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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 
Ioana Voicilă Dobre vine sfioasă şi cutezătoare, după mai 
multe popasuri antologice şi ajunge până la noi, pentru a-şi 
face loc încet şi confortabil printre culorile curcubeului cu 
această carte de autor. Pentru motive bine întemeiate, fata 
asta şi-a ales fanta de lumină dintre verde şi albastru. În 
acest spaţiu de descântec, poetesa îşi deschide sufletul 
pentru a ne da ocazia să-i admirăm freamătul transparent-
diafan al creuzetului literar şi zborul senin spre esenţele 
cumpănite şi simple ale trăirilor ei artistice.Cartea de faţă 
este partea materială şi tangibilă a sufletului ei de albină 
perenă şi consecventă propriului crez literar, presărat câte 
puţin în fiecare rostire atinsă de lumina argintie a versului. 
ÎNTRE VERDE ŞI ALBASTRU- Ioana Voicilă Dobre 
găseşte loc suficient pentru a-şi declama gândurile îmbibate 
de iubire, precum şi pentru a-şi întinde cerceaful violaceu-
liliachiu al aşteptării şi speranţei.Gâlgâie vara aici ca într-o 
felie de pepene proaspăt spintecată şi se scutură petalele 
florilor de nu-mă-uita, pregătindu-se să-şi nască bobiţele 
năzdrăvane ale rodirii bine temperate. 
ÎNTRE VERDE ŞI ALBASTRU este un loc de rugăciune 
luminoasă şi limpede pentru momentele de singurătate şi 
aducere aminte a visurilor fie neatinse şi reci fie deschise 
prea de mult timp pentru a mai fi proaspete şi 
răcoroase.Oricum aici este locul reluărilor cu încetinitorul a 
fazelor de interes major sau ale noilor începuturi mai 
fecunde şi mai promiţătoare. 
Deşi ne-am aştepta ca ÎNTRE VERDE ŞI ALBASTRU  să 
nu fie loc pentru trăirile alb-umbrite ale iernii sau pentru 
ocrul vioi şi îmbelşugat al toamnei încărcate de bine, Ioana 
Voicilă Dobre este binecuvântată cu un bogat sentiment al 
abundenţei astfel încât anotimpurile nu mai trebuie să stea 
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intrare. Deşi cele două culori sugerează vara cea senină, 
până la urmă se găseşte loc pentru fiecare partea a anului, în 
365 de culori şi nuanţe. 
Dincolo de toate şi mai presus de orice -ÎNTRE VERDE ŞI 
ALBASTRU-, Ioana Voicilă Dobre îşi cântă iubirea. Îngână 
ca o tutrturea senină ca zarea şi se frământă ca o columbă 
albă ca laptele în strofe de dor generos şi atins de aşteptare. 
,, Poate că aerul nu mai miroase a crini sau lăcrămioare,/ 
poate că timpul a aruncat parfumul acesta dulceag/ odată cu 
iubirea noastră./ Poate că...între verde şi albastru cititorul îşi 
va gasi măcar o singură dată propriile linişti pentru care să 
parcurgă toată această distanţă la pas, dus-întors. Merită! 
 
Ion Buciuman-Realizator ,, Poezia speranţei,, 
 -SPERANŢA TV 
www.ionbuciuman.ro 
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Între verde şi albastru – frumuseţea 
cugetului… 
 
 
„Două lucruri îmi umplu sufletul cu veşnic nouă şi 
crescândă admiraţie şi veneraţie, cu cât mai des şi strălucitor 
se îndreaptă gândul meu către ele: 
„Cerul înstelat deasupra mea şi legea morală în mine”…” 
( Kant) 
Poezia adusă în stadiul de „meşteşug”, şlefuită până când 
„strălucirea” aproape că te orbeşte… nu mai lasă sufletului 
nicio cale de exprimare. Poezia are nevoie de lumină caldă 
şi 
blândă, lumină care să-i asigure curgerea lină. Lipsită de 
spontaneitate, naturaleţe, lirism, poezia se stinge încet – 
transformându-se într-o „formă geometrică” fără trăire. 
Deosebite sunt versurile ce urmează, versuri în care viaţa 
este comparată cu o „tablă de şah”, iar piesele sunt 
personajele ce-şi joacă rolul. Fiecare mutare în acest spaţiu 
poate fi un moment de bucurie, încântare, dar şi de cumpănă 
şi tristeţe, însoţite adesea de un cântec de jale. Imaginarul 
este darnic cu cel care (curtenitor) îl „invită” într-o zi a 
încercărilor… la o partidă de şah, un joc ce se aseamănă atât 
de mult cu jocul vieţii în alb-negru… -(poeta având 
îndrăzneala şi curajul confruntărilor)- 
„privesc la viaţa mea / ca la o tablă de şah / 
invadată de nebuni / şi cai sălbatici / „… 
Aş numi mănunchiul de cuvinte izvorât din frumuseţea 
cugetului „pioni nevinovaţi”, pioni aduşi în faţa cititorului 
care va decide… A trimite la „moarte sigură” – de către 
criticii 
înăspriţi de timp – nobila împletire dintre spirit şi suflet… ar 
fi o adevărată „nebunie” şi aberaţie deoarece moartea e 
„sigură” oricum. A se lua aminte! 
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Poeta nu şovăie în faţa obstacolelor ce-i blochează drumul, 
ci dimpotrivă, cu abilitate, sustrage „carul reginei de alb” şi 
biciuind „caii sălbatici”… porneşte spre orizonturile visate, 
pe drumuri pline de lumină – la braţ cu poezia şi cu soarele-
n priviri. 
„să privesc soarele / în adâncul luminii / 
căldura lui / mă învăluie şi soare devin!” 
( Dragoste de viaţă) 
Descoperim cu uşurinţă în aceste versuri dorinţa poetei de a 
transcede într-o altă dimensiune, de a se contopi cu astrele, 
cu cel mai mare astru „soarele” şi din „adâncul luminii” să 
dăinuie deasupra lumii ca flacără supremă. Curgerea lirică 
este rodul gândurilor şi trăirilor pline de substanţă şi fineţe: 
undeva printre rânduri / ne-am întâlnit: / 
ce beţie!// tu, rămâi aceeaşi / pasăre rară / tinereţe !” 
( Vis pierdut) 
Valoarea estetică este dată de capacitatea poetei de a 
subtiliza gândul, răsfăţându-l şi aducându-l într-o adevărată 
stare de „beţie”. 
adio spun / copilului din mine / şi-mi dezbrac inima / 
de un cojoc /în plină iarnă. 
/ şi nu ştiu dacă e bine / sau dacă focul / 
adormit în ea /va rezista în iarna grea / 
(Să-ţi rămâi credincios ţie însuţi!) 
Şi chiar de-a trecut prin atâtea „anotimpuri” poeta are 
curajul de a dezbrăca un „cojoc / în plină iarnă „ şi ascultă 
cu atenţie „ ecoul paşilor / gândind că n-au obosit încă.” În 
spatele 
textului poetic veghează un înger păzitor, o voce a raţiunii 
venită din copilărie, dar şi o umbră… un glas al materiei 
aflată într-o continuă devenire şi transformare. Versurile 
expresive, metaforele - scăldându-se în ape limpezi şi clare 
– impresionează şi aduc un plus de prospeţime şi de 
scânteiere. 
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„un cântec de lumină ninge-a mister prin crengi 
când ciutura-nflorită adânc coboară-n suflet.”… 
(Un cântec de lumină) 
Fire aleasă şi cultivată, poeta ne răsfaţă cu simboluri diverse 
şi bogate, simboluri ce pun în valoare experienţa de 
alchimist, - cuvântul lipsit de crispare – fiind desprins cu 
dezinvoltură din „a soarelui paletă”. 
„ sunt cântecele toate / de fulgi-petale ninse 
acolo între ape / acolo între vise”… 
( Un cântec de lumină) 
Structură poetică armonios închegată, acest cântec al 
emoţiei intelectuale implică 
întreaga trăire a poetei – ce caută în natură un loc de popas 
şi de meditaţie. 
Şi cu „rochia-nverzită prematur”, proaspătă şi plină de 
vitalitate afirmă: 
„sunt primăvara ta / şi-a florilor / 
şi liniştea venit-am, / să ţi-o fur!” 
(Sunt primăvara) 
Natura exaltă sufletul sensibil al poetei, aceasta oferindu-se 
cu entuziasm clipelor frumoase – clipe ce aduc lumină 
binefăcătoare spiritului, lumină ce se revarsă şi asupra 
versurilor 
elevate purtătoare de sensuri subtilizate estetic. Omul 
superior caută mereu înălţarea pe verticală, caută neobosit 
spaţiile pure, luminoase, „raza, floarea, drumul şi înaltul” 
aşa cum afirmă poeta. Verticalitate înseamnă moralitate, 
înseamnă că omul trebuie să devină conştient şi responsabil 
de acţiunile sale, de încărcătura cuvintelor rostite şi 
aşternute pe hârtie. Cuvântul – această lumină interioară, 
flacără a spiritului – se vrea comunicat, dăruit cu 
generozitate în speranţa de a regăsi – oglindită fericirea – şi-
n ochii celorlalţi… fericire trăită atunci când s-a „întâmplat” 
miracolul primei iubiri: 
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,,Şi am găsit în ea atâta vară, / 
soare-n triluri, zumzet, clipocit! 
Şi-am iubit atunci întâia oară / 
Tot ce are viaţa de iubit.” 
(M-a primit la pieptul ei, pădurea) 
Mare iubitoare de natură, de frumos cu aură de mister… 
(favorită fiind primăvara ), poeta nu conteneşte s-o înalţe şi 
s-o cânte în versuri – aşezând-o în suflet ca pe o adevărată 
„comoară”. Îndrăgind nespus atât răsăritul cât şi apusul cu 
minunata-i paletă coloristică, „într-o vară de poveste” se 
lasă sedusă de visul în care are „marea la picioare” şi calcă 
„valul 
liniştit” şi ascultă „dorul cum se tânguie” sperând că de 
undeva din „braţele cerului” va coborî iubirea mult visată. 
Este prezent în versuri sentimentul iubirii şi al tânjirii după 
găsirea şi contopirea sufletelor pereche – sentiment asociat 
cu cel al neliniştii, dezamăgirii…Stingerea acestui sentiment 
tulbură sufletul ce-şi ascunde lacrima în nopţile albe de 
nesomn. 
„Eu nu ţi-am fost decât o primăvară,/ 
Singura lacrimă a vieţii tale / 
Ce-a aşezat-o sufletul, comoară / 
În trupul blând al dalbelor petale!” 
(Primăvară-lăcrimioară) 
Limbajul poetic, ca un parfum primăvăratec, seduce cu 
uşurinţă prin frumuseţe şi naturaleţe: 
„În liniştea adâncă a câmpiei / 
Te-am simţit, Doamne, în lanuri fremătând. / 
Erai acolo în culmea bucuriei! / 
Priveai în bob, pâinea crescând.”… 
(O clipă de singurătate) 
Şi iată cât de bine ştie poeta să sădească cuvântul în locul 
cel mai prielnic. Nu puţine sunt momentele când este 
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căutată singurătatea, ca o salvare, ca o nevoie de reculegere, 
de regăsire 
a divinităţii şi a păcii interioare. Cuvintele curg limpezi – ca 
un izvor albastru – în deplină armonie cu trăirile-i 
murmurate discret. În faţa frumosului sufletul poetic se 
deschide spontan, 
rămânând să contemple peisajul întâlnit în cale, cu adâncă 
consideraţie şi recunoştinţă – gândul fiind subjugat în 
întregime de farmecul fără egal- „clătind lumina în izvorul 
proaspăt” 
Imaginaţia şi intelectul se prind în „jocul armonic” al 
cuvintelor – cuvinte „fremătând” …ce încântă şi generează 
un sentiment estetic de mare delicateţe. Nu lipsesc din poem 
nici momentele de tristeţe, neliniştile şi mai ales momentele 
de răscruce când viaţa pare a 
deveni o adevărată povară. În faţa oglinzii poeta îşi trădează 
temerile… conştientizând că existenţa efemeră, perisabilă, 
supusă degradării – a lăsat urme vizibile pe chipu-i învăluit 
în 
lumină…altădată. Expresive, impresionabile şi de mare 
rafinament sunt versurile: 
„ Am cerut apă / din izvorul grădinii tale / într-o după-
amiază / 
cu arşiţă. / Aveam gura însetată de dor, / 
mâinile tremurânde / şi ochii strălucind / a speranţă.”… 
(Muguri noi) 
Dincolo de obstacole, înfrângeri, zbucium, poeta îşi pune 
nădejdea în poezie, în cuvântul fragil şi gingaş considerat un 
„far” într-o lume a tenebrelor! De admirat este dorinţa 
poetei de a nu rămâne prizonieră unui timp trecut – timp ce 
a lăsat deseori o lacrimă pe obraji. Păşind cu nobleţe mai 
departe, aceasta îşi pune întreaga speranţă în „soarele de 
mâine”, în noile mlădiţe, „muguri noi”… care sunt 
„nepoţii”, adevărată binecuvântare şi mângâiere divină. 
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„N-ai cumva un loc de taină / Unde să-mi aşez iubirea? 
Este unica-mi comoară / Ce-mi aduce fericirea!”… 
Taina este cea care înfrumuseţează şi salvează sufletul de la 
tot ce este ostil în jur. Prospeţimea lirică a versurilor nu face 
decât să predispună cititorul la o trăire emoţională profundă. 
Sensibilă, deţinătoare de rezerve spirituale, poeta caută 
„semne” în tot ce o înconjoară, semne care să o ducă spre 
adevărul fiinţei, spre adevăratul scop al existenţei. 
Volumul de versuri „Între verde şi albastru,” purtând 
semnătura poetei Ioana Voicilă Dobre, semnifică spaţiul în 
care „domneşte sufletul” – suflet care are parte de clipe 
nenumărate de fericire dar şi de multe răscruci ce pândesc 
rătăcirea…Poeta Ioana Voicilă Dobre îşi duce existenţa 
oscilând între frumuseţile lumii profane şi frumuseţile 
bănuite, neclare, misterioase ale unui spaţiu imaginar. 
Fire curioasă „autodidact”, iubeşte slova, cartea, dreptatea şi 
adevărul. Mereu surprinzătoare şi plină de optimism afirmă 
că este în continuă grabă să prindă „clipa în poezie.” 
Vă recomand cu căldură volumul de versuri „Între verde şi 
albastru”, volum în care îşi face loc „un univers al 
esenţelor” şi în care vă veţi regăsi trăirile de fiecare zi. 
 
