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   Îmi pare câmpia… 
 
 
   Trăiesc cu amintirea oraşului natal, 
   Doar în vis la el mai pot s-ajung, 
   M-aşteaptă la margine de-adjectiv un cal, 
   Călare, în galop, dorul să-l ajung. 
 
   Pe malul râului un vers mai scriu 
   Şi-mi pare câmpia un covor oltenesc 
   Pe care mă-ntind, şi e târziu, 
   Tot mai departe oraşul îl zăresc. 
     
     
 
 
 
 
 
 

   Paznic la flori şi-o pisică 
 
 
   Singur în castelul de la poalele frunţii mele, 
   Pisica toarce timpul castelanei plecate, 
    florile le ud cu lumină din stele, 
   Iar altele prin grădină sunt înţărcate. 
 
   Privesc cerul şi ştiu că-s fratele lui, 
   Mă înaripează, mă-nnorează, mă înseninează, 
   Doar pisica  birmaneză toarce zerseul nimănui 
   Când în vie bate toaca cu fofează. 
 
   În pragul scărilor ce duc spre cer 
   Lumina curge la rădăcini de flori 
   Fluturând evantaiuri egiptene şi-apoi pier 
   În metafora nevăzută de culori. 
 
   Când pisica mă zgârâie şi-mi dă fiori… 
   Undeva s-aude zăngănitul porţilor de fier. 
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   Cântecul florilor colorat 
 
   De vocea pământului, de mierlă, 
   de cântecul florilor colorat în zori 
   mi-e dor în castelul rece ca o gherlă 
   de verdele foc ce arde-n grădină mi-e dor… 
 
   E dimineaţă, e amiază, e târziu, 
   E ieri-fără-azi, şi pisica mai toarce, 
   Totul este mort, însă mâine e mai viu 
   anul ce nu încape în propria-i carapace. 
 
   Castelul poartă vise şi sfidare, 
   Păstrează imaginea castelanei măsurată 
   pe albul umbrei prelins pe cărare 
   pierită în frumuseţea-i prea bogată… 
    
    
 
 

   În dureri de lumină 
 
   Sunt atâtea păşiuni în inima mea 
   încât pot veni noaptea toţi cerbii să pască 
    când se rostogoleşte în iarbă o stea 
   în dureri de lumină o steluţă să nască. 
    
     
 
 

   Stare de spirit 
 
   Am aşteptat lumină şi-am urmărit mereu 
    în creneluri felinarul să-l aprindă un zeu, 
    între ziduri tăcerea umbrelor mă sperie 
   când lumina lunii perdeaua cu argint o perie. 
 
     
 
 
    



 4

 

   Unicul domn 
 
   În sat a rămas un singur castelan, 
   Ceilalţi au fost traduşi în alte limbi moderne; 
   Acesta ară câmpul cu-n bou bălan 
   Înjurând taxele în zile terne. 
 
 
   În sat a rămas un singur castelen, 
   Îl auziţi cum îşi primeşte oaspeţii în somn 
   Veniţi în caleaşcă condusă de-un ţăran 
   Ce-mi spune c-a rămas în ţară singurul Domn. 
 
   
 
    
 

   Cimitirul de pe benzile magnetice 
 
   Dorm personajele ca stafiile-n castel 
   Le este somnul şi visul preacurat, 
   Iar arma rugineşte în rastel. 
   Învie, Doamne, vânatul împuşcat! 
 
   Trecutul e Dumnezeul lor şi e multă 
   Poveste aşezată-n cuvinte, strop cu stropi, 
   Ies personajele din dicţionare şi le-ascultă 
   La radioul ce pe benzi îngroapă gropi. 
 
     
 
 
      
    
 

   Hoţul clipelor de aur 
 
   În fiecare zi din castel clipe fur 
   De aur petrecute păzind o pisică, 
   În faţa Ta, Doamne, mă jur, 
   Ca amintiri avându-le mi-e frică. 
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   Sufăr şi-acum după ani de-atunci. 
   Te-am întrebat dar nu mi-ai răspuns. 
   Ce trecut ascunde şi ce porunci 
   Castelul tainic, de nepătruns? 
 
