate, o nuvelă rebelă, 
scrisa noapte la raze de lună 
când gândurile se adună? 
Ori este o simfonie, 
un cântec de ciocârlie 
sau de cocoş, 
ornicul lăsat de strămoşi? 
O fi pâine coaptă pe vatră, 
plânsul mamei când era fată, 
când de acasă a plecat 
să-şi petreacă  timpul alături de bărbat? 
Sa fie car tras de plăvani in jug 
sau ţăran cu mâinile pe coarne de plug, 
copil strâns in braţe de mamă, 
oaie ce mielul şi-l cheamă, 
lup ce urlă de foame, 
răzvrătit protestând cu sudalme, 
copil privind in vitrine 
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cu maţele chiorăind de foame? 
Zic unii că viaţa are  pentru  toţi de tote 
dar fiecare o trăieşte cum poate. 
Viaţa e şi dramă, e si poezie; 
cât e de una, cât e de alta? 
Dumnezeu o ştie. 

februarie, 2004 
 

Cumpăna fântânii 
 
Timpul a trecut, zilele sunt scurte 
Iarna bate-n uşa cu zăpezi mărunte, 
La fântână o babă vrea  apă să scoată, 
Cumpăna se-opune, de frig e-ngheţată. 
 
O blestemă baba: arde-o focul, zice, 
De cumpănă lungă, mai bine o cruce 
Din tine ar face, la cap să îi stea 
Celui ce-a lucrat şi-a zidit cişmea.  
 
Să scârţâi întruna, cânt duios să zici 
Celui ce-a săpat la fântâni adânci 
Şi din truda lui adapă pe semeni,  
Bani el nu le cere nici în grele vremuri. 
 

 Gloria 
 
Acest  animal metafizic, omul, este un alergător 
de cursă lungă după fericire. 
 Fericirea, însă, este o Fata morgana, care nu se 
lasă prinsă niciodată.  
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Istovit, la capătul puterilor fizice, omul porneşte 
mental după fericire şi însetat, neputincios de a o  
ajunge din urmă,  
va bea din iluziile lumii de apoi.  

 

Iubire de o vara 
Iubire de o vara ramas-ai pentru o viata 
Cu plopii de la poarta, cu gardul de nuiele, 
Cu pletele pe umeri, cu ochi de viorele; 
Si ziua ca si noaptea aşa-mi apari in faţă. 
 
In colbul de pe ceruri te caut printre aştri 
Si tot aştept, zadarnic, pepito sa te aflu 
Tu te-ai ascuns in hăuri sub apele albastre 
Si-acolo luminezi o lume cu sihastre. 

Piatra Neamţ,2003 

Lumea de sub ploi de stele  
 
Lumea de sub ploi de stele  
Irizează doar un gând:  
Trecerea de drumuri grele, 
Dragoste, aripi de vânt. 
Încă-o stea în apa mării, 
Alte stele pe pământ 
Ciripit de păsărele, 
Râul curge suspinând. 
Luna fuge printre nouri 
Peste munţi cu creste ude 
O poveste codrul spune, 
Omul trece n-o aude. 

mai, 2009 
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Nopţile senectuţii 
 
Mă plimb pe căile iubirii 
Şi-n patul amintirilor m-afund 
Când luna trece peste creste 
Şi brazi de dor îi fac un nimb. 
 
Ascult al nopţilor tăcere, 
Un ceas bătrân în gând mi-o spune. 
Eu îi dedic poem de rime 
Şi-aprind în mine un tăciune 
 
Păienjenişul vieţii mă-nfioară 
Încerc-n zădar să îl străpung 
Noi melodii îmi ţese o vioară, 
În calea dorului e un zid. 
 

De făceai un pas 
 
De făceai un pas spre mine 
Eu făceam zece spre tine, 
N-ai făcut am aşteptat 
Iubirea s-a destrămat. 
Regretele îţi sunt târzii, 
A trecut ziua dintâi. 
Era soare pe pământ, 
Acuma-i ploaie şi vânt. 
 
Ce cuvânt mai are rost? 
Tot ce-a fost de mult a fost. 
Ce-o să vină nu-i de noi, 
Tot ce-a fost este un sloi. 
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Soare nu-i ca să-l dezgheţe. 
Chiar de-ar fi n-are putere. 
Ne vom zice doar bineţe, 
Asta a fost a lumii vrere. 

14 februarie 209 
 
 

Din nimic în nimic 
În imensitatea nimicului 
se auzi cuvântul: 
se făcu lumină. 
lumina lumină nimicul. 
din nou se auzi cuvântul. 
lumina lumină apele, pământul, 
dimensiune de necuprins, 
nimic. 
pământul se umplu de verde, 
apele de albastru, 
vântul mâna norii, 
în păduri zburdau căpriorii, 
în ape se zbenguiau crapii, 
pe câmp, în roşu, radiau macii, 
iar cerul se umplu de lăstuni: 
o, ce frumoase minuni! 
totul era nimic. 
S-a auzit ultimul cuvânt: 
om. 
Prima poezie, 
lirism şi tragedie, 
dragoste şi ură, 
zâmbet şi plâns, 
pedeapsă şi crimă,  
adevăr şi minciună, 
durere şi plăcere, 
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naştere şi moarte… 
 
totul s-a retras în sine: 
un grăunte mic, 
un fir de nisip,  
mai mic, un atom   
la puterea x minus infinit. 
Dintr-o întindere fără finit, 
din nou nimic, 
din nou un cuvânt: 
unde? 
pe când? 
 

Prima iubire 
Sub brazi înalţi pe-o  bancă stam 
Când am simţit prima iubire. 
Acelaşi lucru tu mi-ai spus 
Că s-a-ntâmplat şi pentru tine. 
 
A doua zi ne-am întâlni 
În-acelaşi loc ca din-tâmplare 
Pe bancă iar am poposit 
Iar brazii radiau în soare. 
 
O carte tu aveai în mână 
Dar nu citeai, doar te făceai 
Eu frământam sub tălpi ţărână 
Şi-ţi admiram părul bălai. 
 
Şi ai uitat cartea pe bancă 
- Roman minor, de necitit - 
Mi-ai spus apoi, fiind prieteni, 
Ce mult atunci te-ai fâstâcit. 
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Te-am căutat, apoi, să îţi dau cartea, 
Prea mult eu însă n-am umblat; 
Pe-aceeaşi bancă de sub brazi 
Spre seară tu m-ai aşteptat. 
 
Aşa a-nceput iubirea noastră 
Şi s-a sfârşit cam tot aşa: 
Pe-o altă bancă, în altă parte 
Am stat sub tei, pe-o vreme rea. 
 
Cuvintele au fost puţine 
Le căutam ca la-nceput. 
Atunci porneau dintr-o iubire, 
Acum al dragoste sfârşit. 

August, 2003 
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De nu e  iubire 
 
De nu e iubire otravă pe gură se revarsă 
Şi fierbe în clocot ura în oală, 
Viaţa capătă culoare de smoală, 
Din vatră fum iese în casă. 
 
De nu e iubire în viaţă nu ai mamă, 
Tristeţea în chingi de oţel te ţine 
Şi moartea vine fără să-ţi dai seama 
Iar când apare îi zici fericire,  
                          septembrie 1999 
 

Însemnări nocturne 
 
Însemnări nocturne, clipe de coşmar 
Viaţa curge aiurea, e pe tobogan 
Ceasul de perete razna a luat-o, 
Clipa fericirii, s-a dus, am pierdut-o. 
 
Însemnări nocturne, clipe de-amintiri, 
Versuri fără noimă, primele iubiri, 
La ce bun exist, totul e trecut, 
Prezentul e ceaţă, anii nu mai sunt. 
 
Însemnări nocturne, clipe fără rost. 
Totul e nimic, totul totul e  anost, 
Rapsodia vieţii fost-a fost odată, 
Bătrâneţea îngână, uvertura-i moartă 

30 decembrie 2009 
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Cântecul nopţii 
 
Cântecul nopţii pătrunde prin ferestrele timpului 
uvertură la simfonia tăcerii 
scrisă pe portativul iubirii 
Partitură îngălbenită în fa major 
dirijorul loveşte pupitrul cu bagheta speranţelor 
s-a rupt, ţipete ale neputinţei apar 
toboşarul anunţă un final pierdut în imensitatea 
dorului de viaţă estompat de absurdul fiinţării 
vieţii. 

Pe  coli de gânduri 
 
Pe coli de gânduri adunate 
În serile tăcerii ninse 
Am scris iubirea vieţii mele, 
Un portativ cu note mute. 
  
O lume de cuvinte moarte 
Se-ngrămădeau  la datul sorţii 
S-ocupe un loc cât mai în faţă; 
Festin de vorbe al senectuţii. 
 
Perdele de păianjen negre, 
De timp trăit pe bănci de dor 
Cădeau peste ferestre scrise, 
Peste viori făr’ de sonor. 
 
Trecuta peste mine vremuri, 
Să număr anii n-are rost 
În pragul tristelor vedenii 
Tristeţi şi bucurii au fost. 

4 ianuarie 2010 
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Rapsod al gândurilor rebele 
 
Rapsod al gândurilor rebele 
Încerc să fiu, adun idei 
Şi în păduri de brazi pierdute 
Să am ca adăpost un tei. 
 
Să cânte-n el roi de albine 
Sub cer senin cu lună plină, 
Sprinţare să întindă-o horă, 
De mână stelele le ţină. 
 
Rapsod al gândurilor rebele 
Aşa mă ştiu de când eu cânt 
Şi trubadur prin vremuri grele 
Mereu am fost, prin ploi şi vânt. 
 