Valentina Becart- Iaşi 
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Et in Arcadia ego 
 
Undeva, cândva, la o margine a bărăganelor, o copilă, cu 
ochii rotunzi ca nişte bumbişori, privea din verdele câmpiei 
la semeaţa înfăţişare albastră a munţilor ce se profilau 
departe în 
zare şi de care se simţea atrasă irezistibil şi gândea cum e să 
zbori între verde şi albastru… 
Era acolo, parcă de la începuturi şi, cu urechea trează, 
prindea torsul cunoscut al unui tractor, unul special, numai 
al ei, care-i aducea seninul pe faţă, pentru că numai acolo 
simţea acea 
iubire profundă de tot şi de toate, fiindcă acolo era, cum 
spunea Creangă -casa părinţilor mei , 
„Iubirea am simţit-o-ntâi/ în pâinea de pe masă/ 
şi-n glasul mamei, grijuliu/ce mă striga prin casă.” 
şi unde, cu siguranţă, cei mai mici decât ea o chemau dulce: 
dădico! 
Pentru că şi pâinea aceea venea tot din verdele dăruit al 
câmpiei privegheat de albastru, pentru că acolo, în taina 
grădinii se creştea primăvara, adică ea: 
„..o primăvară plina de mister /Pe câmpuri, în livezi şi prin 
păduri. /Mă-mpodobesc cu flori de măr: /Tu, verde drag, iar 
inima îmi furi!” 
Şi tot acolo, era casa bunicii unde, 
„Totul e verde, uşile cu tocuri şi praguri late, /geamurile 
cu/ pervazurile pline de flori /şi podina din drugi mari de 
lemn.”, 
bunica, pe care o iubea nespus şi care venea de la biserică, 
în zilele de sărbătoare “cu coşul tău frumos împletit de 
meşter,/cu căniţele tale de moşi/ împodobite cu cireşe, cu 
prune uscate,/cu străchinile tale mereu pline,/ cu mâinile 
tale mereu dăruinde.” 
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şi căreia îi va păstra o recunoştinţă profundă peste ani. 
Acolo Ioana Voicilă se afla în ţinutul de legendă al fericirii 
şi , cu siguranţă, poate spune acum “Et in Arcadia ego.”. 
Între pământ şi cer, între verde şi albastru în ţinutul acela 
ferice se zămisleau speranţe, speranţe ce vor răbufni ca nişte 
furtuni verzi şi albastre prin mări de cuvinte, fiindcă 
Dumnezeu, în marea Sa milostenie, i-a dăruit acelei copile 
de odinioară lumina sa şi a cuvântului şi căruia, dădica 
Ioana îi mulţumeşte acum: 
“Doamne îţi mulţumesc că mi-ai dat…/ 
Şi, Doamne, eu îţi mulţumesc zi de zi /Că în iubire, cu drag, 
tu mă ţii /Dar eu nu ţi-am dat decât poezii! //Cuvinte să 
spună cât pot să slăvesc /Iubirea de oameni şi cât ii iubesc / 
Şi câte-am făcut ca să-i mulţumesc.” 
Acum, când rodul furtunilor verzi şi albastre din suflet au 
poposit liniştite pe câmpiile albe ale cărţii, Ioana poate 
spune: 
„Din tot ce am …/Nimic nu-mi aparţine, doar viaţa.//Am 
adus atâta iubire în ea/ încât devenită pictoriţă, / am pictat 
în fiecare zi / câte un poem mut dar atât de viu!// Aici în 
vârful 
degetelor am totul şi mâinile îmi pun truda în oglindă./ 
Viaţa mea, o galerie cu tablouri vii, /poeme mute de atâta 
culoare şi bucurie.” 
rămânând să ţeasă în continuare alte lumini şi culori, alte 
vise şi speranţe : 
„Eu ţes vise şi mă bucur...” 
 
Aşa cum mă bucur şi eu de reuşita ei. 
 
Leonid IACOB-profesor, Comăneşti-Bacău 
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Anotimpurile vieţii 
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Sunt primăvară 
 
Am palmele-nflorite 
cu narcise 
şi la urechi, cercei 
de ghiocei. 
Sunt primăvara, 
ce-nfloreşte vise, 
pe câmpuri 
unde zburdă miei! 
 
Am inima-nroşită, 
un bujor 
şi rochia-nverzită 
prematur. 
Sunt primăvara ta 
şi-a florilor 
şi liniştea venit-am 
să ţi-o fur! 
 
Am ochii, scânteieri 
de stele noi 
şi sufletul 
deschis spre soare. 
Sunt primăvara, 
darnică în ploi, 
mamă 
seminţei roditoare! 
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Bucuria inimii 
 
Au înflorit caişii aşa cum visele-nfloresc 
Şi simt o bucurie ce nu pot să o definesc! 
E numai primăvara, ce sufletul inundă, 
Lumina vieţii calmă, iubirea ce abundă. 
Au înflorit caişii, inimii mele-i spun! 
Narcise şi lalele îmi înfloresc în drum. 
Tu, bucură-te iară, inimă iubitoare! 
Rămâi în primăvară, cea mai frumoasă floare! 
 
 
 
 
Roua dragostei de viaţă 
 
Eu te simt în raza blândă, primăvară parfumată!  
În dorinţa mea arzândă te presimt ca niciodată  
Când în zori, pe-o adiere, calmă şi uşoară vii  
Şi creşti muguri plini de miere, pomilor şi printre vii.  
Străluceşti, purtând în plete un noian de violete 
Iar din galbene narcise împleteşti noaptea la vise. 
Eu te am în suflet, fată!Tu, mereu îmi înfloreşti  
Floarea vieţii, parfumată cu idile şi poveşti! 
Un bujor-aprins zâmbeşte unei dalbe lăcrămioare. 
Faţa ta iar străluceşte, lăcrimând de-atâta floare! 
Roua dragostei de viaţă, tot preface-n nestemate! 
Şi mi-am dat cu ea pe faţă  să fiu primăvară-n toate! 
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Beţie de primăvară 
 
Te-mbată, de parfumul florii de salcâm 
De albul ei ca tâmpla milenară! 
Trimite-n dimineaţă al tău gând, 
Scânteie din făclia de aseară! 
 
Tăcerile s-or încălzi la soare, 
Şi ochii s-or clăti în verde pur 
S-o limpezi iubirea din izvoare 
Şi-o vrajă va fi totul împrejur! 
 
Arcuşul va-ncropi o melodie, 
Vioara inimii o să tresalte 
Şi visul ca un puf de păpădie 
Se va-nălţa pe notele înalte. 
 
Te-mbată, de parfumul florii de salcâm 
De albul ei ca tâmpla milenară! 
Trimite-n dimineaţă al tău gând, 
Scânteie din făclia de aseară! 
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Primăvară-lăcrămioară 
 
Eu nu ţi-am fost decât o primăvară, 
Parfum de dor şi dragoste şi rouă 
Ce te-au înnobilat întâia oară 
C-un nume nou şi cu o haină nouă. 
 
Eu nu ţi-am fost decât o primăvară 
Prin zecile de primăveri tăcute 
Şi am rămas o tristă lăcrămioară 
Într-o grădină-a florilor pierdute. 
 
Eu nu ţi-am fost decât o primăvară, 
O lacrimă, sub raza vieţii tale 
Ce-a aşezat-o sufletul, comoară 
În trupul blând al dalbelor petale. 
 
 
 
 
Ploaie de mai 
 
Am primit boabele de fericire 
aruncate peste lumea mea într-o zi de mai,  
plină de iubire, plămădită într-o stea. 
Erau atât de luminoase 
încât mi-am plecat privirea  
a recunoştinţă pentru ceea ce eşti! 
Şi-n umbra ta îmi pasc şi eu 
o perlă albă, panaceu al inimii ce-mi dăruieşti. 
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Stropi de dragoste bălaie 
  
Trec prin parc de dimineaţă, fericită iar zâmbesc 
Şi-n acest miraj de viaţă, nu pot să nu zăbovesc! 
Liliacul dă în floare şi-un castan se pregăteşte 
Pentru-a florilor ninsoare. Pasul nici că se grăbeşte! 
 
După ploaia din ajun, toate strălucesc acum! 
O ciupercă, albă toată, printre fire verzi înnoată. 
Prin mirosul de răşină, printre crengile de pin, 
Veveriţe se strecoară uşurele ca un fulg. 
 
Păpădia şi-a deschis iar bănuţul său aprins! 
Vrăbiuţe gureşe ciugulesc un arbore. 
Mierla cântă a-nviere, cântă-a bună revedere 
Şi-un sticlete, pe o creangă, jură că i-a picat dragă! 
 
Stropi de rouă şi de ploaie, stropi de dragoste bălaie 
Hrănesc firele de iarbă şi pe flori s-au prins în salbă. 
Raze noi de dimineaţă se aşează pe verdeaţă 
Şi-o înalţă voiniceşte-n ochii celui ce iubeşte. 
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Uimire 
 
În poiana înflorită şi de castani străjuită, 
Primăvara cântă-n strună, florilor de ,,ziua bună!,, 
Şi-n pădurea fermecată, roua clipei din petale, 
Curcubeie mii arată şi-n privirea dumitale. 
 
Pretutindeni e-armonie.Verdele e-un împărat 
Ce-a sosit cu veselie şi cu floare-ncoronat. 
Primăverii se vrea mire.Cântă în privirea lui 
Toată floarea câmpului, iar în ochii ei, uimire! 
 
Din adâncuri, de lumină, legănată-n al lui cânt 
Ivesc susur de izvoare, primăverii şipotind. 
Din mireasma revărsată, peste zări, cu dărnicie, 
Blânda sărutare-a clipei, toate visele învie! 
 
Şi-ntr-o rază împletită, cu a ochilor dorinţă, 
Primăverii cea iubită, verdele-i e năzuinţă. 
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Poem în oglindă 
 
Ploaia primăverii, iată, tot pământul îl îmbată! 
Mai vioi respiră floarea când în stropi se cerne zarea! 
Mult mai veselă-i chemarea şi mai dulce sărutarea! 
Ochii tăi strălucitori, mult mai verzi răsar în zori! 
 
Ochii tăi strălucitori, mult mai verzi răsar în zori! 
Mult mai veselă-i chemarea şi mai dulce sărutarea. 
Mai vioi respiră floarea când în stropi se cerne zarea! 
Ploaia primăverii, iată, tot pământul îl îmbată! 
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Dragoste fragedă 
 
Peste verdele-n neştire, plouă lacrimi de iubire, 
Cântă-n fiecare floare, dragostea ca o chitară. 
Cântec nou, de înflorire, străluceşte în privire 
Şi iubesc, a câta oară, ochii tăi de primăvară?! 
 
Cântă-n fiecare floare, dragostea ca o chitară 
Iar zefirul unduieşte firul ierbii ce-mi zâmbeşte. 
Pădurile şuşotesc, frunzele se-nveselesc 
Şi obrajii-mi se roşesc, c-au aflat cât te iubesc! 
 
Cântec nou, de înflorire străluceşte în privire. 
Primăvara dă de ştire, vieţii de a ei sosire 
Şi mă-nvăluie-n iubire, armonie, strălucire 
Şi iubesc a ei menire şi iubesc, iubesc, iubire! 
 
Şi iubesc, a câta oară, ochii tăi de primăvară, 
Geana şi clipirea lor ca petala florilor, 
Florilor de viorea care-mi ascund dragostea 
Şi mă rog, iar să mi-o dea, ca să gust amar din ea! 
 
Peste verdele-n neştire, plouă lacrimi de iubire 
Cântă-n fiecare floare, dragostea ca o chitară. 
Cântec nou, de înflorire străluceşte în privire 
Şi iubesc, a câta oară, ochii tăi de primăvară?! 
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Înfloreşte iubirea  
 
M-ai legănat pe braţe, te-am mângâiat pe suflet, 
Când mi-ai cântat tot dorul ce se revarsă-n flori. 
Te-am legănat în vise, m-ai mângâiat pe creştet 
Şi-n primăvara asta, tu, iar îmi dai fiori! 
 
M-a legănat zefirul ce l-ai trimis cu şoapte 
Şi mi-a întins potirul miresmelor din ape. 
Te-am mângâiat cu raza, care-a irumpt din piept 
Şi-ai înflorit la gândul, nopţilor în care te aştept. 
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Dragoste de mai 
 
Zâmbeşte soarele în bob de rouă 
Şi-un curcubeu se leagănă voios. 
În zori, această strălucire nouă 
O regăsim pe floare cu prisos. 
 
Zâmbeşti şi tu şi-n ochii-ţi verzi, 
Ce oglindesc natura zgomotoasă 
Poţi lesne, liniştea să-ţi pierzi, 
Scăldându-te, în viaţa lor voioasă. 
 
E-o primăvară plină de mister, 
Pe câmpuri, în livezi şi prin păduri, 
Mă-mpodobesc cu flori de măr. 
Tu, verde drag, iar inima îmi furi! 
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Un bujor şi-o lăcrămioară 
 
Adapă-te din lacrima-mi iubite, 
Bujor să-ţi fie faţa, iar în zori 
Şi, din atâtea gânduri risipite 
Te-adună şi trăieşte printre flori! 
 
Am să m-adăp din lacrima-ţi curată 
Să văd de vei putea uita vreodată! 
O viaţă am trăit, doar printre flori 
Şi am iubit de zeci şi zeci de ori. 
 
Sunt lăcrămioara, gingaş răsărită 
Şi, de bujor doresc, să fiu iubită! 
Şi ca să fiu acum şi mai concisă: 
Cunosc iubirea ta pentru narcisă! 
 
Mai ştiu că-n fiecare primăvară, 
Privirea altei flori ai căutat. 
Eu sunt prea mică şi sunt rară 
Şi, lacrimi pentru tine am vărsat! 
 