   Hoţul clipelor  mă simt şi-acum, 
    Metafore la tâmple înfloresc 
   Când mă-ntorc pe-acelaşi drum 
    Rădăcini poemelor le cresc. 
    
 
       

   Aş fi lăsat pe altul… 
 
   La umbra zidurilor ce-mi sunt un scut 
   Mă gândesc privind turlele-n lumină 
   Că din timiditate dacă nu m-aş fi născut 
   Aş fi lăsat pe altul în locul meu să vină… 
 
   Sunt poet şi paznic la pisică 
   Şi-mi doresc să fiu citit de toţi, 
   Asta sunt şi-o spun acuma fără frică 
   La oamenii ieşiţi să m-asculte la porţi. 
 
   Umbra castelului pare că m-a înţeles 
   Când frunzele toamnei cad printre bureţi, 
   Studentele în biblioteci mă citesc ades 
   Iubirea regăsind-o între coperţi. 
 
   La umbra zidurilor ce-mi sunt un scut 
   Mă gândesc privind turlele-n lumină 
   Că din timiditate dacă nu m-aşi fi născut 
   Aş fi lăsat pe altul în locul meu să vină… 
 
       
 
 

   Golgota de unde dispar crucile 
 
   Citesc cărţile despre castelul pe care-l păzesc 
   Au scris  despre el prietenii şi sufăr. 
   Închid cartea noaptea  şi mă-ngrozesc 
   Când îmi creşte pe umăr un nufăr. 
 



 6

   Voi îmbrăţişa o fantomă albă şi clară, 
   O umbră  în forma visată de mine, 
   Mulţumire că ţine în preajmă o vară 
   S-o pot recunoaşte  când vine. 
 
   Accept anotimpul ca un dat de sus, 
   Justificare comodă în ziua cu păcate. 
   Urc obosit spre-o golgotă-n apus 
   Unde de ruşine dispar crucile aşteptate. 
 
      
 

   Aşteptând poetul 
 
   Poetul nu mai vine singur, mă tem, 
   Înlocuitorul lui trece luceafăr pe cer. 
   Conform destinului mă prefac în poem, 
   Aşteptându-l gândului mă cer 
   Şi fără să mă doară trec şi mă petrec… 
 
   Îmi dă un semn pe înserat 
   A răsărit luceafărul, pot să plec  
   În alt universe mai curat. 
 
     
 
 
 
 

   Castelul ce nu încape în istorie 
 
   Castelul nu mă mai înspăimântă 
   Chiar dacă dispare în ceaţă, 
   Doar ecoul din saloane mai cuvântă, 
   Cred venind din altă viaţă. 
 
   S-a aşezat comod într-o metaforă, 
   Se pare că în istorie nu încape, 
   Doar vântul ce suflă într-o anforă 
   Sperie cerbul venit să se-adape. 
 
   Drama lui e singura durere 
    neînţeleasă de veacul care piere… 
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   Aluzie 
 
   Mereu scrii poete te văd prin uşa întredeschisă 
   te mulţumeşti cu glorii locale 
   eşti fericit că îţi  publică câte-un ziar 
    poemul ce ţi-a scos fereastra camerei 
   şi-ţi dăruie un cititor în ziua de naştere 
   în zadar… 
 
   dar zilele trec turmă de iepuri peste câmp 
   imaginea lor rămasă în aer ca un tipar 
   îţi este amintire în memorie 
   romantismul se ţine de tine ca un copil 
   de fusta mamei colorată cu dimineţa 
   fără glorie. 
    
   Mereu scrii poete îmbătrânind frumos 
   Iubind prietenii, dragostea, adjectivele şi nepoţii 
   Dar să nu uiţi să-mi laşi în fiecare dimineaţă 
   Invenţia roţii 
   Şi caietul cu poeme pentru a păcăli şi eu veşnicia 
   Cu ele în piaţă… 
 
       
 

   Pe lângă mine 
 
   Poetul trece pe lângă el în fiecare zi 
   Se plânge că-i miroase gura 
   A metafore, nu-l opresc îl las să vorbească 
   În mine pansându-şi arsura. 
 