O lume trece… 
 
O lume trece, alta vine, 
Trecutul este iminent 
Privim în urmă 
Vedem înainte, 
Nimicul este permanent. 
Numeri ani, numeri şi zile 
În aşteptarea celor ce vin 
Se scutur toate 
Precum castanii 
Cu frunze duse spre infinit. 
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Pârleazul 
 
Am trecut pârleazul vieţii spre amurg 
Ceasul bate ritmic, clipele se scurg 
Peste aşternutul zilelor trecute 
Vremuiesc zăpezi de frig adormite. 
 
Privesc înapoi, adolescentine gânduri 
Străbat spaţii lungi spălate de vânturi 
Vorbe de adio n-aş vrea ca să spun, 
Zăbovesc o clipă, apoi, hai la drum. 
 

 Spiritele nopţii 
 
Aştern o pală de vânt  
peste întunericul de la ora trei 
să curgă pe ea spiritele nopţii. 
Adulmec trecutul zilelor, 
ascunşi în scorburile neputinţei 
trăiesc îngeri de porţelan 
cu gânduri cu aripi frânte 
în momentul zborului pe marea tăcerii. 
Cine cântă în pridvorul amintirilor?  
Privighetoarea a plecat de mult, 
a rămas doar umbra ei  
să ciugulească boabe de mărgăritar 
din palma morţii. 
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Spiritul 
 
Izbindu-se de toţi pereţii 
spiritul se lipeşte de tavan, 
priveşte în cameră, 
un spaţiu quadridimensional. 
Moartea îşi face prezenţa 
nepoftită, 
ocazie de hrană neplătită 
ca la prezentarea unei cărţi de Livescu, 
primeşte un şut în fund  
şi este trimisă la Dumnezeu la raport. 
 
Trăiesc pe meterezele timpului 
 
Trăiesc pe meterezele timpului. 
Sub semnul începutului 
clepsidra o întorc mereu 
să vorbească lumii infinitul. 

Un câine latră la capul mortului 
 
Un câine latră la capul mortului, 
vorbea cu el 
- taci odată! îi zise mortul, 
vreau să mă odihnesc! 
mâine scriu o poezie 
un pastel, culoarea roză a mormântului, 
taci odată, nu mai lătra! 
nu ştiu ce spui şi îmi strici somnul. 
vreau să visez un câine care latră 
la capul unui mort. 
la capul meu un câine care latră  
visează un mort. 
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Versuri 
 
Se scaldă iubirea în cuvinte nespuse 
Şi-aleargă pe drumul venirii înapoi, 
În braţele mele culcuş să îşi facă 
Trăi-vom trăirile zilelor de-apoi. 
* * * 
Pe nemâncate mergeam la scaldă 
Şi burta se lipea de spate 
Şi-alunecam pe luci de apă 
Din zori şi până pe-nserate. 
* * * 
Poem tăcut pe mal de ape 
În seri târzii în tihnă ascult 
Şi legănat de trestii 'nalte 
Mi-aduc aminte de-al tău sărut. 
 
Fugeam în doi spre fericire 
Şi ea mai mult se-ndepărta 
N-a fost să fie pentru noi iubire 
Trecutele vieţii nu voi uita. 
* * * 
Cobor, cobor, 
incolor drum, 
început de sfârşit, 
nimic. gând sfărâmat, 
hotar dispărut 
spre nemărginit. 
* * * 
Pe drumurile vieţii am umblat desculţ, 
seva pământului 
am ascultat curgând, 
gândurile îmi umpleau tăcerile, 
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nopţilor 
nu le mai cer nimic 
decât liniştea infinitului. 
 

Nopţile unui muribund 
 
Scârţâie pe drum roţi de păpădie 
Şi-n urechi se-adună timpul adormit, 
Din tăcerea nopţii mi-am croit sicrie 
Să îmbălsămez viaţa, pentru infinit. 
 
Vorbele se-aud prin pâcla tăcerii 
Înecate sunt de trăiri trecute 
Sub cărţile vieţii dorm viperi tocite 
Şi-un strigăt tăcut în iarba iertării. 
 

Când trec ani 
 
Când trec ani, altă lume mintea îţi creează, 
Cu imagini nesfârşite te împovărează, 
Vrei să prinzi în palma vieţii clipele ce nu mai 
sunt 
La ce bun! gândul îţi spune: ce a fost, azi este 
vânt. 
 
Pe o panglică de timp îţi înşirui drumul dus 
Şi încerci să îl parcurgi; peste el zăpezi au nins 
Şi-n oglinda din perete alte chipuri îţi apar 
Totu’ a fost şi totul este în zădar. 

13 decembrie 2009 
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De morţi numai de bine 
 
A venit popa cu prohodul 
Să te ierte Domnul 
Liniştit să-ţi fie somnul. 
Trei babe clipoceau din gură 
C-ai fost o doamnă, Domnul să te ierte! 
De mort numai de bine 
dar, cică, erai zgârcită 
La săraci n-ai dat nici bani, nici pită. 
 

Din licoarea nopţii 
 
Din licoarea nopţii beau stropii tăcerii 
Ce îmi curg încet peste anii mei 
Şi-n urechi pătrunde vânt de rebeliune 
Că timpul e dus, altul nu mai vine 
 
Călimara-i goală, cerneala-i uscată,  
În mână condeiul nu mai vrea să stea… 
Urlă prin ogradă o căţea turbată 
Legată în lanţ, luna e o stea. 
 
Obosit de ani, un gând se prelinge 
Peste-un colţ de pat, strivit de trecut, 
Şi-ascult un murmur de timp, parcă curge 
Un şipot de munte de sub stânci pornit. 
 
Noaptea se trezeşte şi se-ntinde leneş, 
Un covor de ceaţă peste aripi frânte, 
Un ochi de ciclop începe să cânte 
Pe strune întinse de un vânt pierdut. 
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Domnul profesor 
 
Domnul profesor a intrat în clasă: 
- Bună ziua! 
- Bună pe dracu! 
mi-am pierdut boii de la bicicletă, 
avea trei roate, 
două-n faţă, 
una-n spate, 
cu spiţele rupte. 
Are cineva un condei? 
întreabă proful 
Ei, tu, Andrei? 
Andrei sunt eu, 
eu cu boii pierduţi. 
Pe profesor nu-l aud, 
nu vreau. 
De unde ştie el de boii me? 
 

Dor de dor 
 
Dor de dragoste îmi vine,  
Dor de dor umblă prin lume. 
Tot încerc să mi-l adun, 
Dorul meu este nebun, 
Aplecat de mult, într-o-vară, 
Într-o zi, era spre seară 
Şi s-a dus în legea lui… 
Dorul meu să-l spun, n-am cui. 
Şi de-atunci blestem întruna 
Ziua în care m-adus muma, 
M-a făcut făr’ de noroc, 
Dorul meu mă arde-n foc. 
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Toată ziua dor şi dor, 
Dorurile ce mult mă dor 
Dragostea e un odor, 
De iubire simt că mor. 

Septembrie 2008 
 

Eu şi non eu 
 
Eu şi non eu suntem doi oameni 
eu blond, el tuciuriu, 
ba nu: 
eu tuciuriu şi el blond 
scriu cu un creion bont, 
cu mâna mea şchioapă 
port creionul pe-o harpă. 
nu scoate sunete, 
aud cuvinte: 
mamă, tată 
unde sunteţi? 
harpa scârţâie 
auziţi? nu plânge nimeni 
doar grivei urlă, 
urlă ascuns în şură.  
 

Fiecare un obstacol pentru fiecare 
 
Pe scara vieţii treptele mi-au fost unse cu ulei 
dar n-am alunecat. 
Am trecut prin foc şi nu m-am ars 
am trecut prin apă şi nu m-am udat, 
am trecut prin lume şi m-am speriat. 
Fiecare este un obstacol 
pentru fiecare. 
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În căutarea adevărului 
 
În căutarea adevărului 
am luat pământul în răspăr, 
contrar mersului acelor de ceasornic. 
Adevăr am căutat. 
Sub scoarţa uscată a ideilor 
mişunau minciunile milenare 
ale hominizilor. 
 

La umbra dorului 
 
La umbra dorului trândăvesc gândurile 
îmbălsămate în pânze de păianjen 
îngrădesc spiritul 
rău aleargă în calea morţii 
nu se opune Dumnezeu 
îi dă o mână de ajutor 
prea mulţi credincioşi îşi murdăresc cămaşa cu 
ulei 
se unge cutia de viteză a soarelui 
să parcurgă mai repede cele 365 de zile ale anului 
 

Clepsidra vremii 
 
Un grăunte sunt, 
un fir de nisip 
în clepsidra vremii. 
Mă întorc şi revin 
pe un drum nesfârşit, 
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trecut şi prezent  
alături de nimeni. 
Trecem cu toţi, 
făr’ de păsare 
de ceea ce-a fost, 
de ceea ce vine, 
formăm împreună o lume. 
O lume în clepsidra vremii 
 

Se scutură anii 
Se scutură anii 
pentru om şi câine 
pe drum de mătănii. 
 
Se scutură anii!... 
Alunec încet, 
sanie cu vânt, 
început nesfârşit, 
creez un crez, 
încerc să visez 
prin ploile vremii 
udat şi uscat, 
trădat şi mâncat  
de om şi dihănii. 
 
Se scutură anii!... 
Fructele toamnei, 
Pomul s-a uscat, 
puţine au rămas 
Se scutură anii!... 

Pe drumul vieţii 
Pe drumul vieţii am fost un Ahile. 
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Mereu încercam broasca să întrec. 
Prin ziduri vechi trecut-am cu gândul, 
Dar după zid nimic, oamenii petrec. 
 