Ah, lăcrămioara mea dorită, 
Am în obraji prea mulţi bujori! 
De-ai fi a mea, ai fi mai fericită, 
Şi cea mai răpitore dintre flori! 
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Grădina soarelui 
 
Nimic nu se compară cu dimineţile de vară 
din grădina cu iasomie şi trandafiri, o mie 
când lumina se revarsă, de după casă! 
 
Atâta forfotă e în zori, în grădina de flori,  
încât văd cum se trezeşte o poezie, adormită aseară 
în care, florile s-au colorat, în asfinţit-roşcat. 
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Floarea-soarelui 
 
Bună dimineaţa, Soare! 
spuse floarea 
şi el îi dărui petale noi din raze 
şi cu un nume nou o înălţă. 
Bună dimineaţa, floarea-soarelui! 
spun copiii 
şi fiinţa ei îşi pleacă privirea 
din cerul pământesc  
desenând umbre razelor împărăteşti. 
Fericiţi, fiii Terrei 
mângâie încă astrul iradiind în floare. 
 
 
 
 
Tinereţe 
 
O fărâmă de visare, un mister desprins din soare, 
O clipită nedospită din a inimii ispită, 
Răsărit plutind pe ape, un ecou din val în val 
Vin, surâsul să-mi adape cu un iz de ideal. 
 
Din parfumul de pădure proaspătă, încremenită, 
În savoarea cea de mure, simt guriţa ta iubită. 
Şi-n cărarea şerpuită, raze blânde-n curcubeu 
Împletesc şirag, aevea, cu iubire, pasul tău. 
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Iubirea verii 
 
Prin pădure, 
timpul pare să fi încetinit, 
să nu tulbure îndrăgostiţii. 
Copacii se privesc liniştiţi în ochi 
mirându-se fiecare de verdeaţa celuilalt, 
contemplând vara în inima iubitei. 
Şi pare că, în vara asta 
s-au văzut pentru prima dată! 
Şi, niciodată verdele n-a fost mai verde, 
mângîierile mai tandre, 
legănarea, mai duioasă şi soarele mai arzător! 
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Azi sunt fericită fără motiv! 
 
Azi sunt fericită fără motiv!  
Un motiv ar fi totuşi,  
aripile de fluture în zbor.  
Ştiţi câţi fluturi am văzut azi?  
Dar, câte culori s-au strâns,  
să le împodobească aripile?  
Privirea, mi-a zburat odată cu ei  
şi mirosul fiecărei flori m-a ameţit.  
Poate, de aceea sunt fericită, fără motiv.  
Poate, sunt deja un fluture  
şi nu mi-am văzut aripile, până acum!  
Poate, parfumul e de vină sau vântul.  
Azi sunt fericită! Toţi fluturii, toate florile  
mi-au cântat, au dansat, s-au jucat.  
  
 
 
Toamna vieţii 
 
Sunt un strugure dulce,  
amintind primăvara.  
Sunt un strugure inimos 
cum ne-a fost vara. 
  
Sunt un strugure parfumat  
precum toamna. 
Dulce şi parfumat,  
strugure în formă de inimă,  
 
păstrat cu grijă peste iarnă 
vreau să rămân pentru tine! 
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Să ai marea... 
 
Să ai marea la picioare, 
Să calci valul liniştit 
Şi vrăjit, pe ţărmul zilei 
Să priveşti spre răsărit! 
 
Să ai marea la picioare, 
Într-o vară de poveste, 
Bucuria mare-a mării 
Doar în sufletul tău este! 
 
Să ai marea zbuciumată, 
Valul să te biciuie 
Şi s-asculţi, ca niciodată, 
Dorul, cum se tânguie! 
 
Să ai marea la picioare, 
Dragostea-n esenţa sa 
Şi tu însuţi să fii mare, 
De iubire, undeva... 
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Dor de toamnă 
 
Mi-e dor, de fumul serii, de luna coaptă în lumină, 
De râsetul meu de copilă şi dansul frunzelor, puzderii! 
Mi-e dor, de rumena gutuie, coaptă-n jar de crengi uscate, 
Şi de toamna arămie, dulce, darnică în toate! 
Mi-e dor, de mustul tămâios, nectar din soare adunat, 
De strugurele credincios ce vara-ntreagă s-a bronzat! 
 
 
 
 
 
Toamna din oglinda mea 
 
Plină-i toamna, de parfum, cu cerceii ei din struguri! 
Colieru-i din castane mai aprinde-n inimi, ruguri. 
Şi-a luat rochia de frunze, decorată-n stilul ei 
Şi cu rubiniu pe buze a pornit-o pe alei. 
Are paşii măsuraţi şi privirile blajine. 
Toamna de o căutaţi, e-n oglindă-aici, la mine! 
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Iubirea toamnei mele 
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Iubirea mă cheamă, de mână, s-o ţin, 
Când zburdă pe dealuri, primăvăratec. 
Îi spun că mi-e toamnă şi prin păru-i lin, 
Vârtejuri de frunze s-au prins, nebunatec. 
 
Dar ea, nu mă ascultă, are visele ei 
Şi vesel mă-ndeamnă spre creste. 
Îi spun: vine iarna şi-n păr şi pe-alei! 
Ea trece, râzând, peste toate aceste. 
 
Iubirea mă cheamă şi cu ochii închişi 
Mă las purtată de mâna-i arzândă. 
Mă duce-n înalturi, mă plimbă-n abis, 
I-accept nebunia şi trăiesc un vis! 
 
 
 
 
Frunză ruginie 
 
Frunză, frunză ruginie, cine dorul tău il ştie, 
Înţelege de ce pleci pe ape şi pe poteci! 
 
Frunză, ruginie doamnă, vine-n zborul tău o toamnă 
Mănoasă şi generoasă şi se cuibăreşte-n casă! 
 
Pică-n zborul tău alene, vara, adormind pe gene. 
Pică visele brumate, la pământ, înspăimântate! 
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Mesaj 
 
Toamna blândă îţi trimit, mesager la uşa ta  
Şi soarele la zenit să te mângâie, aş vrea!  
Frunzele să-ţi spună mut despre dragostea ce-ţi port  
Când aduse sunt de vânt în al vieţii tale port.  
 
Cu el, inima-mi aprinsă, iute vine să topească  
Flori de gheaţă-nchipuite ce ar vrea să înflorească.  
Tu, primeşte darul meu, fiinţa ce sunt şi-am fost,  
Ce-a avut un rost mereu şi-acum parcă, n-are rost! 
 
Blândă toamnă, dulce doamnă te trimit cu mere coapte  
Către dorul meu, dorit şi în zori şi-n miez de noapte! 
 
 
 
Corn de timp vrăjit 
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Toamna asta e frumoasă, luminoasă ca un gând! 
Mi-a păstrat soarele-n casă şi-amintirile pe rând. 
Cu căldura-i de poveste, mă-nconjoară braţul ei. 
Luminoasă toamnă este peste suflet şi pe-alei! 
 
Toamna asta-i minunată, generoasă peste poate, 
Cu vinul, mustind pe masă, jubilând printre bucate! 
Şi-n poiana toamnei noastre, prefăcută-n primăvară, 
Suntem regii către care, ploi de stele iar coboară. 
 
Visele se cern, fantastic, dintr-un corn de timp vrăjit 
Ca o veste minunată ce pământul l-anverzit. 
Sufletele cântă iară, melodii de mult uitate 
Şi amurgul-sur coboară, legănând acestea toate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

 41  

 
 
 

 
 
Zvon de iarnă 
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S-a-ntristat, deodată toamna şi-a venit vântul prin crengi 
Spulberându-i la-ntâmplare toate frunzele slăbite. 
S-a ascuns deodată, prinţul, după nori şi a lăsat-o, 
Vântului, s-o ameţească în tristeţi învârtejite. 
 
S-a zvonit că mâine-n zori, sora-şi cheamă-n ajutor, 
Ca să-şi cearnă fulguirea în covor după covor. 
Simt că peste-acestea toate, vară, toamnă, primăvară, 
Soarele, din raza-i sfântă, doar dreptate va împarte. 
 
Va da, iernii cât doreşte, primăverii ce-a visat, 
Verii, dragostea lui toată, toamnei, rodul cel bogat. 
 
 
 
 
 
S-a întors iarna! 
 
Veşti vuinde vin de-o vreme, 
somnul nu pică pe gene 
şi afară, totul geme! 
S-a întors iarna. Ca o privire furioasă, 
ca o femeie geloasă 
la soba de acasă, iarna s-a întors! 
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Flacără tremurândă 
 
Privesc în adâncul luminii din şemineu. 
Ceaiul s-a răcit, gândurile m-au purtat departe... 
Mireasma mentei răzbate în încăpere. 
Privesc fascinată, flacăra tremurândă 
Ca dragostea mea, pentru tine! 
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Noapte de iarnă 
 
Focul trosneşte în sobă. E iarnă şi îmi este bine 
Iar zâna lunatică-n ceruri mi-arată drumul spre tine. 
Gândul e-acum pe coline. Mă rog să îmi fii sănătos 
Şi, zilele fie-ţi senine precum al tău suflet frumos! 
 
Afară, în albul zăpezii se cern vise mari din înalt 
Şi parcă te simt mai aproape iar dorul se vrea alinat. 
O vrajă e totul  în jur şi iarna, la foc mi-o petrec 
Când stelele nopţii devin minunile clipei ce trece. 
 
E sfântă această pace. Copiii mi se odihnesc. 
Mă rog, cu smerenie, Doamne, ai grijă de cei, ce-i iubesc! 
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În lumea iubirii 
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Răsărit 
 
Zori de zi, zori de zi, în lumină reînvii  
Visul adormit în seară, ridicând o pânză iară,  
Picurând arsura razei peste începutul frazei!  
Zori de zi, zori de zi, roua-ntinselor câmpii,  
Luminiş scăldat în rouă, cale veche, cale nouă...  
Pe pământul-labirint, fericirile mă mint  
Şi mă-ntorc orice ar fi, tot la tine, zori de zi! 
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Dacă ai veni... 
 
Dacă ai veni,  
ţi-aş întinde mâna  
şi tu mi-ai răspunde  
c-un fluture zglobiu  
în colţul gurii...  
Dacă ai veni,  
ţi-aş aşterne clipa,  
covor de nestemate,  
să-mi rămâi aproape.  
Dacă ai veni,  
ţi-aş dărui o floare  
pentru fiecare clipire  
regăsită-n iubire.  
Dacă ai veni,  
fiecare mângâiere  
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de lapte şi miere  
aş preface-o-n avere! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru noi 
 
Pentru noi,  
voi opri timpul în loc  
şi ploaia voi aduce, în deşert  
dăruindu-i păduri tropicale!  
Pentru noi,  
nimic nu-i prea mult,  
pentru visele tale!  
 
Pentru noi,  
izvoare limpezi voi scoate  
din adâncuri,  
să-ţi înviorezi faţa, în răsărit!  
Pentru noi,  
sălaş de alge, în suflet,  
iubirii i-am clădit!  
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Pentru noi,  
fructe exotice voi culege  
în panere,  
cu grijă aşezându-le.  
Pentru noi,  
din dulceaţa lor, viaţă nouă  
vom creşte, sub soare,  
împlinind-o! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amintire 
 
Braţele tale m-au primit şi m-au leganat. 
Copil am devenit atunci. 
Grijile mi-au dispărut, lumea s-a volatilizat. 
Eram numai noi. 
Tu, leagăn iubirii mele,  
mirat, speriat, fericit că am răspuns  
chemării tale, din adâncuri. 
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În lumea iubirii 
 
În lumea în care se naşte iubirea 
Sunt numai parfumuri de roze. 
Acolo vin fluturi să-şi clătească privirea 
Cu iasomii, trandafiri, tuberoze! 
 
În lumea în care se naşte iubirea 
Sunt numai cuvinte de pluş. 
Să mângâie suflete le e menirea, 
S-alunece lin pe arcuş. 
 
În lumea în care se naşte iubirea 
E limpede apă şi-i aspru pârjol. 
Făcută-i din inimi ce-şi duc fericirea, 
Pământului, dându-i ocol. 
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Soarele răsărea pe chipul tău 
 
De pe pod, 
privirile noastre urcau pe firul apei. 
Acolo, soarele strălucea ca o monedă  
în apa limpede. 
Priveam amândoi, în tăcere, asfinţitul. 
Şi tu îmi zâmbeai atât de frumos 
încât, am surprins pentru o clipă, 
răsăritul pe chipul tău. 
 
 
 
 
Darul meu 
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Pe banca din parc, aşteptai viitorul. 
Erai, atât de încordat, 
cu pumnii strânşi, aşteptând! 
Voiam, să mă cuprindă braţele tale 
dar palmele nu le-ai întins, 
privirea ta, nu m-a atins! 
Cum să poţi primi viitorul, 
altflel, decât cu braţele deschise? 
Deschide-ţi, inima, în primăvară 
şi uită de iarna din noi! 
Şi, du-mă, departe, cât mai departe! 
Roteşte-mă, în alte ochiuri de viaţă, 
să ajung la inima ta 
Şi al nostru va fi viitorul! 
 
 
 
 
 
Noapte violetă 
 
Flori de zâmbet dăruind din a soarelui paletă, 
Ochii-n lacrimi mi-i surprind, aplecaţi spre-o violetă. 
Mi-ai trimis-o pe-o clipire şi descopăr şi în plete 
Dintr-un farmec de iubire, un noian de violete. 
 
Ba, mai mult, întreaga fire, violetă azi îmi pare! 
Cum mă ştii, dintotdeuna, eu iubesc astă culoare! 
Şi-ntr-o noapte violetă, învăluită-n violet 
Am să-ţi vin în vis, cochetă, tiptil, tandru şi discret. 
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Darurile vieţii 
 
Pentru fiecare spin vin să-ţi dau un trandafir!  
Pentru fiecare rană o să ning din cer, o mană!  
 
Pentru fiecare clipă, de visare, din cuvânt,  
Mă înclin pân la pământ şi mă-nalţ pe o aripă.  
 
Pentru fiecare vis, pe-o undă de dor, trimis  
Dăruiesc speranţa mea.Tu să-mi dai inima ta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loc de taină 
 
N-ai cumva un loc de taină 
Unde să-mi aşez iubirea? 
Este unica-mi comoară 
Ce-ţi aduce fericirea! 
 