    
    
 

   Reptilele dimineţii 
 
   Ziua se crapă ca o piersică necoaptă 
   Să nu stropească cu zeamă oraşul somnoros, 
   Pe străzi se târăsc reptile îngurcitând călători, 
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   Autobuzele nu mai opresc în staţii 
   i-a devorat  
   Când oamenii coboară la ora exactă 
   În zori… 
 
   Ziua se crapă ca un pepene cantalup 
   De trezeşte poetul din vis 
   Scria un poem pe cearceaful cerului 
   Lung cât o zi de post 
   Şi-acum îl citeşte la Luceafărul de Ziuă 
   Fără rost… 
 
    
 
 
 

   Dureroasele victoriilor 
 
   Mă întreb pe-al cui umăr 
   Îmi plâng dureroasele victorii 
   De nu mai pot să le număr 
   Chiar dacă uneori m-apucă zorii. 
 
   Răsfoiesc ziarele ce-mi aduc osanale 
   Lovindu-mă sub centură, 
   Îmi pun gândului armura cu zale 
   Să mă apăr de obsesii, laudă şi ură. 
 
   Între timp mi-a ieşit pădurea-n faţă 
   Ca o iubită de arbori să murim împreună 
   Îmi spune cu afine se răsfaţă 
   Când îmi vizitez casa memorială luminată de lună. 
 
       
 
 
 

   Vis 
 
   Între zidurile castelului azi noapte 
   l-am auzit pe Marcus Aurelius, erau şoapte; 
   “Sapă înăuntru sinelui 
   tău; acolo se află izvorul binelui. 
   Mereu gata să ţâşnească, dacă sapi mereu.” 
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   Gândeşte bine, nu o să-ţi fie greu, 
   Tu, îmi mai spunea, eşti o fiinţă complicată 
   Ca toţi oamenii, ambiguă şi neîmpăcată, 
   Chinuită şi vulnerabilă dar nu dominată. 
 
   Auzi poete? Nu mai dormii că-ţi arde castelul! 
   m-am trezit speriat, lătra la lună căţelul. 
 
     
    
 
 
    
   Răspunsul din întrebare 
 
 
 
   Sunt indignat; soarele coboară prea repede în apus! 
   Oare această întrebare e a unui eretic? 
   O spun  cu mâna la piept ateu nu-s! 
   Să fie această stare a inimii discernământul ei etic? 
 
      
    
    
 

   Mai pot iubi 
 
   Mă tulbură orele nopţii ce s-adună 
   În idei nesfârşite despre soartă 
   Lovind cu unda lor razele de lună 
   Ca într-un tablou expresionist de artă. 
 
   Îmi adun gândurile-n poezii neştiute, 
   Comoara mea ce-n suflet o ascund, 
   Versuri scrise între coperţi de cărţi mute 
   Într-un scrin ascunse medieval şi scund. 
 
   Sunt singur cu-n destin dureros, 
   Mă gândesc la viaţa viitoare; 
   Încă scriu şi sunt bucuros 
   Că mai pot iubii pe fiecare! 
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   Mingea ce nu se lasă dresată 
 
 
   Privesc la partida de fotbal pe ecran, 
   Două zeci şi doi de tineri aleargă cu élan 
   Să dreseze o mingie ce fuge-n sus şi-n jos, 
   Dar cum se vede fără de folos. 
 
   Ţipă oamenii pe marginea de stadion 
   Când în plasa porţilor mai pică un balon, 
   Iar fluierul omului în negru când sună 
   Jucătorii  în jurul mingiei toţi se-adună. 
    
   Dar ea dresată nu se lasă 
   Din când în când se odihneşte-n plasă 
   Şi tot aşa aleargă  jucătorii ca nebunii 
   Urlând precum lupii la lumina lunii. 
 