Pe drumul vieţii am fost un Sisif. 
Coborât-am de pe munţi stânci în vale 
Să pun Dunării stăvilar în cale. 
Dar piatra mea devenea nisip. 
 
Pe drumul vieţii am fost şi Manole. 
Construit-am un bordei din paie şi lut, 
Dar Ana n-a fost s-o zidesc în perete 
Şi bordeiul meu s-a făcut pământ. 
 
Pe drumul vieţii am devenit eu 
Şi-am trăit cu mine pe unde m-am dus. 
Munca de-o viaţă mi-a rămas în scris 
Şi scrisul este al meu paradis. 

27 decembrie 2009 
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Balada însurăţelului 
Să te scoli de dimineaţă 
Să îi faci cafeaua, 
Să te duci la Piaţă, 
Mare e beleaua! 
 
Asta este viaţa 
Când te-nsori, măi frate, 
Nu te prinde-n pat 
Nicidată şapte. 
 
Doar nevasta stă 
Pân’ la ora nouă, 
Zăboveşte-un pic 
Se face că plouă. 
 
Tu îi duci cafeaua, 
O bea elegant, 
Apoi mi se-ntinde, 
Sub plapumă-i cald. 
 
Înfloreşte întruna, 
Draga mititică, 
A prins seu pe coapse, 
Are şi burtică. 
 
Crezi că e gravidă 
Şi o protejezi, 
Draga mititică 
Te minte şi-o crezi 
 
Tu râdeai de alţi 
Când s-au însurat, 
Că trag la edec, 
Că dorm pe sub pat. 
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Nu mai zici nimic, 
Mergi îngândurat. 
Ce să-i faci, măi frate? 
Te-ai născut bărbat! 

Cine iubeşte şi lasă 
             (Blestem) 
Cine iubeşte şi lasă 
Dumnezeu să-l ţină-n casă, 
Închis cu uşi ferecate 
Şi cu geamuri astupate 
Să ştie că dragoste 
E la fel ca închisoarea, 
Să se simtă vinovat 
C-a iubit şi a lăsat 
Un boboc s-a  ofilit, 
S-a uscat şi n-a-nflorit 
Cine iubeşte şi lasă 
Să mănânce pâine arsă, 
Să n-aibă gustul mâncării, 
Niciodată al săturării. 
De copii să n-aibă parte, 
Nevasta-i să n-aibă soarte. 
Când o fi să se însoare 
Să n-aibă parte de soare 
Când o fi să mai iubească, 
Să intre în boală lumească 
Pe nevastă să mi-o vadă 
Toată ziua prin ogradă 
Cum umblă ca o zăludă 
După dragoste bolândă. 
Iar ea să stea chircită,  
covrigită,ameţită. 

Ianuarie 2002 
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La nunta ta 
 
La nunta ta eu nu am fost 
Avea sau nu avea ori rost? 
Nici tu n-ai fost la nunta mea 
La nunta mea plângea o stea. 
Au plâns atunci mama şi tata 
Şi n-am ştiut de ce au vrut 
Să am ca naşa moartea. 
Nuntaşi au fost din patru zări, 
Cocori veniţi de peste mări, 
Privighetori în fapt de zi 
Arcuş purtau pe strune, mii, 
Şi-un brad crescu la tata-n poartă 
Cât alţii într-o lungă viaţă. 
La nunta ta au fost feciori 
Şi fete-au fost ca-n şezători 
Din cobză-au zis băieţi bruneţi, 
În hore se prindeau băieţi. 
Erai prea fericită atunci 
De mine aminte să-ţi aduci 
Dar timpul trece şi-n legea lui 
Nu iartă, sita nu stă prea mult în cui. 
Iubitul arama şi-a arătat 
Era târziu de împăcat, 
Regret va fi, va fi mereu, 
Du-te! Te du cu Dumnezeu! 
 

Ai plecat 
 

Ai plecat şi tot te-ai dus 
Învârti-te-ai ca un fus 
De mână de babă slută 
Torcând cânepă topită. 
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Ai plecat, n-ai mai veni, 
Sperii lumea şi cânii 
Cu chipul de cotoroanţă 
Şi cu vorba ta spurcată. 
 
Duce-te-ai şi tot te-ai duce 
Vântul poartă-te-n răscruce, 
Peste munţi cu creste goale, 
Brazi uscaţi să-ţi intre-n şale. 
 
Să se prindă scai de tine 
Tot umblând pe căi străine 
Şi când dorul te-o întoarce 
Invitată fi la troace 
 
Mi te rogi ca să te iert, 
Eu cucoană nu te cred, 
Şi lupul îşi schimbă  blana, 
Tu nu îţi schimbi meteahna. 
 
Ai destul dever la gură, 
Gură mare cât o şură 
Te-ai născut dintr-un blestem, 
Nici de mor nu te mai chem. 

Noiembrie 2008 
 

De-aş fi ştiut ce e amorul… 
 
De-aş fi ştiut ce e amorul 
aş  fi-ncercat să nu iubesc. 
Am vrut să ştiu şi eu ca omul 
şi-acum rău mai pătimesc. 
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Femeia nu-i ce ea se crede 
- fiinţă plină de iubire - 
ci  multă ură ea cuprinde 
şi-o scoate lesne pe-a ei gură. 
 
Cu vorbe dulci te-ademeneşte, 
la sărutări nu este scumpă 
până te prinde în a ei vrajă 
şi-apoi loveşte sub centură. 
 
Nu că ar vrea aşa să facă, 
că dragostea şi ei îi place. 
Cu dezmierdări ea se răsfaţă 
dar niciodată nu îmi tace. 
 
E-n firea ei ca să iubească  
şi să urască-n acelaşi timp, 
căci ea bărbat ar vrea să fie, 
să aibă ea de stăpânit. 
 
De-ar şti ce au în cap bărbaţii 
şi cât de păcătoşi mai sunt 
s-ar mulţumi cu ce-i acum: 
cu-al ei păcat de ispăşit. 
                        Decembrie 2005 
 

Blestem de misogin   
 
Blestemată fii iubire, numai rele tu aduci 
De ştiam ce e cu tine mă-ncălţam cu alţi papuci.  
Vorbele îţi sunt minciună, sărutările otravă, 
Nu gândeşti nici cât o curcă, eşti făcută doar din 
pleavă. 
Te blestem să ai în viaţă ce la alţii tu le faci, 
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În străchini să ai  tărâţe, altceva să nu mănânci; 
Prin vene să-ţi curgă apă  îndoită cu noroi, 
Să strănuţi din zori în seară şi din nas curgă-ţi 
puroi; 
Să-ţi pocnească gura-n patru când cuvinte vei mai 
scoate, 
Limba să-ţi rămână afară ca la haitele turbate; 
Când te-o apuca spurcatul să n-ai loc de liniştire 
Ca să vadă întreg satul cum rahatul stă pe tine; 
Când bărbatul îţi va cere să faci dragoste în pat 
Să  te-apuce tremuratul, să creadă c-ai căpiat; 
 Nopţile să-ţi fie albe, să nu dormi nici o clipită, 
Să te bagi pe sub saltele, de  nesomn înnebunită. 
Tălpile pe drum să-ţi ardă, asfaltul să fie jar, 
În picior să nu-ţi încapă orice-ar face un pantofar; 
Să ai ochi umflaţi, de broască, nasul – cioc de 
papagal, 
Pe obraji părul să-ţi crească ca pe burta unui cal. 
…………………………………………………
……..…………………………………………… 
Aş mai spune încă multe, dar creionul  nu suportă 
Să mai scrie despre tine, paparudă semidoctă! 
                                      Decembrie 2005   
 

Ileană 
 
Ileană, Ileană, 
Ochi de neagră cioară, 
Minte de găină, 
Inimă-jivină, 
Cine te făcut 
Ţi-a pus un nas lung, 
Gura cât o şură, 
Vorba-ţi mătrăgună,  
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Capul cât butoiul, 
Păru-ţi măturoiul, 
Urechi clăpăuge, 
În nas porţi belciuge, 
La gât zurgălăi, 
Asmuţi câinii răi. 
Ileană, Ileană, 
Fată de pomană, 
Cin-te-a zămislit 
Cred c-a fost tâmpit 
Şi ţi-a pus în cap 
Buci şi  păr de ţap. 
Drac eşti în picioare 
Şi ai fundul mare, 
Pasu-i nătăfleţ, 
La brâu porţi bârneţi. 
Cu botini  te-ncalţi 
Şi porţi trei ciorapi. 
Ileană, Ileană 
Ai sâni de joiană 
Şi cu mâna stângă 
 Rupi la mămăligă. 
Cu mers crăcănat 
Nu găseşti bărbat 
Să te ţină-n pat 
Că eşti soaţă rea, 
Şi-ar lua belea. 
                      21 mai 2001 
 

Blestemată fii iubire 
 
Blestemată fii iubire 
Căci necazuri îmi aduci 
Ziua, noaptea  sunt cu tine 
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 Viaţa însă mi-o încurci. 
 
Mi-ai tot spus că-n astă lume 
Fericirea eşti doar tu; 
Este altul adevărul: 
Mi-ai mâncat şi sufletul. 
 
C-am iubit când eram tânăr 
Eu rău lucru am făcut: 
Consumat-am tinereţea 
Cu minciuni de'nceput. 
 
Blestemată fii iubire, 
Eşti minciună între minciuni,  
De te legi la cap cu tine 
Mergi la casa de nebuni.     

Septembrie 2005 
 

 Căsătoria-i doar un troc  
 
Voiam  să fim făr-de prihană 
La ceas sublim, la nunta noastră 
Şi te priveam ca pe-o icoană 
Ce o vedeam, fiind de-o şchioapă. 
 