Ştii cumva un loc anume 
Unde pacea să-şi găsească, 
Şi-unde masa, somnul, toate, 
Să înceapă să-i tihnească? 
 
N-ai cumva, un loc la tine, 
Vreo firidă luminoasă 
S-o primeşti să se ascundă 
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De lumea prea arţăgoasă? 
 
De-ai ascunde-o-n ochii tăi 
Blânzi, adânci şi temători 
S-ar simţi în largul ei. 
I-ar da vieţii dragi culori! 
 
De-ai păstra-o-n palma ta, 
Mângâiere să devină, 
S-o aşezi pe frunte-aş vrea, 
Să-ţi fie, în timp, lumină! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gând de seară 
 
Îţi trimit un gând de seară,  
în speranţa că-l vei prinde, 
să-l aducă trenul care,  
o iluzie ne vinde. 
 
Ţi-aş trimite mângâierea,  
ce doresc şi ce-o doreşti, 
să strivească depărtarea  
şi în ochi să mă priveşti! 
 
Să găseşti, în ei, cuprinsul,  
visului visat de tine 
şi să te cufunzi în dânsul  
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precum algele marine. 
 
Să te laşi hrănit de dulcea  
de plăcuta-mi apă vie 
şi oceanul meu de vise,  
te va legăna-n vecie. 
 
Îţi trimit un gând de seară,  
în speranţa că-l vei prinde, 
să-l aducă trenul care,  
o iluzie ne vinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
M-a primit la pieptul ei, pădurea 
 
M-a primit la pieptul ei, pădurea 
Şi pe umeri, păsări mii mi-a pus. 
Luminiş mi-a strecurat în suflet 
Şi-am rămas de dragoste pătruns. 
 
Şi m-a legănat pe crengi de vise 
Când cu frunze m-a împodobit. 
Şi-am simţit că mă ridic la ceruri 
Când pădurea-n suflet m-a primit. 
 
Şi-am găsit la ea, atâta vară, 
Soare-n triluri, zumzet, clipocit! 
Şi-am iubit atunci, întâia oară 
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Tot ce are viaţa de iubit: 
 
Raza, floarea, drumul şi înaltul, 
Râu lunatic ce ridică nori de vis, 
Curcubeul, foşnetul, cântatul 
Din pădurea vieţii-paradis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iubirea mea cu sufletul curat 
 
Te-am căutat mereu, 
de când mă ştiu, 
în norii ce treceau voios 
deasupra mea. 
Şi azi te chem 
cât nu e prea târziu, 
când îi zăresc iar, 
încărcaţi de nea. 
 
Te-am căutat mereu, 
de când mă ştiu, 
în limpezimea apei 
de izvor. 
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Şi azi te chem 
cât nu e prea târziu, 
când arde-n suflet 
necuprinsul dor. 
 
Te-am căutat mereu, 
de când mă ştiu, 
în raza soarelui 
ce îmi zâmbea roşcat. 
Şi azi te chem 
cât nu e prea târziu, 
iubirea mea, 
cu sufletul curat! 
 
 
 
 
 
 
Un om onest 
 
La fel cum râdeam, altădată, am râs şi azi privindu-te, 
Oglinda mea cu ochiii verzi! Am râs, recunoscându-te!  
Erai tot tu, un om onest. Eram tot eu, fata voioasă. 
Trecut-am azi acelaşi test şi m-ai găsit, din nou, frumoasă. 
 
 
 
Mica sirenă 
 
Ştii, eu sunt mica sirenă care priveşte la mal, 
La prinţul, ce pleacă la alta, în corabia dusă de val. 
De-i toamnă sau primăvară, iubirea-mi va fi la fel, 
Un fel de corabie rară, de rău, ocrotindu-l pe el. 
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Furtuna, de va vrea să vie, cu griji mari să-l cuprindă, 
Voi şti să-i îmblânzesc unda, cu inima mea, tremurândă. 
 
 
 
Iubita-floare 
 
Sunt floarea, 
iubita ale cărei petale le rupi, inconştient, 
zicându-ţi: mă iubeşte, nu mă iubeşte, 
mă iubeşte, nu mă iubeşte... 
Şi zilele trec şi cu fiece petală pierdută, 
mă întreb: mă iubeşte? nu mă iubeşte! 
mă iubeşte? nu mă iubeşte... 
Mă iubeeşte! 
 
 
 
 
Ospeţie  
 
Alege, din bunurile mele,  
dobândite după amar de vremi! 
Alege, bătrânule mag! 
Uite un colţ de inimă! 
E tot ce mi-a rămas  
omenind călătorii, ia-l tu! 
Mai am şi bucuria cântării, 
ţi-o închin ţie! 
Păsările sufletului meu  
să te desfete.  
Am şi un izvor de lacrimi.  
Vei soarbe, de vei vrea  
din lacrima mea. 
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De ce-aş fi tristă? 
 
De ce-aş fi tristă, 
când tu m-ai învăţat libertatea! 
Am gustat-o împreună, picătură cu picătură, 
dulcele amar al nopţilor noastre de jar... 
De ce-aş fi tristă, când ştiu că vei veni 
cu cerul în priviri şi zâmbetul deschis 
spre alte orizonturi... 
 
 
 
 
 
 
 
Muguri noi 
 
Am bătut la poarta sufletului tău 
într-o dimineaţă  
de mătase albastră 
când aveai iubirea 
prinsă la reverul  
zâmbetului cald şi înmiresmat. 
 
Am cerut apă  
din izvorul grădinii tale 
într-o amiază cu arşiţă. 
Aveam, gura însetată,  
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mâinile tremurânde 
şi ochii strălucind a speranţă. 
 
Am vestit amândoi, primăvara, 
împrăştiind  
ceaţa grădinii-comoară, 
legănând mugurii florilor  
plini de viaţă, 
într-o îmbrăţişare de îngeri,  
cu aripile eterne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am şi vise şi iluzii 
 
Eu ţes vise şi mă bucur că visând mereu sub stele,  
Multe au irumpt în mugur şi s-au pârguit devreme.  
Şi am vise zămislite din credinţa că într-o zi,  
Iar mă vei vedea, iubire, şi-ai să-mi dărui bucurii!  
 
Am iluzii minunate, cum că timpu-ar sta loc  
Să mi le-ncarce pe toate cu iubire şi noroc.  
Am iluzii încercate de nelinişti şi dureri.  
Dar acum, acestea toate, sunt realităţi de ieri. 
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Gânduri de dragoste 
 
Am pus în ochi lumina ce din adâncu-mi vine 
Să-ţi lumineze drumul spre-a mea fiinţă mică, 
Tristeţea să-mi ascundă, chiar şi singurătatea 
Şi lacrima din gene să nu o vezi când pică. 
 
Cum aş veni la tine, acum şi-n orice clipă, 
Din cântecele lumii doar unul să mi-l cânţi! 
Acolo unde marea, un munte înfiripă 
Eu ţi-aş citi chemarea din ochii tăi cuminţi. 
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Joc de iarnă 
 
Repetai într-una  
că suntem ,,nebuni,,. 
În jur, zăpada neobişnuit de albă,  
te contrazicea. 
În trei zile, focul nostru  
a făcut să se topească iarna. 
,,Suntem nebuni,,  
nebuni, spuneai! 
Nu, iubitule, suntem liberi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Îmbrăţişarea nopţii de mătase 
 
Noaptea albă, de mătase, dacă ne-ar învălui  
Ochii i-aş lăsa să-ţi soarbă toată vraja inimii.  
Buzele-aş pune pecete, frunţii tale ne-ndoios  
Şi-aş lăsa, să mă îmbete roua ei, miraculos!  
 
Mâinile mi te-ar cuprinde într-o lungă-mbrăţişare  
Şi în noapte aş aprinde cel mai sfânt dintre altare!  
Flacără-fiinţă vie m-aş prelinge-n focul său  
Descriind, o vâlvătaie către cerul panaceu! 
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Să nu mă-ntrebi! 
 
Să nu mă-ntrebi, 
unde mi-e gândul 
de-mi vezi privirea-n gol, pierdută! 
Poate că-l mângâie aevea, 
fiinţa ce îţi pare mută! 
 
Să nu mă-ntrebi, 
de ce tăcerea 
mă însoţeşte pe-nserat! 
Poate că îmi descopăr vrerea 
din cântecul ce n-am cântat. 
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Să nu mă-ntrebi, 
nimic, acum, 
când în răscruci se întretaie, 
atâtea drumuri neştiute 
şi inima mi-e vâlvătaie! 
 
 
 
Rămâi, iubire! 
 
Lui Adrian Păunescu 
 
Te-am iubit cu ştire, 
Te-am iubit în neştire, 
Rămâi ce-ai fost! 
Rămâi, iubire! 
 
 
 
 
Gând înaripat 
 
Pornesc cu ochii închişi 
şi mă surprind un vultur 
rotindu-se deasupra munţilor 
iar teama fuge-n trecut, 
de înălţimi, speriată. 
Tu mi-ai dat scara vrăjită 
şi am urcat fascinată de înalt. 
Alături, zâmbeai enigmatic 
ascunzând scara sub aripă. 
Rămâi, cu mine, pasăre rară 
şi nu voi mai privi, niciodată în abis 
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ci numai cerul, casa mea şi a ta! 
 
 
 
 
Metamorfoza 
 
Ca prin farmec, din germenii de grâu, 
a doua zi, pâinea rumenă mă îmbie pe masă 
şi dragostea noastră în focul solar 
iveşte un prunc drăgălaş. 
Visul e soarele la care mă închin  
şi mă rog în răsărit  
şi căruia îi mulţumesc în apus. 
 
 
 
 
 
 
 
Bine ai venit! 
 
Bună seara, glas de liră ce mă-ncânţi şi mă descânţi! 
Din a nopţii feerie numai tu mă mai încânţi... 
Tu îmi eşti acum colinda, darul inimii râvnit. 
În parfum de levănţică şi de mirt, eu te-am primit! 
 
Întind galbena gutuie, te alint cu busuioc, 
Dulce, dar şi amăruie, să-mi fii viaţă în noroc! 
Mă-nsoţeşti, mă iei de mână şi îmi aperi al meu pas 
Când, cu dulcea ta cântare, dar de suflet mi-ai rămas! 
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Îmbrăţişarea unui vis 
 
Este-atât de frumos, cântul visului tău,  
că plânge vioara,  
tresărind sub mătasea lui albă!  
Un înger, îmi pare că păzeşte acest vis. 
Şi, Doamne, dă-mi putere să-l cobor din înalturi  
şi să-l păstrez în raiul sufletului meu, pentru veşnicie! 
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Veghe 
 
Somnul dacă mi-ai veghea, eu mi-aş găsi liniştea.  
Sărutarea dimineţii ţi-aş da din dulceaţa vieţii.  
La ureche ţi-aş cânta cum mă-ndeamnă inima,  
Cântecelul susurat ca izvorul de curat! 
Să-ţi astâmperi umbletul şi să-ţi bucuri sufletul!  
Somnul dacă mi-ai veghea, eu ţi-aş veghea liniştea. 
 
 
 
 
 
Aud cum vine dragostea 
 
Aud, cum creşte visul din zâmbetul tău  
Asemeni unei flori, desfăcându-se în soare  
Şi pe aripa lui unduitoare  
Îmi culc, în linişte obrazul, eu...   
Şi simt, crescând în inima-ţi speranţa,  
Aşa, cum orizontu-n răsărit  
Face să crească în lumină, viaţa. 
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Noapte cu tine 
 
Pe umeri de îngeri, 
veniţi în fereastră, 
în noaptea albastră 
un ochi mă veghează. 
Şi visu-i mai tandru, 
în suflet sihastru, 
născând vii arpegii 
în inima trează. 
 
Cu aripi de mătase, 
un cântec se zbate, 
răsună-n unghere, 
lumini răspândind. 
În liniştea nopţii, 
vibrând de nelinişti 
mi-apare-n retină, 
un chip vălurind. 
 
Şi geana-l închide 
în clipa furată 
şi-o lacrimă curge 
pentru vis, prinos. 
Când somnul mă fură, 
pe-un cal nebunatec, 
mă-nchid într-un zâmbet 
pentru Făt-Frumos! 
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Inimi gemene 
 
Tristul pian  în sală şedea şi mâna iubirii o aştepta.  
Degete lungi, îşi imagina, că ar luneca pe clapa sa...  
Şi-atunci pianul cânta: vino, fetiţo, să mă mângâi,  
Vreau dorul tău sub căpătâi! În noi acorduri, să tresar uşor,  
Sub mâna ta, să simt că zbor, să-mi fii bucurie şi-amor!  
Vreau sufletul tău, lângă al meu, să rezoneze mereu!  
Vino, să-mi scrii o poezie şi note dulci îţi dau, o mie,  
Inima ta, călăuză să-mi fie, viaţă în cântec şi poezie! 
 
 
 
 
 
Două zâne bune 
 
Am dat nume de înger viitorului 
şi nepoata mea 
păşeşte voioasă de parcă ar avea aripi. 
Angela Irina mă ţine strâns de mână 
şi simt că vom călători ani buni aşa, 
eu zâna ei, ea zâna mea! 
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Alfabetul mării 
 
Albastre plete 
Blânde, ondulând, 
Cu ochii de cer 
Dăruită-n mister; 
Eşti zâna cea bună 
Frumoasă, cadână, 
Goală si adâncă, 
Hrănită din stâncă, 
Iubită de zare, 
Jumătate, cer eşti mare! 
La murmurul tău vin, 
Mă înclin şi revin 
Nu ştiu de e suspin 
Ori un râs hohotit. 
Pentru tine-am venit, 
Rătăcind jumătate din viaţă, 
Să mă alinţi, 
Ştiind cât te iubesc! 
Tăcerea din zbucium 
Ţie să-ţi smulg, 
Umedul obraz să ţi-l sărut, 
Văzduhul să-l cuprind şi 
Zare să devin, mare, suspin. 
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Regina 
 
În colţul de lună ivit la fereastră  
Pe a lirei strună, iubirea, maiastră  
Se leagănă, veselă, aripi fluturând  
Cu suflet vioară, nopţii regeşte cântând. 
 
În jur, mii de stele ţes drum de mătase, 
Iubirea-ntre ele, regină rămase.  
Coboară în suflet şi-i toată un zâmbet,  
Colindă albită de dor, purtată de dulce fior. 
 