      
 
 

   Alternanţă 
 
   Se seceră lanul singur 
   Şi intră între pietrele de moară 
   Ce macină apa 
   Clopotul cerului lovit de lumină 
   Dă culoare 
   Făinei ce curge pe spinarea râului 
   De soare… 
 
   Pământul s-a înnegrit de nori 
   Şi cerul e ud până la albastru, 
   Îşi stoarce cămaşa Domnul peste noi 
   Şi lanul rămas putrezeşte în brazdă 
   De ploi… 
 
   Copilul întreabă bobul din palmă 
   Ce ia chipul lui Iisus, 
   Unde-s Doamne zilele muncite de părinţi? 
   Nu-i răspunde nimeni de sus 
   Pe ferestrele spălate cu petrol 
   Se-arată nişte sfinţi… 
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   Sunt zile când mă prăjesc la căldura cuvintelor 
 
 
   Sunt zile când stau la plaje sub cerul de hârtie 
    Dogoarea cuvintelor îmi prăşeşte gândul, 
   Îl întorc pe toate feţele să fie cât mai bronzat 
   cât mai bine să arate când termin de scris rândul. 
 
   Adun pe lângă mine nisipul încins de conjucţii 
   Mă acopăr cu ele şi simt cum pe dinăuntru iau foc,  
    Îmi fac mască cu interjecţiile pe faţă, 
   Poate îmi trece romantismul cu puţin noroc. 
 
   Sunt zile când mă prăjesc la căldura cuvintelor, 
   Atunci ele sunt liantul ce prietenii  leagă, 
   Exprimă sentimente mai bune-n poeme 
   Şi -o poezie îmi este pe dinăuntru ziua întreagă. 
 
       
 

   Somn într-un cort 
 
   Cărţile de tarot spun multe 
   Despre călătoriile mele, 
   Prima frunză din săptămână  
   Cade odată cu ploaia de stele. 
 
   E august şi sărbătoare, 
   Eroii din  poemele pe care le scriu 
   Au inaugurat o linie aeriană 
   Între cei ce-au fost şi tot ce-i viu. 
 
   Din când în când survolează un avion 
   Ce n-are pilot peste pasagerii fără aeroport, 
   Aviatorul se roagă în anvon 
   Pe când eu mai dorm încă în cort 
   Într-o zi de vară… 
 
   Ziua se trezeşte făcând cu răsăritul gargară. 
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   Cu arma fricii 
 
   Ies fantomele din ziduri cenuşii 
   În cercuri dansând în orele târzii 
   Gânduri trimite spre ele săgeţi de durere 
   Noaptea are gust albastru de fiere... 
 
   Ies fantomele din vitralii furiş 
   Precum iepurii speriaţi din tupiş, 
   Castelul dintr-un spaţiu atemporal 
   Îl păzesc cu arma fricii ca un bătrân caporal. 
 
      
 
   

   În spatele vitraliilor 
 
 
   Din penumbră praful de stele se-aşează blând 
   Pe vitraliile ce valsează în culori pe rând 
   Iar Rita, pisica, e-n noapte bun amic 
   Când tăcerea dintre ziduri se naşte din nimic. 
 
   Cerul se destramă şi visul se scufundă 
   În noaptea ce pare crudă şi rotundă 
   Lucrurile îmi sunt duşmani ca un proverb 
   Cum înţeapă norii coarnele de cerb. 
 
   Luna, târziu, se naşte din poveste 
   Îmi vorbeşte de durere şi-un bulgăre este 
   De gheaţă, se topeşte se revarsă 
   Peste carnea mea de-o lumânare arsă 
 
   Miroase a smirnă şi-a fantomă pe pământ 
   Când din ziduri se-aude un jurământ, 
   Rita în umbră ia forma unui câine 
   Refuzând mâna mea întinsă cu o pâine. 
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   Tradusi în alte limbi 
 
   Desigur am să plec cândva de-aici 
   Cu amintiri voi pleca spre alte zări 
   Despre nopţile ce-mi aprindeau licurici 
   Pe tâmple încărcate de aşteptări. 
 