Adesea ne făceam proiecte 
De cum va fi la datul sorţii 
Iar tu lăsai în jos privirea 
De îţi vorbeam de noaptea nunţii. 
 
Da-n trupul tău gemea iubirea… 
Eu acest lucru n-am-nţeles, 
Iubirea mea era naivă, 
A ta afară dădea ghes. 
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Şi ai plecat să-ţi simţi menirea… 
Frumoase vise s-au sfărmat; 
Eu tot credeam că fericirea 
Stă-n noaptea nunţii făr’ de păcat. 
………………………………… 
Trecută-au ani, altă gândire 
În mintea mea şi-a făcut loc: 
În viaţă nu-i dragoste pură, 
Căsătoria-i doar un troc.  

Martie 2006 
 

Cu tămâii dracu’ se-alungă   
 
Cu tămâii dracu’ se-alungă! 
Când cădelniţa afumă  
Iară popa dă cu-agheasmă 
Îi ard tălpile de fugă.  
 
Negru ca un pui de cioară 
Aşezat în cuib de vată, 
Îşi ia coada-ntre picioare, 
Peste gard îndată sare. 
 
După el se face cruce 
Ca mai repede să piară; 
Însă dracu-i o femeie, 
Totdeauna se întoarce. 
 
Dracu’ acesta ţâţe-mi poartă, 
Şi drept coadă o negreaţă 
Şi-o biserică întreagă 
Cu miresme tămâiază. 
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Popa, fusta îşi scurtează 
Şi cădelniţa aruncă; 
Când pe Eva-mbrăţişează 
El cu dracu se încurcă. 
 

Dacă nevastă ţi-ai luat 
 
De  nevastă ţi-ai luat 
Nu căta să ai şi pace; 
Firea ei nu are-a face 
Cu-n asemenea aluat. 
 
Las-o-n voie să vorbească,  
Să insulte, să blesteme; 
Nu va trece multă vreme 
Alte gânduri să dospească. 
 
Doar e Eva, doar se ştie  
Ce are sub pălărie; 
Fă-i hatârul n-o-nerva: 
Dumnezeu şi mila sa. 

Octombrie 2002 
 

De ce să mai iubeşti când totu-i o 
minciună? 
 
De ce să mai iubeşti când totu-i o minciună 
Şi-otravă  e  ascunsă sub meşteşugite vorbe? 
Durerea suferinţei va fi cu mult mai mare 
De dai uşor crezare cuvintelor în turmă. 
 
De ce să mai iubeşti când totul este van? 
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Cuvintele ce-s spuse să fie auzite 
Nu poartă sub cămaşă decât o rea credinţă, 
Cu ele n-ai să ieşi nicicând la un liman. 
 
Decât să mai iubeşti mai bine fă-ţi mormânt 
Căci sub pământul rece nu vei găsi cuvânt. 
Minciuna va rămâne la alţii să fie spusă. 
 
Femeia în minciună perpetuu e ascunsă; 
Minciuna pentru ea e starea naturală 
Şi dragoste trăieşte doar numai când înşeală. 

      August 2006 

O, Evo! 
 
Paharu-mi cu venin tu l-ai umplut demult 
Ce rost ar mai avea s-accept al tău sărut? 
Dulceaţa de pe buze cu cucută e plină 
În loc de fericire ea moartea o anină. 
Iar vorbele de-amor din spini îţi sunt făcute, 
O,Evo! Te-ai născut s-omori orice virtute 
Şi pletele de tuci ce-atârnă pe-l tău spate 
vorbesc că nu ai suflet, că eşti o răutate. 
 
Religia ne spune că eşti coastă de-Adam.  
Poate, de aceea  tu îmivrei să trag din greu  
înham. 
Întinzi mereu un măr din care eu să muşc,  
Zădarnică ţi-i vrerea de azi nu mă mai-ncurc. 
Deşi suntem aproape, noi suntem prea departe, 
Cuvinte otrăvite n-ai cum să-mi pui în spate. 
Le ţine pentru tine, aruncă-le în vânt, 
Decât să le accept mai bine în mormânt. 

Ianuarie 1999 
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Evo! 
 
Minţi că buzele-ţi sunt dulci! 
ce săruţi, pe loc tu spurci 
căci în gură ai otravă 
şi pe limbă o laşi să curgă. 
Ieşi în drum ca şarpele 
 ca să tulburi apele; 
eşti răchită despletită 
făcută pentru ispită; 
legănat trupul ţi-l porţi, 
dracul eşti, pe două roţi; 
când zici da, sau când zici ba 
scoţi venin pe gura ta; 
pârjol laşi, pe unde treci, 
cu caustică îneci: 
din coastă de-Adam făcută 
eşti făptură ne-mplinită. 
Mereu vrei să faci ceva, 
dar cu mintea-ţi de găină 
totul iese anapoda, 
se transformă în ruină. 
În istorii eşti şi-ai fost 
umbra care lucră prost: 
au căzut din vina ta 
Paris, Roma, Berlin, Troia. 
Mulţi bărbaţi, stăpâni de oşti, 
când te au pe tine-n faţă 
se transformă-n Nătăfleaţă 
şi îmi cad ca nişte proşti 
 pentr-un petic de negreaţă. 
Evo! Domnul te-a făcut 
Cu picioare paralele  
Şi cu ochi ca de mărgele 
cu tălăngi la subţioară 
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şi cu mintea prea uşoară 
pentr-un scop mult mai mărunt: 
în păcat mereu să fii 
până-n ceasul ce-i muri. 
 

Femeia 
 
Mi-am luat papucii şi-am plecat de-acasă 
să-mi caut şi eu o mândră nevastă. 
Am umblat prin lume o vară întreagă, 
n-am-ntâlnit  pe nimeni să mă-nţeleagă, 
fete am găsit cât’ frunză şi iarbă, 
toate mă-ntrebau dacă am leafă. 
Eu le spuneam dulci vorbe de iubire, 
ele îmi ziceau să-îmi vin în  fire: 
- Îţi trebuie casă şi masă 
dacă vrei să-ţi ei tânără nevastă. 
Femeia nu cu vorbe se ţine, 
are nevoie mai întâi de o bucată de pâine. 
 

Femeia-i dracu’ în picioare 
          ( Dedicaţie de 8 Martie) 
 
Femeia-i dracu’  în picioare, 
sub piele ea ascunde ură. 
În cap o minte găgăuză 
în orice clipă născoceşte 
idei cu care să  câştige 
de la bărbaţii intraţi în boală 
averea toată. 
 
Iubirea ei este minciună, 
nu dragoste are în faţă 
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şi de cu sear-pân’ dimineaţă 
se zbate la oricine-n braţe 
cu gând în dungă; 
iubirea ce-ţi oferă ea  
e pentru bani din pungă. 
 
Nici nu contează cine este, 
de e bătrân sau este slut; 
a pune măna pe parale 

îi stăruie în gând. 
 
 
Din coastă de Adam făcută, 
mai are şi alte metehne 
pe care şi-un bărbat le are, 
dar care nu le afişează 
că-i e ruşine. 
 
Femeia n-are însă obraz, 
nici timp nu are să roşească; 
cu pielea bine tăbăcită 
e cea mai mare nesimţită, 
o vietate ce-i întâlnită  
şi pe izlaz. 
În-acelaşi timp se face mică 
şi coada-n sus,în jos o mişcă 
nu să se apere de muscă; 
în firea ei stă linguşirea 
şi când nu capătă nimic 
îşi scoate gheara. 
 
Desigur, este şi căţea; 
se gudură lângă stăpân 
şi pare credincioasă. 
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Atunci când intră în călduri 
la fel ca o căţea se simte. 
Nu de căţei e-interesată, 
ci se oferă cu plăcere  
dulăilor de-ogradă. 
 
Femeia-i rău care-ţi lipseşte 
chiar dacă rău îţi face întruna; 
o iei în casă., 
o pui la masă, 
o omeneşti  cu toate cele , 
îi faci pe gust când e botoasă, 
te rogi la ea de e ţâfnoasă, 
o-îmbraci,o-încalţi şi o dezbraci, 
la sobă o duci să se-ncălzească 
şi pân-la urmă o iubeşti 
c-aşa-i făcută lumea     

Martie  2004 
                             

 Femeie ai fost ca oarecare  
 
  In mintea mea de-ndrăgostit 
mi te-am creat un chip divin, 
iubeam cum alţii n-au iubit… 
Vroiam ca-n faţă la altar 
să fii aşa cum te-ai născut, 
Îmbrăcată-n alb,  un Serafim. 
Erai femeie şi doreai 
 nu dragostea de-apoi; 
în braţe când te cuprindeam  
 un foc erai, 
iar buzele de  jar erau  
când sărutai. 
In tine se născu demult 
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femeia care îşi dorea 
al dragostei păcat. 
Dorinţa ţi s-a împlinit, 
căci lumea-i plină de bărbaţi 
Ce nu iubesc, ajung doar taţi 
făr’ de iubit. 
Ei ştiu că sunt urmaşi de-Adam 
şi ca masculi  e al lor hram 
pe-acest pământ. 
Cu-un astfel monstru individ 
în viaţă  tu te-ai întâlnit  
şi te-ai lăsat in jugul lui… 
 Că iubeşti, tu vrei să spui? 

6 septembrie,2004 
 

Ileano, faci parte din turmă! 
 
De câte ori încep să scriu 
Îmi vine minte chipul tău 
Şi las condeiul la o parte 
Să te revăd în minte toată. 
 