 
 
 
În căutarea oglinzii 
 
Când se sfârşesc iubirile, 
rămâi din nou, doar cu tine 
şi te sperie faptul că nu te mai recunoşti... 
Eşti de fiecare dată o altă fiinţă 
şi numai o nouă oglindă va face să te regăseşti. 
Şi, ce chip frumos răsare din focul noii iubiri! 
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Vis pierdut 
 
Undeva, printre rânduri 
ne-am întâlnit. 
Ce beţie! 
 
Plecasem în gânduri 
cu aripa 
frântă. 
 
Timpul mi-a lipit-o, 
să-ţi pot îmbrăţişa 
durerea. 
 
A urmat un dans 
de nori 
de fum şi cenuşă. 
 
Plouă şi pământul 
se îngraşă iar 
cu regrete tardive. 
 
Tu, rămâi aceeaşi 
pasăre rară, 
tinereţe! 
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Iubirea 
 
Iubirea am simţit-o-ntâi 
în pâinea de pe masă 
şi-n glasul mamei, grijuliu 
ce mă striga prin casă. 
 
Şi-apoi, căţelul, Leul meu, 
(un dar de la bunica) 
se gudura la pieptul meu: 
eu îi eram mămica! 
 
Pe când udam frumoase flori, 
(copilă-n grădiniţă), 
un fluture o căuta 
pe-un fir de romaniţă. 
 
Mi-a apărut apoi în toate, 
în ochi de-nvăţătoare, 
în muzică, în vers, în carte 
şi-n planta ce răsare. 
 
În tot ce, soarele lumină, 
născut în bucurii, 
iubirea, recunosc stăpână. 
Iubesc pentru-a trăi ! 
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Puterea cuvântului scris 
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Pe când, pe tăbliţă scriam, 
Scrijelind, cu-n condei ascuţit 
Mirată, îmi descopeream 
Numele ce mi-l port smerit. 
 
Bătrâna, ce mi-a pus în mâini, 
Tăbliţa cu ramă de lemn 
Mi-a dat toată dragostea sa 
Şi cel mai cuminte îndemn. 
 
Şi, parcă-mi dădea o icoană, 
Un odor al său, mult iubit. 
Mi-a rămas, în suflet, o mamă 
Ce-o plânge azi, gândul cernit. 
 
N-a prins, să vadă-n-sfârşit, 
Din mâna ce-odată-a condus 
Pe-o mică tăbliţă de scris: 
Omagiul, din suflet adus! 
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Dimineaţa unui vis 
 
Azi, îţi vin cu flori în braţe, 
Trandafiri albi din grădină. 
Să-ţi împodobesc cu ei, 
Casa-n zori şi-a ta inimă. 
 
Mă strecor, pe negândite, 
Paşi de dans mă ispitesc. 
Învârtindu-mă, iubite, 
Eu, la pieptu-ţi mă trezesc! 
 
Şi, cu braţele întinse, 
Universul mi-l cuprinzi 
Iar din flori îmi faci coroană 
Printre sărutări fierbinţi. 
 
Sunt prinţesă şi sunt zână, 
În oglinda ta din piept. 
Şi mi-s vesela stăpână 
A iubirii ce-o aştept. 
 
Perna, mi-e din flori făcută, 
Patul din mireasma lor. 
Printre ele, jucăuşă 
Iar îmi bucur al meu dor! 
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Cenuşăreasa 
 
Eu sunt cenuşăreasa cea trudită.  
O zână m-a văzut, m-a ajutat  
Şi-acum, în rochia de bal, gătită  
Mă-nfiinţez cuminte la palat.  
 
In jur sunt prinţi, sunt şi prinţese  
Ce se-nvârtesc în ochiuri mari de viaţă.  
In pieptul meu o vrajă parcă ţese  
Iubirea pentru cel ce-l am în faţă.  
 
Dintr-o privire, el îmi cere mâna  
Şi eu mă văd alunecând uşor  
Spre cel pe care-l vreau pe totdeauna  
Şi pentru care simt teribil dor.  
 
Plutesc, dansând pe roze prima dată.  
Cuvintele vrăjite ne-mpresoară.  
El cu privirea ochii-mi verzi îmi cată  
Şi sufletul începe să mă doară.  
 
Alerg şi mă ascund de el pe dată  
Intr-un poem de dragoste târzie.  
Cuminte, iubitoare şi retrasă  
Cu-al meu pantof eu îl aştept să vie! 
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Fir de lună 
 
Noapte, noapte îmi dai şoapte, de iubire şi de dor, 
sărutarea lui pe pleoape, dragostea ca un fuior 
ce se toarce zi de zi în lumina soarelui 
împletindu-se cu luna, în braţele cerului! 
Noapte, noapte îmi dai vise, pentru clipele ucise, 
în zile de cumpene când tânjeam de dragoste 
şi rugam păsările să mi-l ţină-n cântece, 
cum lumina soarelui, viaţa pământului! 
 
 
 
 
Nu cunosc singurătatea 
 
Când mi-a fost dor, 
marea m-a învelit cu valul ei. 
Când mi-a fost dor, 
cerul mi-a picurat din stropii săi. 
Când mi-a fost dor, 
muntele însuşi m-a chemat spre creste! 
Când mi-a fost dor, 
nu m-au lăsat însingurat! 
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Dorul, craiul nopţii mele 
 
Dorul, craiul nopţii mele îmi aprinde tainic stele. 
Într-un ochi de peruzea mi-nfloreşte dragostea  
Şi-ntr-o rază de lumină, luna galeşă mi-anină  
Visele care aşteaptă mângâierea înţeleaptă.  
Iar la ceas târziu, de noapte, gândurile devin şoapte,  
Dorului şoptind încet că sunt trează şi te-aştept. 
 
 
 
 
 
Răscrucea 
 
Viaţa ei, cărare lină, un fir de mătase fină, 
Ghem de dor neînăsprit, pe pământ rostogolit. 
 
Viaţa lui, drum însorit, venind dinspre răsărit, 
Strălucind mereu în soare, plin de floare şi candoare! 
 
La răscruce s-au găsit cărarea şi-un drum bătut. 
Au tot stat şi s-au privit… Nemilos, timpu-a trecut 
Ca şi soarele zorit, de nori grei, spre asfinţit. 
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Inimă de diamant 
 
Inimă de diamant, apărută din neant  
plină eşti de strălucire!  
Inimă, îmi eşti iubire!  
 
Inimă de diamant, rană dulce din neant  
plină eşti de bunătate!  
Inimă, îmi eşti dreptate!  
 
Inimă de diamant, în arome de Levant  
fie-ţi cântecele line  
revărsate peste mine!  
 
Nu sunt inimă de piatră! Te iubesc ca  
niciodată, inimă de diamant,  
apărută din neant! 
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Ce frumos am trăit! 
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Ce frumos am trăit! 
 
Mi-ascult uneori atent 
ecoul paşilor 
gândind că n-au obosit încă. 
În ei simt trecerea timpului 
şi-mi regăsesc 
voinţa de stâncă. 
 
Bătăile inimii nu-mi sunt 
singuratice: 
îmi urmează paşii cadenţat. 
Prin anotimpuri  
mă poartă voios, 
mereu pe drumuri de neumblat. 
 
Îmi simt amintirile 
încrustate 
în talpa ranită de dor 
şi văd cum din ele răzbate 
al dorinţei de viaţă, 
izvor. 
 
Şi merg, merg mai departe 
sângerând. 
Lacrimile mi le înghit 
şi râd plângând, hohotind. 
Ce frumos, Doamne, 
am trăit! 
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Semănătorul-culegător 
 
Eu mă întreb de multe ori, dacă-am fost bun semănător  
Şi de sămânţa ce-am ales va face rod bun de cules.  
Privesc la fii mei pe rând. Nici nu le trece azi prin gând  
Din câtă muncă s-au ivit şi câte nopţi i-am ocrotit!  
 
Sunt mai înalţi şi sunt vânjoşi, toţi trei sunt nişte Feţi-
Frumoşi  
Şi-n fiecare văd ceva, smuls parcă din fiinţa mea.  
Parcă sunt gemeni sau tripleţi! M-am prelungit în aste vieţi  
Cu suflet de semănător, şi cu speranţe pe ogor.  
 
Mă văd trăind peste un veac în care am lucrat cu-n ac  
O broderie minunată de vieţi şi nu-s însingurată.  
Voi fi prin ei culegător şi fericită-n viitor  
Şi fiecare va purta mesajul din sămânţa grea.  
 
Şi, o nepoată, răsfoind album de poze sau citind,  
Va aminti de ziua-n care am semănat spre neuitare: 
Cuvinte multe din iubire, copii să intru-n nemurire,  
Flori vesele spre încântare şi viaţa ei spre continuare. 
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Dragoste de viaţă 
 
Iubesc ploaia, vântul sălbatic, 
zăpada, cernând singuratic. 
Şi totuşi insist şi totuşi risc, 
să privesc soarele în adâncul luminii. 
Căldura lui mă învăluie şi soare devin! 
 
 
 
 

 
Îngerul grădinii 
 
Eram un fluture mic şi jucăuş.  
Te iubeam aşa de mult că  
spuneam tuturor, în zborul meu,  
iubesc, iubesc, iubesc!  
Numai pe tine te lăsam să-mi mângâi culorile,  
(curcubeul în care mă înfăşase viaţa).  
Toţi te invidiau pentru fluturele din grădina ta!  
Şi tu invidiai florile...  
Într-o clipă de rătăcire mi-ai rupt aripile 
dar îngerul grădinii mi-a dat aripi noi  
din petale de flori. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

 92  
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Floarea de colţ 
 
Când ai pierdut, aproape totul  
s-a căscat o prăpastie uriaşă şi,  
brusc, îmbătrânind ai fi vrut să mori.  
 
Urma să descoperi că având viaţă, ai totul...   
 
Ca să trăieşti deplin, ai plătit urcând târâş  
pe culmea durerii, unde floarea de colţ te aştepta.  
Văzând-o numai, sufletul tău a renăscut. 
 
 
 
 
Ascunde-mă! 
 
Ascunde-mă-n sufletul tău, să nu mă atingă nimic! 
Fii bun, fereşte-mă de rău şi-ajută-mă, să mă ridic! 
Ascunde şi sfântă-amintirea la care mă-nchin zi de zi! 
Căci scumpă îmi este iubirea de tine şi de a trăi! 
Şi bucură-ţi inima-n noapte, când tandră îţi voi răsări 
Şi crede-n săruturi şi şoapte, balsam pentru-o nouă zi! 
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Lacrima de dor 
 
Prinde-mi, lacrima, iubite, în palme! 
Închipuieşte-ţi, sufletul meu 
venit către tine, ca un suspin. 
Prinde-mi, lacrima!  
Oglindeşte-te în ea 
şi mângâie-ţi, faţa a sărbătoare! 
Lacrima mea, candoare, lacrimă-floare 
va limpezi astfel, faţa iubirii! 
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Crinul, floarea sufletului meu 
 
Prin piaţa lumii tumultoasă 
În costum de floare-aleasă 
Zâmbesc oricui fără de teamă. 
Doar florile mă iau în seamă. 
 
E-un carnaval cu flori şi îngeri, 
Cu măşti hidoase, desuete, 
În care, inimă mai sângeri 
Când se aruncă-n flori cu pietre. 
 
Graţia multor flori, se ştie 
În preajma crinului, păleşte 
Şi veselă, rămân în piaţă 
O floare mândră ce iubeşte! 
 
 
 
Lumini şi umbre 
 
Mă regăsesc, la lumina lămpii 
într-o seară a greierilor. 
Eu şi imginea mea, 
două umbre ce dispar, 
născându-se... 
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Clipă limpede 
 
Ţine-mă, în braţe, soartă! Mângâie-mi pe frunte stele 
Şi în ochii tăi, cu grijă, pune-mi numai peruzele! 
 
Înfloreşte-n piept iubirea ce din faşă mi-ai promis 
Să imi depăn fericirea pe aripa ei de vis! 
 
Ţine-mă, în braţe, soartă! Legănându-mi clipele 
Să găsesc în ele, poartă, pentru drumul limpede! 
 
 
 
 
 
Vântule, iubitule! 
 
Iubitule, nu s-a-ntâmplat nimic. 
Nimic nu s-a-ntâmplat sub stele! 
Doar eu visam ceva, unic 
Cu ochi frumoşi de peruzele. 
 
Iubitule, nu s-a-ntâmplat nimic! 
Mi-e timpul martor că demult 
Doar eu mai plâng, înăbuşit 
Un curcubeu într-un tumult! 
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Casa bătrânească 
 
Cineva mi-a dat pontul, 
bătrâna vinde casa 
şi se mută la soţ în satul vecin. 
Avesese un soţ navetist Neguţa. 
Casa e puternică, aproape că îi seamănă. 
În hol m-a atras şemineul cu hornul din colţ. 
Îmi aminteşte de bunica şi de copilărie. 
Totul e verde, uşile cu praguri late, 
ferestrele cu pervazul plin de flori 
şi podina din drugi mari de lemn. 
Ce bine îmi este aici! 
Aproape că o simt pe bunica, 
aproape că mă simt în anii şaizeci... 
Iubesc casa asta şi o vreau pentru sufletul meu! 
Bătrâna e mulţumită, că o va cumpăra cineva 
care să-i păstreze vii, amintirile 
iar eu sunt fericită, că în toate încăperile, 
,,îmi văd” bunicii, unchii şi mătuşile, părinţii tineri. 
Bine v-am găsit, dragii mei! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                         

 100  
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Sculptorul 
 
Ai sculptat mereu, cuvinte, pentru suflet pentru minte 
ducând vremea înainte.Te văd la masa tăcerii, 
liniştit în faptul serii, hrănind timp şi hrănind soartă 
şi trasând linia dreaptă.Tot aduni şi tot aduni 
zile calme, aspre luni, învrăjbite săptămâni. 
Ani frumoşi şi dureroşi îi înnozi şi îi descoşi, 
care-a fost mai dăruit şi care mai ostenit... 
Doamne, câte-am pătimit! Treci prin poarta de sărut 
să priveşti spre infinit, gând duios şi nesfârşit... 
 