   Îşi vor aduce aminte câinii vagabonzi 
   Şi pisica torcând timpul în fulare 
   Pentru copii abandonaţi şi blonzi 
   Rătăcind spre castelul din cărare. 
 
    Luînd o poziţie estetică în ziua de azi 
   Privesc pe fereastră şi anii trec, 
   Am plantat în jurul castelului brazi 
   Când pe bagnote regii se petrec. 
 
   Ţăranii nu se mai găseau prin pănuşi 
   Erau în alte limbii  traduşi... 
 
    
    
 

   Clipă neprevăzută 
 
    Pisica dormea pe podeaua de lemn 
   În cuşca cu zăbrele de umbre lângă 
   Candela ce ardea fitilul în undelemn 
   Lăsând icoana lui Iisus pe întuneric să plângă. 
 
     
 
      
 
 
   Şi vremea... 
 
   Mă cunosc toţi din auzite, 
   Eu sunt poetul ce trec pe lângă voi. 
   Mă  citează şi mă citesc pe sărite 
   Şi cerul varsă peste mine numai ploi. 



 14

      
 
 

   În faţa paharului cu vin 
 
   Nimeni nu este, doar vântul 
   Suflă în pahare, vinul şi cuvântul 
   Fierb în gâtlejul prietenilor. 
   În jur miroase pelinul 
   Din săpunul cu care se spală pe picioare 
   Fetele jucând în linul 
   Cu struguri aduşi în baniţe de femei. 
 
   Sticlele pleznesc de-atâta tărie, 
   Au culoarea florilor de tei. 
   Peste sat stele intrate-n vrie 
   Cad în căni de lut şi-n poezie. 
 
    
 

   Confesiunea unei măşti 
 
   Se scoală oraşul cu pleoapele lipite 
   de nesomnul lampadarelor sparte. 
   Îşi face un duş cu albastrul cerului, 
   Îmbracă şalopeta pusă pe umeraşul antenelor 
   de pe blocurile înşirate ca la carte. 
   Coboară în stradă 
   În vârful picioarelor grăbindu-se la lucru 
   Vecinii să nu-l vadă. 
 
   Apucă de coadă vântul agăţat  
   de colţul unui nor 
   şi mătură străzile toate. 
   Apoi ia de un capăt râul ca pe un furtun 
   şi udă bulevardele încinse  
   ce curg cu farurile aprinse… 
 
   Când soarele se aşează pe creştetul oraşului 
   acesta se opreşte din lucru 
   să-şi tragă sufletul. 
   Aşezat pe coama dealului în formă de cal 
   fumează trăgând fum printr-un coş de fabrică, 
   tuşind de se aude pe celălalt mal. 
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   E satisfăcut că a făcut curat pe dinafară 
   uitând să cureţe murdăria mentalităţilor 
   balcanice a oamenilor ce  aşteaptă în viaţă 
   precum în  gară 
   înjurând ca birjarii în piaţă. 
 
   Stă precum Gânditorul din Hamangia 
   Şi meditează la raportul ultim al demnităţii 
   făpturii este poezia şi chipul sădit 
   de Dumnezeu la Facere. 
 
   …Şi mai trage un fum gânditor şi împătimit. 
 
     
 
 
   
 

   Aventură în interiorul trandafirului 
 
 
   Îmi spune prietena că a intrat fără să vrea 
   luată de seva plantei ca un şuvoi 
   în rădăcini şi de acolo mai departe 
   împinsă de apa venită din ploi. 
 
   În rădăcini a fost  complet spălată 
    pentru bucătăria frunzelor prin osmoză, 
   apoi a fost împinsă prin capilare 
   goală ca o afrodită cu coapse pline 
    prin fotopropism  a fi o floare  
   roză 
   aşa cum visa ea noaptea lângă mine. 
 
   Dimineaţa  m-a trezit un miros de mir, 
    pe pernă era o floare roz de trandafir. 
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   Visele din ghete la Sfântul Nicolae 
 
     Soţiei mele , poeta Titina Nica Ţene 
 
   I-am promis castel ca-n vis 
   Invitând-o sub un cer de stele, 
   A fost aleasă chiar şi miss 
   Între florile grădinii mele. 
    