Mă mir şi eu de-aşa prostie. 
Precum mi-ai fost tu dragă mie 
De ţi-aş fi fost şi eu drag ţie 
Scriam hectare de hârtie.. 
 
Iubirea ta a fost minciună, 
Nici interes măcar n-a fost 
De ar fi fost aveai o scuză , 
Femeie eşti, aşa ai rost. 
 
 În braţe ai căzut la altul, 
Un pricăjit, un amărât. 
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Nici bani n-avea să te îmbrace 
Doar dracul ştie ce-ai găsit. 
 
Am încercat să înţeleg gestul 
Şi-am studiat zeci de femei, 
Am cucerit făcând pe prostul 
Şi cocoşat mergând pe-alei. 
 
Am luat din nou condeiu-n mână 
Şi-am mâzgălit pagini întregi. 
Ileană, faci parte din turmă 
Şi-aşa va fi în veci de veci. 

Ianuarie 2004 
 
 

Minte de femeie 
 
Din flori de liliac ţi-am împletit cunună, 
Pe cap ţi-am aşezat-o sperând să-mi fii mireasă 
Dar mintea-ţi de femeie pe altul a ales 
Căci dragostea la tine e numai interes. 

Mai 2002 
 

Nu mai vreau s-ascult minciuni! 
 
Nu mai vreau s-ascult minciuni! 
Te-am crezut, rău am făcut. 
Eşti femeie, rostu-ţi e-acesta:  
ca mereu să dai cu clanţa. 
Ca să nu prindă rugină 
nu o ungi, îi dai benzină. 
Scârţâie şi huruie 
parcă-i tren pe linie. 
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De e noapte, de e zi 
mârâi, turui, dai din gură,  
gura-ţi este câtă o şură. 
Curg cuvintele întruna… 
Vorba-ţi este mătrăguna. 
Nu te spală Dunărea, 
câte-o dată nici Marea. 
Când împroşti cu ce apuci 
nu ştii unde să te duci 
numai să scapi de ocară, 
să te poţi culca-într-o seară. 
 Eşti o ceapă degerată, 
fără gust , fără culoare. 
n-ai valoare în sarmale. 
Nici ca sarea-n ochi nu eşti 
tot ce spui sunt doar poveşti. 
Fără gust, ciorbă sălcie, 
capră eşti, plină de râie; 
scărpinatul nu te-ajută, 
Rămâi cheală, ciută slută; 
Odraslele nu vor să sugă 
că în ţâţe ai otravă 
iar în cap ai numai pleavă. 
De aceea tot ce faci 
faci cu ură şi cu draci. 
Vrei să fii mereu în frunte 
Paparudă fără minte.  

august 2007 
 

Numele tău, femeie este! 
 
Otravă ce omori cu-ncetul, 
Numele tău, femeie este! 
Că dulce eşti nu-i o poveste 
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Dar pentru-aţi face tabietul 
Te linguşeşti ca o pisică 
Deşi în sânge eşti jivină 
Şi pentru-ajunge la slănină 
Tu muşti şi zgârii fără frică. 

Decembrie  2002 
 

Ai plecat  
 
Ai plecat şi tot te-ai dus 
Învârtită ca un fus 
De mână de babă slută 
Torcând cânepă topită. 
 
Ai plecat, n-ai mai veni, 
Sperii lumea şi cânii 
Cu chipul de cotoroanţă 
şi cu vorba ta spurcată. 
 
Duce-te-ai şi tot te-ai duce 
Vântul poartă-te-n răscruce, 
Peste munţi cu creste goale, 
Brazi uscaţi să-ţi intre-n şale. 
 
Să se prindă scai de tine 
Tot umblând pe căi străine 
Şi când dorul te-o întoarce 
Invitată fi la troace 
 
Să te rogi să mi te iert 
Eu cucoană nu te cred 
Şi lupul îşi schimbă  blana 
Tu nu îţi schimbi meteahna. 
 
Ai destul dever la gură, 
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Gură mare cât o şură 
Te-ai născut dintr-un blestem, 
Nici de mor nu te mai chem. 

Noiembrie 2008 
 

Când e vorba de femei 
 
Nu vorbi de lucruri sfinte când e vorba de femei 
Nu uita că pentru ele Dumnezeu nu e temei, 
De ai bani, o pungă grasă, argumentul e crezut, 
Nu contează că n-ai minte şi că eşti la faţă slut. 
 
Poezia pentru ele nu-i decât o vorbă-n vânt, 
Niciodată n-o vor crede, pentru ele nu-i cuvânt. 
Nu le prezenta tablouri, nu le arăta natura, 
Nu vor şti nici să vorbească, nici să-şi ţină-
închisă gura. 
 
De te vezi cu ele –n lume, fi atent cum le 
prezinţi: 
Spune tare că-s frumoase chiar de ştiu că tu le 
minţi. 
Vorba goală şi minciuna sunt mai preţioase lor, 
Părul lung şi mintea scurtă le ţin loc de adevăr, 
                                         29 noiembrie 2001 
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Uite, iarna e ca vara! 
 
Uite, iarna e ca vara, 
Fulgere brăzdează seara 
Şi îmi tună şi răsună 
Miezul nopţii. Nu-i a bună! 
 
Stropi de nea se bagă-n geamuri, 
Albul pur ne umple strada, 
Nu se vede la o şchioapă… 
Ce furtună! Ce furtună! 
Dar, deodată tace hornul, 
Plopii-nalţi nu se mai pleacă. 
Sus, pe vârful lor apare 
Luna trist de-ncovoiată. 
 
- Ce a fost? întreabă soaţa, 
Somnoroasă şi confuză… 
A căzut ceva pe casă? 
E vreun hoţ intrat în şură? 
Eu îi spun ce s-a-ntâmplat, 
Ea îşi face o cruce mare: 
- Cum să tune-n februarie! 
Este semn dumnezeiesc 
Şi mai bate o mătanie: 
- Zilele ni se sfârşesc! 

21 februarie 2001. În această noapte 
 a nins viscolit, vânt puternic (furtună)  

şi a fulgerat, tunat şi trăsnit ca în plină vară 
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Eclipsa 
 
Una  babă şi-un moşneag 
Stau pe-o bancă la o poartă, 
Toată noaptea n-au dormit, 
Ei eclipsa vor s-o vadă. 
- Hei moşnege, ce îmi zici, 
E sfârşitul lumii azi? 
- Nu ştiu, babă, ce să-ţi spun, 
Noi eclipsă am mai prins 
Şi-am trăit în sănătate, 
Bătrâneţea ne-a ajuns. 
 
Luna stinge soarele, 
Noapte este pentru-o clipă, 
Baba-şi freacă mâinile, 
De sfârşit îi este frică. 

11 august 1999 

Vine eclipsa 
 
Vine eclipsa? Vine! 
N-avem bani de pâine, 
A luat guvernul 
Banii cu toptanul. 
Vine eclipsa? Vine! 
Ei, şi ce nu-i bine? 
Sigur că nu este, 
Balta n-are peşte 
Şi n-avem parale, 
N-avem de mâncare. 
 
Astăzi e eclipsă,  
Viaţa e cam tristă, 
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Punga este goală, 
Vremea e nasoală,  
Bate vântul Tare, 
Gol prin buzunare. 
 
 
A trecut eclipsa, 
Îi fac cu batista. 
Şi-a plecat grăbită, 
Cum a fost venită, 
De la asfinţit 
Către răsărit 
 
- Nu mai e eclipsă! 
- Ei, ce mare lipsă! 
Şi ce dacă-a fost? 
- Am mâncat de post. 
- Asta este, frate, 
Dulce austeritate. 

12 august 1999 

 

Dusu-s-a eclipsa 
 
Dusu-s-a  eclipsa, dus 
Şi-am rămas gură căscată 
Că a fost aşa frumos; 
Urlau câinii prin ogradă. 
 
Babele s-au speriat 
Şi-şi făceau cruce întruna, 
Iar moşnegii aşa beau 
De a fugărit şi luna. 
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De la baltă s-au întors 
Într-o fugă raţele 
Şi şi-au ordonat culcuş 
Lângă-un nuc, madamele. 
 
Noaptea a durat puţin, 
Un minut, două sau trei, 
Dar a fost timp berechet 
Pentru şmecheri şi lachei. 
 
Dusu-s-a eclipsa, dus 
Şi-am venit din nou la treabă, 
La serviciu, dimineaţa 
După masa, la corvadă. 
 

Babele şi eclipsa 
 
Pe-un maidan plin de scaieţi 
Două babe se înfruntă 
Pentr-un loc mai potrivit 
La eclipsă de privit. 
- Uite Soarele săracu’ 
Cum de-l mai mănâncă dracu’ 
Când îmi stă mândru pe cer, 
Ziua în amiaza mare, 
Aghiuţă-Lucifer 
Îl înhaţă de picioare. 
- Proastă eşti tu, din născare, 
Cum să poată să mănânce 
Un nimic de Nichipercea 
Ditamai soare de mare? 
S-o fi dus şi el ca omul, 
 Poate l-a apucat somnul, 
Poate-n  vizită la stele 
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Luna i-a ieşit în cale . 
- Dragoste cu supărare – 
Şi i-a-ntunecat ea drumul, 
Să n-o facă pe nebunul, 
Să n-o lase pe ea baltă 
Când de nuntă este gata. 
- Măi că mare neghiobie 
Îţi mai vine-n cap şi ţie! 
Stelele, soare şi lună 
Au cu toţii aceeaşi mumă 
Iar în lumea lor, întinsă, 
Cununia nu-i permisă.  
- Dacă este precum spui 
Tot un drac şi-a băgat coada 
Să ne lase pe-ntuneric. 
Orice drac e un nemernic, 
Care are-n capul lui 
Şmecherii ca baba Rada. 