 
  
 
Tu 
 
Din al inimii tumult,  
curcubee ai făcut. 
Ochii de i-aş ridica,  
m-ar orbi, dragostea ta! 
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Galeria mea cu poeme mute 
 
Din tot ce am, 
nimic nu-mi aparţine,  
doar viaţa! 
Am adus atâta iubire în ea,  
încât devenită pictoriţă, 
am pictat în fiecare zi,  
câte un poem mut dar atât de viu! 
Aici, în vârful degetelor,  
se află totul 
şi mâinile îmi pun truda în oglindă. 
Viaţa mea,  
o galerie cu tablouri vii, 
poeme mute de atâta culoare şi bucurie! 
 
 
 
 
Sunt un om crud 
 
Sunt un om crud şi crudă mi-e trăirea 
şi crudă-n veci, iubirea! 
Că am lăsat în fluturare o mână caldă-n depărtare 
călcându-mi inima-n picioare... 
 
Imi strigă: stai şi nu pleca! 
Şi eu strivesc sub talpa mea a mia oară, inima. 
Îmi spune, iarăşi, că o doare. 
N-o crede drumul plin de sare ce duce astrul la culcare! 
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Regina de alb 
 
Privesc la viaţa mea ca la o tablă de şah 
invadată de nebuni şi de cai sălbatici. 
Trimit numai gândul la înaintare 
şi aflu că au fost nimiciţi de propria nebunie. 
Pe tabla mea de şah se mai bat încă pioni nevinovaţi 
trimişi la moarte ,,sigură,, de regele negru. 
Nebunia, boală molipsitoare a cuprins tot regatul 
dar carul ,,reginei de alb,, se înfiinţează la palat. 
Şi, ce mândru era regele negru! 
Ştia cât urăsc nebunii dar şi cât îmi plac caii sălbatici... 
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Nu, n-am să plec! 
 
Nu, n-am să plec! 
Cu roua dimineţii m-au primit trandafirii. 
Şi-acum, în toamna vieţii 
M-am predat iar, iubirii. 
 
Nu, n-am să plec! 
Corabie vie, pe valuri plutind, 
Eu te chem, să-mi deschizi orizonturi. 
Şi-mpreună, de vrei, să pornim către porturi! 
 
Nu, n-am să plec! 
Cât înfloreşte teiul şi plopul înalt 
Şi umbră ne mai fac, 
În ochii tăi, iubirea, vreau să mi-o tac! 
 
 
 
 
Muguri 
 
Câţi muguri de iubire,  
parfumul lor mi-au dat,  
în cântec de-nflorire 
i-am dezmierdat. 
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Două vieţi 
 
Viaţa ei, viaţa lui, 
două pâraie, cu albii bine croite, 
revărsându-şi preaplinul 
din ploaia, care tocmai a trecut. 
Libere, undeva pe bărăgane, 
şuvoaiele se îmbrăţişează. 
Pentru câtă vreme însă...?! 
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O clipă de singurătate 
 
În liniştea adâncă din câmpie 
Te-am simţit, Doamne, în lanuri fremătând! 
Erai acolo, în culmea bucuriei. 
Priveai în bob, pâinea crescând. 
 
Ne vrem atât de singuri, câteodată 
Şi în păduri, ne-ascundem revanşard 
Dar când dispare parcă, lumea toată, 
Rămân doar fricile care ne ard. 
 
Şi iar şi iar, luând-o de la capăt, 
Pe-o aţă, zilele le înşiruim. 
Clătind lumina în izvorul proaspăt, 
O nouă faţă, lumii, dăruim. 
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Bunicii mele 
 
În ziua în care, ai plecat, 
acum un sfert de veac, 
lumina lui marţisor a devenit rece 
şi-n ziua aceea a fost toamnă tristă. 
Te văd aevea, cu broboada groasă, 
din catifea maronie, pe cap 
ce-ţi acoperea jumătate din trup. 
Devenisei atât de mică, o copilă! 
Tu, însă rămâi icoana copilăriei mele 
ce venea de la biserică, atât de senină, 
că fiecare gând te mângâia, bunico! 
Nu ţi-am spus niciodată, cât te iubeam 
cu coşul tău frumos împletit de meşter, 
cu căniţele tale de moşi 
împodobite cu cireşe şi prune uscate, 
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cu străchinile tale mereu pline, 
cu mâinile tale, mereu dăruinde! 
Azi, m-am întors în timp, îngerul meu! 
Am văzut iar lădiţa ta din lemn  
cu zahăr cubic, covrigi, mere şi nuci, 
comoara rămasă, balsam pentru suflet. 
În ea strecor acum, recunoştinţa mea, bunico! 
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Un vis 
 
Ca să te pot atinge, 
m-am preschimbat în nea, 
pe trupul tău, să pot ninge 
duios, dragostea mea. 
 

 
 
 
 

Alegerea 
 
Mă aflam 
în faţa unui cuţit 
cu două tăişuri. 
Am ales siguranţa vârfului. 
 
 
 
 
 
Poveste 
 
A existat o noapte a mea 
când, 
mângâind iarba din luncă, 
luna o aveam, întreagă. 
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Flori de gheaţă 
 
Aştept, de-o veşnicie ca să vii, cu-mbrăţişări şi sărutări 
Şi mă frământ în insomnii, iubirea mea târzie, mă omori! 
Iubirea mea, nu sta afară-n ger! În inimă, un loc ţi-am 
pregătit! 
Şi, chiar dacă te simţi stingher, la mine-n suflet, bine ai 
venit! 
Aici, la mine parcă-i un cuptor! Mă arde-n piept şi asta tu o 
ştii... 
Mă perpelesc demult, de dor. Dar n-am un cuib, să te pot 
împlini... 
Şi, de atâta aşteptat, un cuib, ce i-am promis, 
Iubirea mea s-a transformat, în flori de gheaţă şi în vis. 
Fereastra o păzesc, noapte şi zi să nu le-atingă cineva. 
Nici eu, nu îndrăznesc, să le mângâi căci le-aş topi cu 
rasuflarea mea! 
Speranţă, chin şi bucurie, în miez de iarnă vă petrec. 
Din visul făurit cu tine, în florile de gheaţă, simt cum trec. 
Vom fi o lacrimă, la primăvară, ne vom preface-n ghiocei 
Şi, Soarele, întâia oară, se va-nclina sublim la ei. 
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Între verde şi albastru ( sau ,,timpul-servitor,,) 
 
Poate că, aerul nu mai miroase a crini sau a lăcrămioare. 
Poate că, timpul a aruncat parfumul acesta dulceag 
odată cu iubirea noastră. 
Laptele însă, are acelaşi gust de iarbă verde! 
Doar ochii albaştri mă mai fascinează 
asemeni cerului după ploaie. 
Visând la stele mai fură timp 
şi-l mărunţesc în dinţii secundelor, 
albe precum laptele, amărui ca firul ierbii. 
Timpul, praf stelar parfumat, fuge pe uşa din spate a vieţii, 
mereu între verde şi albastru. 
 
 
 
 
 
Reflecţii 
 
Privesc la voi, simple cruci 
şi totuşi atât de diferite! 
Crucea de marmură înconjurată cu gărduleţ de fier, 
crucea de lemn, neîngrădită. 
La cimitir, ca în viaţă: 
avuţia îngrădită de convenienţe, 
simplitatea, frumuseţea, libere ca pasărea... 
La cimitir-odihneşte, în viaţă,trudeşte! 
Şi toate astea pe acelaşi pământ 
şi sub acelaşi soare... 
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Secunda-dor 
 
Secunda care pleacă, în veci va fi dorită 
Mai mult decât aceea ce-aşteaptă dezmierdare. 
Secunda care pleacă mereu va fi privită 
În picurii de ploaie şi-n valu-adus de mare. 
Secunda care pleacă o vom numi tristeţe 
Şi lacrimă, ce curge în dor de tinereţe. 
 
 
 
 
Doina dorului 
 
Din tăcere şi credinţă, frământarea din fiinţă, 
Din haos şi dintr-un nor, a ivit ieri, al meu dor. 
Din tăcere-ncremenire s-a născut a mea iubire 
Şi-aş fi vrut să dau de ştire, ca să ştie-ntreaga fire! 
Aş fi vrut să-ţi scriu, să ştii, că iubirea va pieri 
Dacă paşii ţi-s pustii şi nu vrei, de ea, să ştii! 
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Iubirea lui 
 
Sunt apa ce susură 
de un dor veşnic, nepotolit. 
Voi îngheţa, la venirea iernii 
văzând iubitul, îmbrăţişând 
un alt suflet îndrăgostit. 
Mă vor privi ca pe-un decor abstract. 
Singurul lucru care va conta, 
va fi fericirea lui,  
alimentată mereu de alte izvoare,  
acum, îngheţate. 
 
 
 
 
Cuvinte verzi 
 
Din mierea gândului aştept 
cuvinte verzi zâmbind în soare, 
cuvinte-pete de culoare 
pe griul vieţii imperfect, 
cuvinte verzi cu spicul drept. 
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Pe altarul poeziei 
 
Ai semănat cuvinte-flori, 
Dumnezeiesc deschise-n zori 
Şi-ndrăgostite doar de soare 
Precum iubirea roditoare! 
 
Din coşul inimii, fierbinte 
Ai semănat mii de cuvinte! 
Divine muzici împletind 
Din lacrima pură de gând. 
 
Preaplinul lor l-ai revărsat, 
Peste un univers curat, 
Peste un suflet de iubită 
De seva lor, îndrăgostită! 
 
La templu a venit sfioasă, 
Aducând inima-i voioasă 
Legată de-un cuvânt de jar, 
Să ardă calm lângă altar. 
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Adio! 
 
Am auzit un şuerat prelung 
Şi gândurile-au prins să zburde iar 
Crezând în revenire, visul meu amar. 
 
Lăsând în urmă călătorii 
Ce-mi desfătau neliniştea privirii  
Ţi-am spus atunci ,,adio!,, şi ţie şi iubirii. 
 
 
 
 
 
Curgere 
 
Curge viaţa, ca un val, 
ideal de ideal... 
Marea, zbucium de idei, 
viaţă în splendoarea ei! 
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Axis Mundi sau ,,O lansare de carte,, 
 
În sala oglinzilor, 
un înger aşează cărţi pe scaune 
în aşteptarea prietenilor. 
E dublă sărbătoare  
şi servim o cafea, cu suflet de înger. 
De ziua Sfintei Marii, toate zâmbetele lumii 
s-au strâns pe faţa prietenului nostru! 
,,Axis Mundi,, e cartea care aşteaptă. 
Mâini înfrigurate o răsfoiesc. 
Cerşetor la poarta lumii,  
îngerul-poet vrea nemurirea, 
fără să ştie că Dumnezeu i-a picurat-o în aripi. 
 
 
 
 
 
Împlinire 
 
În căsuţa mea de turtă dulce 
te-am adus cu drag, pe tine, Vis, 
să rămâi cu mine, 
veşnic, să te-acopăr cu flori de cais! 
 
În căsuţa mea de turtă dulce 
încape o lume cu bune şi rele. 
Înălţimea Ta, astăzi îmi aduce 
toată strălucirea cuprinsă în stele! 
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Melancolie 
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Noaptea,  
sfetnic bun  
şi stelele mă inspiră.  
 
Şi totuşi,  
nu ştiu cum şi nici de ce 
cuvintele expiră.  
 
Gândesc,  
că sunt fericit  
dar sunt nehotărât.  
 
Inimă de granit,  
unde-am greşit  
şi când te-ai împietrit? 
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Aripi în lumină 
 
Te-am căutat prin vise, singuratic 
Dar tu erai prea sus, în zbor urcând, 
Te-am căutat şi mi-au răspuns lunatic, 
Îndepărtate aripi, fâlfâind. 
 
Te-am căutat prin nopţi şi aspre zile 
Dar tu erai prea sus, în zbor urcând, 
Te-am căutat în visul tău, copile 
Şi te-am găsit, iubirea, legănând. 
 
Te-am căutat prin timpuri efemere 
Dar tu erai prea sus, în zbor urcând, 
Te-am căutat în licărul de stele 
Şi te-am găsit fiinţa-mi luminând. 
 
 
 
 
Copacul-chitară 
 
( În memoria Tatianei Stepa ) 
 
S-a mai frânt un copac.  
Păsări mii şi-au luat zborul 
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Să-i dea ultim onorul pe sub cerul opac. 
Foşnet calm, tânguit din ţărână răzbate 
Şi copacul-chitară, drumul ultim străbate. 
Doar o cruce, din el, timpul poate să scoată 
Unic semn amintind, dureroasa lui soartă. 
 
 
 
S-a mai stins o stea 

 
 
,, Sculaţi-vă, sculaţi-vă, sculaţi-vă 
Din somnul cel de moarte! 
Salvaţi-vă, salvaţi-vă, salvaţi-vă 
Prin limbă şi prin carte! ,, 
(Grigore Vieru) 
 
Când vine omul, numai, numai zâmbet! 
Când pleacă omul, numai, numai plânset! 
Mai bună, lumea, cu un gram, o lasă 
Tribut plăteşte pentru el, o viaţă! 
 
Când vine omul, numai, numai soare 
Şi-i noapte grea a lui plecare. 
Un nume bun, un nume drag ne lasă 
Şi o-ntristare pentru-o-ntreagă viaţă! 
 
Când vine omul, numai, numai miere 
Când pleacă omul, inimă-n durere. 
Câte-o fărâmă pentru fiecare, 
Cât are Omul, inima, de mare! 
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Linia dreaptă 
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Şi eu credeam odată  
că drumul cel mai scurt e linia dreaptă. 
Am vrut să verific 
şi-am pornit spre inima ta. 
Dar ne aflam în peşti şi ,,cât ai zice peşte,, 
norocul s-a dus la fundul apei. 
Năvalnic,  
dorul m-a trimis în adâncuri. 
Dar acolo, acum, totul e atât de alunecos 
încât prefer să admir apa, vălurind trecutul. 
 
 
 
 
Telefonul fără fir 
 
Când vă sufocaţi de ţipete 
la adresa puţinei voastre linişti 
reveniţi pe tărâmul copilăriei 
şi jucaţi ,,telefonul fără fir''! 
Poate se va rătăci un cuvânt magic... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziua fericirii 
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Pe aleile parcului, 
viitorul m-a primit 
în braţele sale. 
 
Briza lacului, 
sălciile lunecânde 
ne-au cununat. 
 
Poveştile tale 
cu iz de mânăstire 
linişteau bătăile inimii. 
 
A urmat sărutul pecete, 
dulce izvor, 
aprigă sete. 
 
Bucuria revederii 
înflorea pretutindeni 
nuferii. 
 
Însuşi Dumnezeu 
ne-a mângâiat creştetul 
a mulţumire. 
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Câmp de maci 
 
Am văzut un câmp rănit, de atâţia maci în floare 
de plângea, sângerând lanul viselor, spre neuitare! 
Am simţit un dor ţipând, cu-o imensă bucurie 
din adâncul răstignit în gânduri şi în pustie! 
Am păstrat un mac, un vis din plăpânda zi de vară 
şi în suflet l-am sădit să-mi fie în timp, comoară. 
 
 
 
 
 
Fericirea e mută 
 
M-ai rugat odată să-ţi scriu o poezie 
dar eram atât de îndrăgostită 
că nu-mi găseam cuvintele: 
se ascunseseră adânc, în suflet. 
Şi-apoi duceam darurile tale  
destul de grele pentru umerii mei tineri. 
Dar poezia întârzia să apară 
şi într-o zi ai plecat. 
Atunci au irumpt şi dorul mi-a ars sufletul 
alungând cuvintele 
ascunse din iubire, cu grijă. 
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Visul ca o săgeată 
 
Nimeni nu-mi poate lua visul! 
Cred că e primul lucru ce l-am descoperit 
Trăgând cu arcul... 
Visam să trimit cât mai departe săgeata. 
Într-o zi  însă n-am mai găsit-o! 
Şi astăzi mă întreb, unde o fi? 
M-aş duce iar în livada copilăriei s-o caut... 
Cu arcul acesta am slobozit multe săgeţi 
Pe care mai apoi le vedeam 
înşiruite, la locul lor. 
Unde o fi săgeata copilăriei mele? 
De ce am sentimentul 
Că de m-aş întoarce, aş găsi-o? 
Şi dacă aş găsi-o 
Aş mai putea reveni între voi? 
Mereu mă voi întreba 
Ce s-ar fi întâmplat dacă… 
Şi totuşi, 
O săgeată nu-mi iese la socoteală. 
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Devenire 
 
Am fost floare de măr, 
într-o copilărie frumoasă, 
prinţesa cu rochia roz. 
Treceam într-un docar  
printre oameni şi printre cai  
visând să devin un măr copt. 
Lumea-şi vedea încă de ale sale  
când sămânţa mărului  
a încolţit miraculos. 
Şi, cum Dumnezeu ne împlineşte  
mereu visele, 
azi, mă regăsesc întreit. 
Pe cea mai tânără ramură, 
o floare nouă 
cântă soarelui de ,,ziua bună,,. 
 
 
 
Ardere 
 
În drum spre soare, ard ca o lumină 
Şi-n raza lunii, mă găsesc arzând, 
Îngemănând dorul cu neodihna 
Din căutările-mi pe-acest pământ. 
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Mărturisire 
 
Ce drag îmi este chipul tău, şuviţele ce-ţi cad pe frunte 
Şi ochii tăi ce caută mereu alţi ochi strălucitori de ciute! 
 
Guriţa ta, nesăţios privesc şi buzele micuţe de mi-ai da 
La pieptul tău m-aş încălzi. Izvor de viaţă mi-ar fi ea! 
 
Dând tonul dragostei profunde, pe valuri de amor plutind 
Ne-om preschimba în nişte unde şi ne vom regăsi, iubind. 
 
 
 
 
 
Anotimpurile dragostei 
 
Cântam o melodie veche, noi, suflete pereche, 
O melodie a iubirii, cea mai firească clipă-a firii, 
Acorduri vii, universale peste trăirile-abisale. 
Dar timpul, şarpe veninos, o clapă de pian a ros 
Şi am fugit atunci, pe dată, de clapa tristă, sfărâmată. 
În cântec nou, de nepătruns, fiinţa noastră s-a ascuns 
Fără acordurile-n care, iubirea plânge şi-apoi moare. 
O melodie nouă încropesc, acorduri pentru pasul îngeresc, 
O piruietă, paşi adăugaţi şi suntem cu-o iubire mai bogaţi! 
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Poetul-salcie 
 
Am simţit sufletul său  
aplecat spre filele-valuri,  
să lase amintirea trecerii  
prin învolburări, prietenilor. 
 
 
 
 
Întâmplare simplă 

 
Tot vorbind mereu stele  
m-am surpins  
gândind  
la steaua mea. 
O vedeam acolo,  
între ele  
şi prin tine, parcă strălucea! 
Tot vorbind de mare  
şi de lună  
ne-am scăldat în vise  
amândoi. 
Ne-am trezit  
cu dragostea, stăpână  
peste tot ce-nsemnăm noi. 
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Pictor celebru 
 
Dimineaţă-ntr-un mister, pictoru-a ieşit pe cer 
Să picteze luncile, albe iasomiile, 
Păpădia, liliacul şi nuferi să pună-n lacul 
Unde a plouat azi-noapte tot cu lacrimi şi cu şoapte. 
Decorează, zugrăveşte şi mângâie în culori 
Tot ce-i viu şi tot ce creşte şi iubirea, uneori. 
 
 
 
 
 
 
Dorinţă 
 
Lasă-mă, să te iubesc! 
De mii de ani, te rog. 
Dar tu, eşti mereu călător 
Şi strigătul meu 
S-a pierdut pe cale. 
Lasă-mă, să te iubesc! 
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Întoarce-ţi, faţa Orfeus! 
 
Pierdut,  
în faţa ferestrei arzi  
amintiri şi lacrimi...  
 
Euridice e aici, jucăuşă  
dar nu o vezi de mâna cu care  
priveşti în zare...  
 
Inima îi arde  
şi palmele-i goale visează  
să-ţi descopere argintul.  
 
Ochii  
şi-au făcut drum  
prin părul tău...  
 
Întoarce-te, 
Orfeus  
să-ţi poată pătrunde în suflet! 
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Ritmuri vrăjite 
 
Mă învârtesc, în cercul mare  
Din ce în ce mai iute. 
Mâinile îmi întind, 
Să te cuprind în dans, iubite! 
 
Trupul unduios al chitarei tale 
De mijloc, mă strânge uşor. 
Simt mâna ta, mă simt chitara 
Ce-şi cântă fuiorul de dor. 
 
Îmi aud ploaia chemată, 
Bătând în geam, fericită. 
Mă simt chitara viu acordată, 
De tine şi ploaie, iubită! 
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Viaţa-i plină de-aşteptări 
 

Ascultă marea şi chemarea,  
Aşteaptă fluxul şi refluxul,  
Ascultă vântul scrutând zarea,  
Furtunii nu-i grăbi impulsul!  
 
Ascultă ploaia-nsingurată  
Şi bucură-te, de-ai săi stropi! 
Aşteaptă-o, cu fiinţa toată  
Când aşteptare nu mai poţi!  
 
Aşteaptă timpul să-şi reverse,  
(Din darurile ce le-ai dat)  
Cândva-nmiit, toate-aceste  
Minuni ce Domnul ne-a lăsat! 
 
 
 
 
De dragoste curată 
 
Cupa dragostei ţi-ntind într-o caldă mângâiere,  
Inima de dor ţi-aprind. Simt cum bate cu putere!  
 
Fruntea de-mi vei săruta, mâinile am să-ţi sărut  
Şi din cupă noi vom bea picătura de alint.  
 
Soarbe vinul cel de soi pe şoptite, pic cu pic!  
Gustând viaţa amândoi, nu vom regreta nimic! 
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O casă pentru iubirea mea 
 
Eu te-am trăit iubire frumoasă,  
Ţi-am dat copii şi ţi-am făcut casă.  
Eu te-am trăit cu toată puterea,  
Cu tine-mpărţeam liniştită, averea.  
 
Eu ţi-am trăit chiar şi plecarea  
Şi nu ţi-am plâns pierdută, zarea.  
Te-am aşteptat iubire frumoasă  
Doar cu merinde rostuite pe masă.  
 
Şi iată că-mi vii, în chip frumos  
Cu părul negru de abanos  
Cu ochii verzi şi privirea senină  
În care timpul a pus iar lumină.  
 
Eu te trăiesc iubire frumoasă  
Te chem din nou la mine, acasă  
Pentru că ştiu, că tu încapi toată  
În inima mea, o casă curată. 
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De când te ştiu, am  şi  eu  un  înger! 
 
Înger cu aripi ce rezonează  
cu inima mea  
te văd aevea  
în ceaşca de ceai sau cafea!  
Zilele îmi petrec  
sub privirea prelungită,  
în verdele, devenit brusc, 
atotstăpânitor.  
 
În noapte, 
vreau să ating întunericul  
ca şi cum ţi-as mângâia  
părul strălucitor!  
Îţi iubesc cuvintele,  
încărcate de frumos  
din sufletul tău,  
de înger mărinimos!  
 
De când te ştiu,  
am şi eu, un înger,  
rază vie, în mii de culori,  
la care mă rog  
în răsărit şi căreia  
îi mulţumesc în apus.  
De când te ştiu,  
am şi eu un înger! 
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Dorinţă 
 
Ochii mei vor să te vadă, legănându-ţi clipele  
Şi iubirea mea, o viaţă să-ţi mângâie pleoapele.  
 
Gura mea îţi vrea sărutul, floare de nu-mă-uita  
Iar fiinţa mea-nceputul îl vrea din fiinţa ta! 
 
Să fiu eu, floarea din floare care dis-de-dimineaţă 
Îţi presară stropi de rouă peste însetata-ţi viaţă! 
 
 
 
 
 
În preajma lui 
 
În preajma lui parcă prind aripi, cuvintele un cântec îmi 
devin. 
În preajma lui mă simt femeie, iubită cum n-am fost 
nicicând!  
Şi-n clipa când mă ia de mână, cu drag  privirea-mi căutând  
Mă simt, pe mine, mai stăpână şi mai bogată cu un gând.  
E gândul către fericirea ce ne aşteaptă pe-acel drum  
Pe care-am presărat iubirea, culegători să-i fim acum! 
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De m-ai fi iubit... 
 
De m-ai fi iubit,  
Din prima clipă-aş fi ştiut!  
Privirile mi le-ai fi înflorit!  
Ca soarele, în răsărit,  
În ochii tăi aş fi crescut. 
O lume aş fi cucerit!  
Ţi-aş fi adus-o toată-n dar  
În cel mai fin mărgăritar.  
De m-ai fi iubit... De m-ai fi iubit! 
 
 
 
 
Călător, mereu călător... 
 
Mi-ar fi plăcut să fi rămas cu mine  
Şi timpul să fi stat în loc.  
Dar tu călătoreşti mereu, iubite,  
În căutare de noroc.  
 
Încă nu ştii că-n astă lume,  
Norocul trece chiar pe lângă noi. 
Ne dă bineţe şi apoi ne spune:  
Nu mai pleca şi nu privi-napoi! 
 
Mi-ar fi plăcut, să-ntâmpin primăvara,  
La pieptul tău, privind semeţ. 
Dar te-am pierdut, iubitule, în iarnă  
Şi asta, niciodată, n-o să-mi iert! 
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Noapte de sânziene 
 
În poiană lângă iaz  
Voinicu-a dat de necaz, 
Nimfele văzduhului  
L-au trezit din somnul lui. 
 
Răsărit-a luna plină!  
Pădurea e în lumină  
Şi cu părul despletit  
Domniţele s-au ivit.  
 
Dansează naiadele,  
Ritmurile vesele. 
Stapânele vântului  
Cântat-au voinicului!  
 
Ce mi-ai adormit voinice  
La umbra paltinilor,  
În ţinutul ielelor,  
Locul sânzienelor?  
 
Zână, zână nu-mi fă rău,  
Mie-mi place dansul tău! 
Ochişori-ţi de turcoaz  
Mă vor scoate din necaz!  
 
Învoieşte-te, de-ai vrea  
Zâna mea, frumoasa mea  
Să stau în privirea ta  
Ca să-ţi pot cânta doina! 
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Suflet deschis 

 
Atâtea bogăţii am strâns în ochii blânzi şi părul nins  
Dar când furtuna a venit eu o epavă-am devenit! 
Căutătorii de comori m-au ocolit de-atâtea ori 
Şi, leneşii, au adunat nisipul ce m-a îngropat.  
 
Sunt o epavă prea bogată în aur şi în diamante!  
A mea e marea, marea toată la fel şi stâncile înalte! 
Văd cum se zbat în zarea strâmtă şi marea le e prea adâncă...  
Îi văd izbindu-se de stâncă şi, orbii, mă ocolesc încă! 
 
 
 
 
 
De dragoste şi de dor 
 
Iubeşte-mă, puţin, cât cerul e senin 
Căci de s-o-nnoura, peste inima mea 
N-o să mai poţi vedea ochii mei rupţi din stea! 
 
Înalţă-mă, acum, când la mijloc de drum 
Încă mai pot zbura, către inima ta, 
Cu braţele deschise şi visele nestinse! 
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Aşteptarea 

 
Se-ntunecă zarea toamnei târzii  
Şi-aleargă ploaia pe-alei după frunze. 
La masă iar scriu şi-i dedic poezii  
Şi toamnei şi ploii ce îmi sunt muze.  
 
Îmi iau mai apoi pelerina şi plec  
Prin vaietul ploii şi-n ropot, târziu,.  
Undeva, într-o gară vin să-te-aştept, 
Liman şi speranţă, iubire să-ţi fiu!  
 
Fericită mă scald în aer curat  
Şi-mi vine să zburd prin stropii reci  
Dar mă prind de braţul, ce mi l-ai dat  
Uşor, pe aleea pe care, iar treci.  
 
Şi, uite, căminul ne-aşteaptă!  
Intrăm zgribuliţi şi grăbiţi amândoi,  
Privind cu regret de pe-o treaptă  
La pomii grădinii rămaşi trişti şi goi.  
 