Ieri  
 
Ieri mi-am cumpărat o maşină 
mergea hodorogind pe străzile Bucureştiului 
a apărut foametea în picioarele goale 
o cucoană alerga după o pisică deAngora 
mieuna în braţele lui Traian Băsescu 
ne face de ruşine la Bruxelles 
se hotărăşte soarta Europei 
se află în mâinile americanilor 
nu le place să sufere înfrângeri 
au numai popoarele laşe 
îşi merită soarta de câine. 
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E uşor ca să scrii versuri 
 
E uşor ca să scrii versuri 
fără ritm şi fără rimă! 
roata morii se învârte, 
apă curge, iese făină. 
E uşor ca să scrii versuri 
fără virgulă şi punct! 
Pui condeiul pe hârtie 
versul iese fără fund. 
E uşor ca să scrii versuri! 
doar voinţă e să ai, 
un cuvânt pui lângă altul, 
hai, apucă-te, ce stai? 
Nu îmi sta prea mult pe gânduri!  
Ai maşină, ai computer? 
Pune degetul pe tastă, 
fii poet, nu fi reporter. 
La tipar te-aşteaptă presa. 
Sponsor ai? E foarte bine! 
Dă-i aldine, dă-i cursive, 
treaba merge ca pe şine. 
Lumea vrei să te cunoască? 
E uşor şi-aşa ceva. 
Critici sunt ca să-ţi vorbească… 
Punga-ţi este doldora? 
Poţi să faci şi o lansare, 
îţi vin oameni pe sprinceană. 
Să le pui gustări pe masă, 
vin să ai o damigeană. 
Vei fi mare literat 
îţi vor cumpăra şi-o carte(poate). 
Trece ziua, te-au uitat, 
poezia e pe roate. 
                        2007-08-22 



 156

Fericirea lumii 
 
Scăpată din hăţurile castităţii 
Maria Magdalena îl invită pe Isus 
la o partidă de sex oral în grădina Copou 
doamna pipi di îşi alina simţurile 
în dosul unei tufe se masturba 
în văzul ieşenilor 
apăru cu muntele Venus defrişat 
cu un ferestrău cu dinţi de viplă  
Traian Băsescu reteza ultimele tufişuri 
ascundeau minunea minunilor 
aducătoare de plăceri nocturne 
a fost dăruită de Dumnezeu 
spre fericirea lumii 
se află în patul nupţial. 

Păcatul? Omul nevinovat 
 
Când făcut-a Domnul pe om 
l-a făcut făr’ de păcat, 
dar păcatul cel mai mare 
era om nevinovat. 
 
L-a luat de mână Eva 
pe Adam de sub un pom: 
vino, omule, încoace 
să-ţi  arăt un frumos măr. 
 
Mărul  era plin de mere 
mere roşii, arătoase 
şi-au mâncat Adam şi Eva 
până ce se săturase. 
 
Domnul, bun, precum se ştie, 
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a sădit şi-alţi meri în rai. 
Tot mâncând la mere, Eva 
a născut copii bălai. 
 
Şi mâncară împreună 
mere roşii, mere coapte 
şi de-atunci în astă lume 
tot de mere avem parte. 
 
Alţi adami şi alte eve  
tot privesc la pomul oprit, 
însă mere ne-ncepute 
tot mai greu sunt de găsit. 
 

Mă adaptez 
Mâzgălesc nişte hârtie. La propriu. Mâna mă 

trimite la taste. Nu mă ascultă. Tastele nu 
mâna. Le ascult. E greu.  

Am uitat. Trebuie să şterg. Am scris cu literă 
mare, am pus şi punct, şi virgulă. Parcă e 
proză. Privesc monitorul. Nu se poate, nu-i 
poezie. Grea treabă! Nu m-am adaptat. 

Încerc din nou. Ce caut? Virgulele. Le şterg. 
Şterg şi punctele. „Fugăresc” literele capitale: 

un cuc cântă pe strada 
mare se 
pun borduri noi 
mă dau cu sania 
pârtia merge spre cer la 
magazin pâinea s-a scumpit 
sania scârţâie pe strada mare au  
dispărut magazinele evreilor 
pâinea s-a scumpit din nou 
pe strada mare 
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doi câini fac dragoste o sa avem  
ce mânca chinezi fac friptura bună  
câinii se înmulţesc 
e bine ploile fac puhoi pe cuiejdi 
câinii se înmulţesc 
ce filosofie se face la  
universitatea petre andrei 
înţelegeţi ceva  
da 
tunci scriu şi fără diacritice:  
e bine dar 
dar 
fără semnul ala deasupra capului 
nu există 
iar am gresit punct nu este cine naiba 
ia mai pus si semnul ala 
deasupra  
puteau sa il puna in picioare cum sa scap de 
punct n-am cum daca as avea o pirghie… 
as rasturna pamantul nu am gata 
 E bună poezia? Dacă da , atunci semnez: 

poetul anonimus 
 

S-a dus timpul 
 
S-a dus timpul, dus îmi este. 
Înapoi! Nu-i nici o veste să revină. 
Altă dragoste se-ngână: 
La prăşit la secerat, 
Seara pe uliţe în sat. 
Nici elevul n-are timp de iubire 
E o tristă amintire - 
Pe caiete nu mai scrie 
Cu cerneală şi condei. 
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Vrei nu vrei, vino cu mine! 
Că e rău, că este bine 
Ştie bunul Dumnezeu. 
Ce se-ntâmplă mai apoi? 
Om vedea, nu sta pe gânduri! 
Şi umflaţi, luaţi de vânturi, 
Dragostea s-a dus şi ea. 
Ce-i mai trebuie la lume? 
Vântul pleacă, vântul vine  
Zi e azi, zi e şi mâine. 
Nu stă viaţa într-o zi! 
Sunt atâtea,  
Bune, rele, le trăim, 
Facem de toate, 
Treaba merge ca pe roate. 
Niciodată n-ai să vezi 
Că aleargă-un melc pe străzi. 
Pentru ce să fii grăbit? 
Timp destul pentru muncit! 
Şi de dragoste e loc, 
Mergi încet, nu este foc. 
Chiar de-ar fi, ce-ţi pasă ţie! 
Obligaţii pe hârtie îmi au alţii… 
Tu cu bunul Dumnezeu 
Înainte tot mereu. 
Vin copiii, vin nepoţii 
Şi ne trecem, ştim cu toţii. 
Fiecare… drumul sorţii! 

August 2008 
 

Oraşul meu  
Oraşul meu e-o mahala 
cu două străzi şi-o cârciumioară. 
La un balcon stă o Ileană, 
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un fante-i cântă la chitară. 
Pe strada Mare ies la plimbare 
trei fete în fiecare seară 
iar trei gradaţi în urma lor 
fumează-ncet câte-o ţigară. 
La prăvălia lui Baston 
se-opresc elevii de la şcoală  
ca să îşi cumpere de un leu 
câte-un caiet şi-o călimară. 
La capătul de mahala 
domn Ştrul, ovreiul, are han mare 
în zilele de iarmaroc 
ţăranii opresc pentru taclale. 
 

Bocet 
 
Puiul mamei, pui şi pui 
De vorbit tu nu mai vrei, 
Ţuică nu mai poţi să bei 
Şi nici vinul nu-ţi mai este 
Un prieten să te-mbete. 
Cine-mi mai aduce în casă 
Ţuică bună, ţuică aleasă, 
Trasă-n foc de două ori, 
Când o beam ne da fiori. 
Dar cel vin de Odobeşti 
De să-l bei ca să trăieşti. 
Acum dormi somnul de veci, 
Nu mai dormi zile întregi 
Cu sticluţa lângă cap; 
Cum erai îmi erai drag. 
Te-ngrijeam, te oblojeam, 
Pernă moale îţi puneam, 
Îţi ţineam capul în poale, 
Te hrăneam cu mici sarmale. 
Mă iubeai  şi te iubeam 
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Tot în dragoste-o ţineam. 
Puiul mamei, pui şi pui 
Cum te duci să nu mai vii 
Cu o bere şi-un cârnat; 
Seara nu mai stau la sfat 
Cu iubitul meu cel drag. 
Scoală puiule şi vezi 
Cât de mult tu îmi lipseşti 
Tot cu sticle de Cotnar 
Mă cinstesc dar am amar: 
Nu mai stau la tine-n braţe 
Să golim sticle, sticluţe 
Ameţiţi să ne iubim, 
Fericiţi să adormim. 
Scoală puiule odată 
Ca să vezi ce este-n casă. 
Au venit ca să te cinstească 
Vecini de peste drum 
Şi crâşmarul, domn’ Buium, 
Şi-au adus cum se cuvine, 
Au adus şi pentru tine 
Un butoi de vin pelin 
Ca să ai la ţintirim, 
Au adus şi Murfatlar 
Ca să-ţi ţină de amar 
Au adus şi ţuică fiartă 
În mormânt să te-ncălzească, 
Altă sticlă de palincă, 
De-ntuneric să n-ai frică 
Şi pe toate ţi le-au pus 
În sicriu, şi stau frumos 
Să avem  când am să vin - 
Asta însă nu o ştim - 
Şi eu în a ta lume. 
Singură nu mă simt bine! 
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Sponsorizează-mă cu un sărut. 
 
Ileano, sponsorizează-mă cu un sărut 
ăi te voi trece în cutia memoriei  
dând de două ori clic dreapta 
pe folderul cu neuroni 
neinfectaţi de viruşii infidelităţii. 
Astfel vei intra în conştiinţa lumii 
fiecare având dreptul de a descărca sentimentele 
pe un stik cu douăzeci de gigabitz 
fără a plăti dreptul de autor, copyrightul fiind 

liber 
pentru orice biped de pe planeta albastră. 
Nemurirea ţi se va păstra 
precum chelia lui Băsescu cu şuviţa de păr,  
convertită din Notepad în Office 2007, după ce a 
suferit modificări în Fotoschop şi a fost fixată în 

Corell. 
 

La Kaufland 
 
La Kaufland se bea se mănâncă, 
se bea se mănâncă la Kaufland 
fiecare ce poate, cum poate 
fiecare ce duce-n spate 
duce în buzunare ce poate 
la Kaufland se bea se mănâncă, 
se mănâncă se bea  
la Kaufland pe săturate 
cine poate 
cumpără de toate la Kaufland 
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Lume veche, lume nouă 
 
Se bat în tobe ritmuri de marş 
Şi lumea asistă la paradă 
Pe bulevardul cu piatră pavat 
S-aude pasul cadenţat. 
 
Ileana stă şi îl priveşte 
Pe Ghiţişor, sergent major, 
Cum trece ţanţoş, chiar în fruntea 
Unui pluton de roşiori. 
Îi face semn cu mâna-i mică 
Că l-a văzut, însă sergentul 
E mai atent la pasul lui; 
Ileana sare, se ridică 
Că poate, poate o va vedea, 
Dar Ghiţişor vede pe lentul 
Cum mişcă-n aer sabia. 
Şi rând pe rând plutoane trec 
În pas bătut de un’, doi, trei 
Prin faţa  a mii de gură-cască: 
Bătrâni cu nepoţei de mână, 
Femei tronând cu burta plină, 
Eleve zvelte de liceu 
Şi-un rătăcit de puradeu, 
Ce-aplaudă şi fac cu mâna. 
Şi-i bună ziua. 
 
Din sânul plin Ileana scoate 
Batistă albă cu ajur… 
Şi lacrimi curg pe-obrajii ei 
Că Ghiţişor e-atât de mândru; 
În urma lui se ţine rândul 
Atâtor zeci de soldăţei. 
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Aşa era de  Zece Mai 
Într-un oraş provincial. 
Acuma tobe nu mai bat,    
Soldaţi nu ies pe bulevard, 
Nici fete de la pension 
Nu sânt, că nu mai e bon-ton;  
O altă lume s-a croit, 
Modernă zice-se că este 
Şi poate este. 
P-ecrane mici se dă de  ştire 
Ce este-n ţară şi în lume 
Iar omul iese doar din casă,  
S-aducă pâine pentru masă, 
Să-şi ducă cei copii la şcoală, 
Să meargă la serviciu, la treabă... 
În rest, e-un  fel de gură-cască 
La cei ce toată ziua latră  
Din spatele de sticlă mată 
Şi e păcat. 
 

Dialog canin 
 
Doi dulăi stăteau la sfat şi lătrau politicale 
Cum că-n satul câinesc de pe dealul lui Mardale 
Sunt  alegeri de câinar şi e concurenţă mare. 
Meseria de-a sta-n frunte are multe avantaje: 
Poţi să dormi în pat cu puf mângâiat de-o 
cucoană 
Ce-i cuprinsă de năduf şi-a ieşit abia din strană. 
Merg în urma ta căţei şi-ţi lingă laba de le dai 
Ceva bani, 
Nu prea mulţi,  
Câţiva leuţi  
Ca să aibă de-un ciolan. 
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Nu mai stai iarna în frig chiar de nu-ţi faci casă 
vara 

Iar soaţa ţi-i-mbrăcată, nu-i mai udă ploaia blana. 
- Ham, ham, ham , spune celalalt. 

Pentru asemenea câştiguri, zău că m-aş băga şi eu 
În partid la nea Jupânul, cumătrul lui moş Andrei 

- Nu e rău, i se răspunde, dar partidul lui Azor 
are membrii fără soi 

După oase toată ziua tot îmi umblă prin gunoi. 
- Dar partidul lui Tarzan este mai de doamne 
ajută? 
- Auzit-am din vecini că-n partidul lui se umblă 
Numai după oase mari, să aibă de îmbucătură. 
Tot aceştia mi-au mai spus că-n partidul lui, măi 
frate, 
Ca să intri trebuie bani, şi să ai şi ceva spete 
De căţei să te susţină, ca să latre când e cazul, 
Mai ales când vei voi spre un post să sari 
pârleazul. 
- Eu la bani nu le duc grija, astă vară am stat la 
stână, 
Pe stăpân l-am păcălit, adunat-am ceva brânză. 
- Dar cu lupii cum te-mpaci, sunt şi ei în partidul 
lui  
- Am avut cu ei de-a face; 

de nu latri când ei urlă 
ei la tine nu se uită 
orice-ai face îţi dau pace. 
În pădure de mă duc 
Eu ca ei încep să urlu, 
Mă consideră de-al lor 
De le duc şi  o cotarlă. 

-Dar cu asta ce să facă? N-au lupoaice prin 
pădure? 
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- Cum să nu, dar, ca şi omul, vor puţină 
prospătură. 
- După cum îmi spui, mă frate, eşti făcut pentru 
câinar 
- Hai, atunci! Ce stăm pe gânduri? Să ne ducem 
la Tarzan. 

* * * 
Într-o cuşcă, cât o şură, stă Tarzan în cap de 
masă… 
E-o plenară cu căţele ce ţin coada-îmbârligată. 
- Ştiţi la noi în cartier, latră una mai voinică, 
Oasele s-au terminat, am trecut la mămăligă.  
- Colţii mi s-au cam tocit, tot rozând la oase 
goale! 
Zice o haită gârbovită, stând cu coada-ntre 
picioare. 
Eu propun să ne unim să lătrăm cu toţii-n cor 
Concurenţă să n-avem în partidul lui Azor. 
Stă Tarzan şi se gândeşte şi cu laba bate-n masă: 
Înţeleg necazul vostru însă eu visez mai mult, 
Vreau să dau la tot căţelul câte-o ţâţă pentru supt. 
Şi să aibă fiecare, fie tânăr, fie bătrân,  
Un bordei plin de căldură, să nu mai doarmă în fân. 
Seara, când e luna plină, să se cânte din chitară 
Nimenea să nu mai zică că la lună câinii latră. 
Cu această stea în frunte, cu imaginea aleasă 
Vom fi siguri că la anul, multă lume ne votează. 
 - I-auzi, dragă ce le spune, ce frumos Tarzan grăieşte 
Aşa lider nu mai este să grăiască câineşte.. 
Hai, îndată să intrăm în partidul  lui Tarzan, 
Cât mai repede e bine, ca să căpătăm ciolan. 
Poate vom găsi şi carne, ceva iepuri jumuliţi, 
Nu mai vreau să stau la coadă, sunt sătul de 
mârâit. 
- Nu sunt sigur de ce spui, mai târziu o să se vadă 
Când vom trece de alegeri, acum  e electorală. 
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Cu-ndoieli, totuşi cei doi se prezintă la Tarzan şi îl 
roagă să-i înscrie în partid: 
- La a ta politichie noi nutrim de-acum un an, 
Îi spun ei cu plecăciune, cu-n lătrat de pe maidan. 
Stă Tarzan şi îi priveşte, şi ciuleşte din urechi, 
Le solicită un C.V. despre ce-au făcut-înainte,  
Dacă Azor nu i-a trimis să îl sape pe la spate. 
Hămăiesc cei doi dulăi că au fost doar slugi în 
viaţă. 
- Doar o clipă  voi să staţi, să-mi ascult 
consilierii. 
Şi îşi cheamă o căţea sprintenă şi cam roşcată, 
Când o văd, ce doi dulăi, repede şi dau din coadă. 
Spune unul dintre ei; 
- Cu aşa fată-n birou, merită să ai zăbavă. 
- Până intră în călduri să gândească o ispravă. 
După câteva minute, ce-i serviră cu-o cafea 
Secretara îi pofti şi un pepsi să mai bea. 
Dând din coadă, cu o labă la Tarzan în uşă bate. 
Şi îi spune cu-n lătrat de căţea nemăritată: 
- Sunt băieţi de mâna-întâi, se pricep la-nvârtit roata,  
Educaţi… Doi cavaleri…Mi-au pupat îndată laba. 
Cu carnetul într-o labă şi cealaltă pe volan 
Au plecat dulăii în sat cu portretul lui Tarzan 
Au lipit pe gardul şcolii şi la crâşma lui Melinte 
Mii de-afişe colorate, căţeii să ţină minte: 
De-l votează pe Tarza va curge lapte şi miere 
Iar la iarna ce-o veni vor avea din pluş saltele, 
La cei mici li se va da câte-un kil de lapte hrană, 
Când la şcoală ei vor merge ca să-nveţe cum se 
latră. 
Cei bătrâni vor sta degeaba c-au muncit la 
vremea lor 
Statul câinesc le este fără dubii un dator. 
Au lătrat o lună-ntreagă, cum prevede catastiful 
Iar Tarza la urmă-a zis: De acuma eu sunt şeful! 
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Eu sunt Alfa şi Omega, spusa mea vă este  lege. 
Şi de astăzi eu îmi stau pe un tron ca oice rege. 
Dulăii n-au regretat c-au lătrat şi-au dat din gură, 
Ei răsplată au primit în servicii pe măsură, 
Pentru neamul câinesc s-a făcut asfalt aparte . 
Când ei nunta o petrec cerul luce de petarde 
Cuştile s-au transformat în palate becalite, 
Toată noaptea chefuiesc şi dansează pe spetite,  
Şi de ros noapte şi zi li s-au dat destule oase 
Dintre cele mai voinice, dintre cele mai cărnoase. 
Aşa fericire mare niciodată nu a fost 
De când lupii cei roşcaţi de pe tron au căzut prost. 
 