Un ceai aromat ne-ncălzeşte acum  
Şi ochii se caută privind duios  
La omul acesta, venit de la drum,  
Un tandru şi bun Făt-Frumos. 
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Cântec, joc şi voie bună 
 
Firicel de iarbă verde 
Sărut ochii cui mă vede 
Şi guriţa cui mă vrea 
Ca să fiu mireasa sa! 
 
Firicel de iarbă deasă 
Te-am îngrijit lângă casă 
Şi-acum toamna îmi eşti fân 
Cu parfum de pus în sân! 
 
Firicel de fân cosit 
Mă îndeamnă la iubit, 
La cântat şi la horit, 
Doru-n zare să-mi trimit... 
 
Să-l trimit în patru zări, 
Să mi-l cânt în sărbători. 
Poate badea va-nţelege 
Şi din toate m-o alege! 
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Ce mult te-am iubit! 

 
Ce mult te-am iubit, 
Să spună serile târzii... 
Ce mult te-am iubit, 
Tu, niciodată nu vei şti! 
 
Ce mult te-am iubit, 
Să spună zile de nesomn... 
Ce mult te-am iubit, 
Să spună sufletul de om... 
 
Dar nu se poate descifra, 
In traiul zilnic, dragostea. 
Şi nu poţi duce, trup firav, 
Iubirea unui suflet brav. 
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Miracole 

 
Lumea mai crede  
în miracole, 
cum ar fi ploaia  
mult aşteptată. 
Dar nimeni nu face nimic. 
E drept că 
nu poţi inventa ploaia 
dar o poţi chema! 
Cât te-am chemat! 
Am implorat cerul 
şi ai venit nesperat 
aducându-mi 
însăşi, ploaia! 
Să mai spun lumii 
cât m-am rugat? 
Numai aburii ploii ştiu 
cât am ars 
în această iubire! 
Lumea mai crede 
în miracole 
dar nu le imploră cerului... 
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Gânduri în haiku 

 
un ochi pe faţă 
un ochi pe dos, mereu, 
haina timpului. 

 
toamna ruginie, 
lumină rece, pe drum  
bătătorit 

 
                      mângâierea ta, 

   crestele munţilor 
   în plecăciune. 

 
depărtările, 
inimă călătoare, 
clipă fugară. 
 
bântuit de furtuni, 
suflet-poezie, 
fulger în dar. 
 
ciocârlie-tril, 
dimineaţă de vară, 
muntele-cântec. 

 
pârtie de brazi, 
verdele suind voios 
vârfuri amare. 
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Iubirea, dar divin 
 
Aud cum urcă în mine, o doină. 
Vreau să prind trilul silabei rănite  
şi devin o rană, un cântec spre cer. 
Sărut smerită mâna albită 
de zăpezile sufletului nins, de ani buni. 
Mă doare doina zăpezii sufletului tău, 
cum doare petala macului smulsă de vântul hain. 
Şi rog înaltele izvoare safire 
să păzească liniştea sufletului însetat de iubire, 
stând de strajă mereu la poarta inimii tale! 
Te bucură, de roua iubirii divine, 
lăsată sub bolta de inimi senine! 
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Cenuşăreasa 
 
Eu sunt cenuşăreasa cea trudită. 
O zână m-a văzut, m-a ajutat 
Şi-acum, în rochia de bal, gătită 
Mă-nfiinţez cuminte la palat. 
 
In jur sunt prinţi, sunt şi prinţese 
Ce se-nvârtesc în ochiuri mari de viaţă. 
In pieptul meu o vrajă parcă ţese 
Iubirea pentru cel ce-l am în faţă. 
 
Dintr-o privire, el îmi cere mâna 
Şi eu mă văd alunecând uşor 
Spre cel pe care-l vreau pe totdeauna 
Şi pentru care simt teribil dor. 
 
Plutesc, dansând pe roze prima dată. 
Cuvintele vrăjite ne-mpresoară. 
Îl văd cum ochii-mi verzi îmi cată 
Şi sufletul începe să mă doară. 
 
Alerg şi mă ascund de el pe dată 
Intr-un poem de dragoste târzie. 
Cuminte, iubitoare şi retrasă 
Cu-al meu pantof eu îl aştept să vie! 
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Acelaşi drum 
 
Te prind de mână: nu privi-napoi!  
Nu fă greşeala fără de scăpare, 
Urcăm, Golgota asta amândoi! 
Ţi-e drumul greu, primejduit,  
picioarele ţi-s aprig scrijelite  
dar chipul tău e luminos  
în privirile-osândite!  
Şi de-o să cazi cu fruntea-n mărăcini  
lasă-mi, povara frunţii tale!  
O cruce, fie şi din spini, să-ţi duc,  
pe a vieţii înspinată cale!  
Când soarele se va ascunde  
şi de durere n-o să-l vezi,  
să-ţi fiu alături, o lumină,  
şi în lumină să mai crezi!  
Când sete-ţi este eu să-ţi fiu,  
năframa ce-nmoaie buza arsă în pustiu!  
Să-ţi întăresc, în timp, credinţa  
în tot ce înseamnă iubire  
şi să câştigi cu biruinţă a noastră primenire! 
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Să-ţi rămâi credincios ţie însuţi! 
 
Adio, spun copilului din mine 
şi-mi dezbrac inima 
de un cojoc în plină iarnă! 
 
Şi nici nu ştiu dacă e bine 
sau dacă focul adormit în ea 
va rezista în iarna grea... 
 
Dar el nu vrea să-şi ia,, adio!,, 
şi mă petrec în umbra lui 
prin veri şi ierni, drum amărui. 
 
Îl simt de-a stânga cu-n surâs, 
de bun străjer, ce devotat 
prin graniţi multe m-a purtat. 
 
Copile drag, cu ochii mari 
şi inima, cât lumea toată: 
ţi-am dat o viaţă adevărată! 
 
Şi, fiindcă ai rămas cu mine 
ţi-am împlinit sublimul vis 
ce îl purtai în suflet, scris! 
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Un cântec de lumină 
 
Un cântec de lumină, 
ninge-a mister prin crengi 
când ciutura-nflorită, 
adânc coboră-n suflet. 
Izvoru-i nesecat, 
cu apa cea mai lină, 
răcoare-i e iubirii 
cu arsiţă în umblet. 
 
Un cântec de lumină 
ninge cu maci în pleoape 
când somnul nopţii vine 
să-ţi dăruiască vise. 
Acolo te simt eu, 
de mine, mai aproape, 
în apele duioase poveşti 
încă nescrise. 
 
Sunt cântecele toate, 
de fulgi-petale, ninse, 
acolo între ape, 
acolo între vise... 
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Viaţa, unic dar 
 
Oricât de greu, ar vrea să fie, 
Al vieţii drum 
Să ştii, că nu e, 
Aşa cum pare, nicidecum ! 
 
Oricât de grea, ar vrea să fie, 
A vieţii stea 
Să ştii, că nu e, 
E dragostea şi steaua ta! 
 
Oricât de grea, ar vrea să fie, 
A vieţii cale 
Să ştii, că nu e, 
De ştii să o parcurgi agale! 
 
Nu te grăbi! Trăieşte-ţi timpul 
În ritmul său! 
Căci va veni şi anotimpul 
Să-ţi pară rău! 
 
Nu te grăbi! Trăieşte-ţi viaţa 
În ritmul ei! 
Întoarce-te, acum, cu faţa 
Spre nepoţei! 

 
 

 
 
 
 
 



                         

 155  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Poeme de credinţă 
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Rugăminte 
 
Mai lasă-mă, 
să-ţi mai fiu, Doamne, 
o floare înflorită-n câmp! 
Să mă mai legăn,  
de-ncântare 
sorbind din ochi, al tău pământ! 
 
Mai lasă-mă, 
să gust splendoarea, 
ce o reverşi,  
în zori de zi! 
Şi lasă-mă, să fiu eu, floarea 
plină de vers şi armonii! 
 
Mai lasă-mă, 
să cânt în soare, 
minunea vieţii de a fi 
şi darul tău plin de culoare 
şi cântece de ciocârlii! 
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Poem de credinţă 
 
Fiecare pas ce-l fac, 
mi-e călăuzit de Tine. 
Cu viaţa mă împac 
şi simt, Doamne, ce e bine! 
 
Orice gând pe care-l am, 
îl trimit întâi la Tine. 
Ca o pasăre pe ram, 
ciripind voios, revine. 
 
Fiecare vorbă-a mea 
tot cuprinde şi răsfaţă, 
fiindcă ştiu, că are-n ea 
de la Tine, multă viaţă! 
 
Fiecare întâmplare 
ce mi-ai dat-o, a trăi, 
are-o pildă de-nchinare 
şi-i izvor de bucurii. 
 
Şi-apoi oamenii îi simt, 
că-s trimişi în calea mea 
de la Tine. Ca pe daruri 
să-i primesc, cu inima. 
 
Apa, focul şi pământul, 
cerul, soarele şi luna 
Ai trimis, să-mi fie sprijin, 
vieţii întotdeuna! 
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 159  

 
 
Credinţa mea, arca mea 
 
Urcuşu-mi sfidează căderea 
Şi pasu-mi devine sprinten, 
Strunind din adâncuri voinţa 
Ce vieţii îi mai dă un pinten. 
 
Nu plâng, sângerez voluptuos. 
Din tălpi smulg azi, spinul cel rău, 
Privind către cerul umbros 
În drumul spre Dumnezeu. 
 
O ploaie de vise mă-ncarcă 
Hrănindu-mi slăbită, puterea. 
Şi-mi fac pe dată o barcă 
În care doar TU mi-eşti averea! 
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Recunoştinţă 
 
Doamne, îţi mulţumesc că mi-ai dat 
Ochi de privit şi mâini de mângâiat, 
Inimă de pâlpâit şi gură de sărutat! 
 
Paşi, să mă poarte spre el,Tu mi-ai dat 
Şi minte s-aleagă un suflet curat 
Pe care să-l mângâi neîncetat! 
 
Şi, Doamne, eu îţi mulţumesc zi de zi 
Că în iubire, cu drag, Tu mă ţii 
Dar eu, nu Ţi-am dat decât poezii, 
 
Cuvinte, să spună, cât pot să slăvesc 
Iubirea de oameni şi cât îi iubesc 
Şi câte-am făcut ca să-i mulţumesc! 
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Ioana Voicilă Dobre - Poeta anotimpurilor 
 
Poezia feminină din toate timpurile a fost şi a rămasplină de 
sensibilitate. Este şi cazul creaţiilor poetice ale Ioanei 
VOICILĂ DOBRE. Se pare că scrisul l-a avut înnăscut şi 
asta se vede prin atracţia de a participa în toate etapele vieţii 
la activităţi literare fiind o prezenţă activă la cenaclurile 
literare pe unde a învăţat, a locuit şi muncit. 
Natura este prezentă în foarte multe creaţii, aceasta fiindu-i 
cunoscută. Nu consider că este necesară nominalizarea 
creaţiilor prin care tablouri peisagistice sunt redate prin 
minunate măiestrite versuri. Abordarea unui stil liber în 
creaţii este ceva specific pentru creaţiile acestei poete, dar 
nici forma 
clasică nu îi este străină. Natura se înterpătrunde cu fiinţa 
umană în majoritatea creaţiilor, făcându-le astfel mult mai 
atractive şi deosebit de curajos surprinse. Anotimpurile 
devin fiinţe care se personalizează printr-o cromatică 
specifică. 
Toamna devine o doamnă distinsă împodobită cu bijutierii 
de fructe, frunzele devin veşminte preţioase, iar ca distincţia 
să fie deplină, paşii sunt măsuraţi, iar privirea îi este blajină. 
Imaginea iernii este ca fiind sora toamnei care vine peste 
câmpii cu plăpumi albe, care să acopere frunzişul toamnei. 
Iarna este o femeie furioasă şi geloasă. Primăvara este 
frumoasa transformată în acea tânără cu 
palme de flori şi împodobită cu acele creaţii ale naturii pe 
care le ignorăm cu inocenţă. Citind creaţiile Ioanei, revăd 
tabloul lui Sandro BOTTICELLI (1445-1510) cu acea 
,,PRIMĂVARĂ” încântătoare! Dar primăvara este şi 
simbolul iubirii de viaţă, de tot ce este frumos devenind o 
subtilă sau comună metaforă. 



                         

 162  

Dragostea şi iubirea a devenit un subiect omniprezent. 
Devenită mamă, desigur că iubirea se răsfrânge şi asupra 
fiilor săi. 
Invocarea dorului acel cuvânt intraductibil în alte limbi ca 
fiind un crai, venind odată cu razele Lunii, doamna nelipsită 
în poezie. Acest crai pare să fie o nouă înfăţişare a 
celebrului zburător creat tot de un român. Fericirea poetei 
vine la ea fără un motiv anume, în tăcere, împlinindu-i 
visele. 
Pentru Ioana viaţa rurală este ceva foarte normal, fiindcă 
vacanţele le petrecea la sat unde mediul natural îi era 
prieten, câmpia fiind ,,liniştea supremă,, iar lanurile 
devenind ,,culmea bucuriei,, de unde ne creşte nouă pâinea 
cea de toate zilele. Aici în ,,casa bătrânească,, unde este 
sanctuarul copilăriei, unde oaspeţii sunt primiţi cu dragoste 
şi respectul specific satului românesc. Mai sunt multe de 
spus despre creaţiile Ioanei VOICILĂ DOBRE, viitorul va 
descoperi desigur alte valenţe ale acestei distinse creatoare 
de frumos. 
Ca orice poetă care se respectă nu îi lipsesc visele şi iluziile, 
cuprinzând acele dorinţe magice pe care numai poezia ţi le 
poate aduce. 
Poate aceste rânduri nu aveau să fie scrise, dacă nu eram 
fermecat de scrierile Ioanei, în care am găsit unele asocieri 
cu satul meu natal din ţinutul Moldovei lui Ştefan, situat în 
apropierea municipiu Fălticeni. 
Distinsă Ioana mergi înainte, scriind mereu tot ce sufletul 
tău sensibil îţi va dicta. 
Sunt sigur că cititorii tăi te vor aprecia aşa cum meriţi, 
pentru creaţiile tale minunate. 
Eseu scris de Mihai LEONTE, 
Un anonim printre poeţii care îţi doreşte mult succes în 
viitor.- Moldova Nouă 22 ianuarie 2010 
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