Acatist 
 
Bucură-te Ioane că nu mori de foame, 
Bucură-te Vasile, soaţa-i lângă tine, 
Bucură-te Ilie că ai pălărie, 
Bucură-te bădiţă că ai mândruliţă, 
Bucură-te Mihai, ai să mergi în rai, 
Bucură-te Costică că nu-ţi este frică, 
Bucură-te Gheorghiţă cu a ta leliţă, 
Bucură-te Dumitre că eşti plin de minte 
Bucură-te Emile că ţi-ai găsit pile 
Bucuraţi-vă cu toţii, asta soarta vieţii. 

Noiembrie 2007 
 

Politicienii 
 
Ni se servesc plăcinte, în vorbe, 
La colţ un bătrân pâine cerşeşte 
De pe un perete un biped zâmbeşte; 
Rotofei e chipul primarului spân. 
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Se înşiră taclale pe ziduri, 
Pornografia ne dă un spectacol 
Albastru, portocaliu, roşu 
Vede românul în strachina goală. 
Înjurăturile iau formă de piftie 
De curcan rumegă parlamentarii 
Ţării mângâie burţile soţiilor 
Prin vene circulă dezmăţul. 
 

Agenţia de ştiri 
 
Ţaţa Ileana din cartier 
a adus ieri 
o veste: 
preotul Vasile 
ar avea, se pare, 
trei neveste. 
Madam Popesc,  
prietenă cu Escu 
ce stă pe Strada Mare, 
are şi ea o ştire, 
tare: 
cică, 
crâşmarului Mardale, 
cel cu multe parale, 
i-a născut nevasta. 
Dusă cu ambulanţa 
nu a mai avut răbdare şi… 
a născut în saalvare un băiat mare, 
de trei şi ceva kilograme. 
În cartier a mai sosit o informare 
de la doamna …cutare: 
se zice  
pe la şcoala trei plus zece 
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doamna învăţătoare 
are o problemă: 
părinţii sunt nemulţumiţi 
că duce o viaţă de boemă, 
iar domnul învăţător, 
un târâie obială, 
nu ştie că-l înşeală,  
cu poliţistul Iliescu 
cel cu două trese, 
la pantaloni cu vipuşcă, 
la el toate fetele se uită 
pentru că are şi puşcă. 
Tanti Miţa, 
cea care are se înrudeşte cu Rariţa 
lui Zeamă 
a venit de la ţară 
cu o veste amară: 
pe moşia lui Ursache 
o strechie a înţepat-o în ureche 
pe nevasta lui Tache 
morarul 
cel care are bani cu carul. 
O veste, 
ca o poveste, 
soseşte 
şi se opreşte, 
în cartier, 
venită din Eter: 

băiatul lui Berechet, poetul,  
a călcat cu dreptul; 
pe o foaie de hârtie, 
şaicipi din coală, 
i-apărut la tipografie 
o poezie.  
Ştirile le vom continua mâine 
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cu o altă emisiune. 
II  

Madam Miţa 
 Grefier la tribunal 
Soră cu madam Tanţa, 
Tanţa dactilografa de la primărie, 
A venit cu o ştire pe care numai ea o ştie. 
Cică Romica, 
fata lui Tinca, 
cea cu dugheana din colţ, 
ar fi băgat divorţ. 
Motivul? 
 Soţul, Vasile  
care era băiat de prăvălie 
De ce s-a căsătorit nu prea ştie. 
Ileana,  
vadana lui Pişpirică, 
iute ca o furnică 
iar fi căzut  cu tronc 
într-o zi când a fost la iarmaroc. 
Fleoşc, 
poc,  
hodoroc- tronc  
la întorcere 
pe un drum cu băltoace 
i-a spus clar : 
Ileană, 
mândră madamă mai eşti…  
Pe-o sprinceană de deal, 
apoi în aval 
au făcut ce-au putut, 
şi apoi în sat, 
la Ileana-n pat… 
Motiv serios pentru divors 
Vestea s-a dus 
pe vale în sus 
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 şi v-o spun şi eu, 
la rândul meu. 
 

Prostul 
 
Prostul, se spune, este fudul, 
că altă belea nu are. 
Fudulia, desigur, îi este destul 
când trece pe Strada Mare. 
 
Prostul, se spune, se dă deştept 
iar alţii îl cred chiar că este. 
Prostia,desigur,are clienţi 
şi nu-i o simplă poveste. 
 
Prostul, se spune, este-ngâmfat, 
cu nasul în vânt îmi merge. 
Îngâmfarea, desigur,  nu l-a uitat 
şi vodă în ţară se crede. 
 
Prostul, se spune, a ajuns împărat, 
cu minciuni el gloata îmbată. 
Prostia, desigur, nu-i de iertat 
când toţi se aruncă în baltă. 

Mai 1999 

 
Oraşul cu pretenţii 

 
Adunătură de bipezi 
creaţi la vreme de beţie 
e-oraşul în care eu trăiesc, 
oraş ce geme de  prostie. 
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Oraş de  comersanţi veroşi, pestriţi,  
cu pălării pe scăfârlie; 
de precupeţe arţăgoase 
şi funcţionari de primărie; 
de ţaţe ce-au ieşit la pensii, 
aflate în arţag şi ură 
şi păruială pe măsură; 
de-învăţăcei cu titluri ’nalte 
ce vor să spună că ştiu carte 
dar sunt docenţi de neam mărunt 
cum e nisipul pe un prund; 
de preoţi cu caftane groase 
şi cu sultanele slinoase; 
de fete cocoţate-n plop 
pe catalige de pantof 
ce merg ţinându-se de şale 
şi se arată aproape goale; 
de puradei sălbăticiţi 
aduşi în stradă de părinţi; 
de tuciurii ce mi te-ntreabă 
de vinzi talon,cupon în grabă; 
de cuconete cu căţei 
ce-aleargă întruna după ei; 
de poliţişti încătăr’maţi 
şi de ţărani încotoşm’aţi; 
de cerşetori murdari, schilozi, 
de nu le  dai sunt furioşi; 
madame-n haine de tafta, 
de domni ce-şi mângâie cravata, 
şoferi de taxi împopoţaţi 
pe patru roţi mereu plecaţi; 
politicieni de mâna-doua 
ce pân-mai ieri strângeau cureaua 
şi azi cu burţi cum este piatra 
şi case mari pe la Sarata; 
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de sărăntoci, de bună seamă 
cu mâna-ntinsă spre pomană. 
Ce să vorbim adunătură 
de plebe şi alesătură. 
Aşa e Piatra-Neamţ de azi, 
o turmă mare pe-un izlaz, 
oraş mizer din fund de ţară 
ce altceva el vrea s-apară 

  

Numerele (I) 
 
Unu, unu, unu, 
O faci pe nebunu’ 
Că n-ai de mâncare, 
Pantofi în picioare. 
Doi, doi, doi. 
Mare tărăboi 
De foame şi de frig 
M-am făcut covrig. 
Trei, trei, trei 
Se adună ei 
Să plece în lume 
Să găsească pâine. 
Patru , patru, patru, 
În faţă la teatru 
Lume se adună  
Nu este a bună. 
Cinci, cinci, cinci, 
Ce mai stai aici 
Ţăran în opinci? 
N-ai ce să mănânci? 
Şase, şase, şase 
Mai plecaţi la case 
Eu n-am ce vă da 
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Pentru a mânca. 
Şapte, şapte, şapte, 
Colăcel cu lapte 
Am vrea să mâncăm, 
Să ne săturăm. 
Opt, opt, opt 
Şi un ou copt 
Dacă s-ar găsi 
Noi ne-am  mulţumi. 
 Nouă, nouă, nouă  
Ce vă trebuie vouă, 
Guvernul nu are 
Nici două parale. 
Zece, zece, zece 
Viaţa vine, trece 
Până ce murim 
Sus la ţintirim. 

Numerele (II) 
 
Unu, unu şi iar unu 
Cum o faci tu pe nebunu’ 
Că eşti mare deputat, 
Dar degeaba te-am votat 
Doi, doi şi iar doi 
Jos în vale-i tărăboi, 
Doi mineri s-au răsculat, 
Minele sunt la mezat. 
Trei, trei şi iar trei 
Se adună câteşitrei 
Un bătrân, doi puradei, 
Vai de el şi vai de ei. 
Patru, patru şi iar patru 
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Pe-nserate, sus la teatru 
Patru proletari se-adună 
Nu este deloc a bună. 
Cinci, cinci şi iar cinci 
Cinci ţărani sunt în opinci 
Şi-au venit şi ei la teatru 
Să-i ajute pe cei patru 
Şase şase şi iar şase 
Şase ţânci nu stau în case 
Au ieşit în strada mare 
Ca să ceară de mâncare 
Şapte, şapte şi iar şapte  
La guvern pe şapte trepte 
Proletarii cer de muncă, 
Cine muncă şi mănâncă. 
Opt, opt şi iar opt 
Opt docheri ies la raport 
Că pe marea cea albastră 
Nu mai este  flota noastră 
Nouă, nouă şi iar nouă 
Ţara este ruptă-n două 
Nouă unguri din Covasna 
De ier au luat-o razna. 
Zece, zece şi iar zece 
La reformă nu ne-ntrece 
Nimeni că suntem tari; 
Zece ori zece bişniţari. 
 

 
Notă:Ilustraţia, în parte, este luată de pe Net. 
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