   Naşi la cununie ne-au fost 
   Doi guguştuci ce cântau în nuc, 
   Martori erau pe-acolo fără rost 
   Păsări ce tot veneau, şi se duc… 
 
   Ne-a cununat nucul din grădină 
   Cu fir de iarbă ca verghete, 
   De-atunci e-n castel numai lumină 
   Şi vise multe de Sfântul Nicolae-n ghete. 
   
    
    
    

   Tăcerile din statui 
 
   Pe-aici oamenii clipele încinse le irosesc 
   Lângă femei domestice cu ochii verzi, 
   Pierderea de vreme adesea o-mplinesc 
   Cu perele mălăeţe căzute în grămezi. 
 
   Lenevesc în singurătatea femeilor cernite, 
   Oamenii de cârpă la o cafea mai ştiu 
   Că fulgerele anunţă ploaia din-nainte 
   Iar norul de nisip furtuna din pustiu. 
 
   Fluviul visându-şi izvoarele le-a-nghiţit 
   Pentru turbinele ce macină lumină, 
   Drumul urcând spre ele a învechit 
   Tot purtând partea lor de vină. 
 
   Se-ntorc obosiţi oamenii la vatră, 
   În plină înserare se tem de moarte, 
   Îşi cioplesc în cimitire statui în piatră, 
   Altul îşi scrie tăcerile în carte. 
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   Dispăruţi în metaforă 
 
   În după amiază au ieşit din televizor 
   personajele filmului pe care-l vizionam, 
   s-au aşezat pe fotolii lângă mine 
   în opinci 
   şi m-au luat la întrebări 
   de ce le tulbur existenţa 
   la ceaiul de la ora cinci… 
 
   Apoi supăraţi pe regizor  
   că nu le respectă personalitatea 
   au dat peste cap dintr-o dată 
   însetaţi vinul dintr-o amforă, 
   de lut, 
   făcând-o lată, 
   apoi au dispărut 
   în metaforă. 
 
   A doua zi televizorul l-am dus 
   la spital, 
   erau bolnavi artiştii 
   de prea multe aluzii, 
   doctorii spre seară mi-au spus 
   că le-a făcut perfuzii 
   cu kilovaţi oră 
   şi cu-n film “nesărat “. 
 
   Noaptea mi-a pus în braţe o soră 
   televizorul reparat. 
 
    
 
 
 
 

   O poveste 
 
 
   Cerul în apus a început să ardă, 
   S-au încins ideile sub frunte, 
   Ies curioase prepeliţele din braze 
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   Cântecul mierlelor să-l asculte. 
 
   Se face lumina peste noi fărâme 
   Încă nimeni n-a murit, 
   Râul la mal face spume 
   Supărat că apusul l-a orbit. 
 
   Noi mărşăluim cântând în trupă 
   Învăţăm mergând şi imnul lor, 
   Unii rândul vor să-l rupă 
   Măcinaţi de-atâta dor. 
 
   Până la capăt drum mai este, 
   Timpul nu se lasă încă-nvins, 
   Trăim cu toţii o poveste 
   Din poeml în inimă cuprins. 
 
    
    
      
 
 
 

   Spre lumina înţeleaptă 
 
   Creşteau munţii precum cei din Elveţia 
   Spre ei şi-acum toate drumurile duc, 
   Numai prietenul Petru Creţia 
   Aşteaptă s-asculte cântecul de cuc. 
 
   Mergem bolnavi de foame din sat în sat 
   Am mânca şi cărţile din mape 
   Însă mai avem de citit şi de-nvăţat 
   Cum cerbii vin la izvoare să se-adape. 
 
   Şi-acum ne prinde clipa iar pe fugă, 
   Timpul îşi ciopleşte chipul în roca dură, 
   Noi citim cum am ridica o rugă 
   Pe poteca de lumină înaltă şi pură. 
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   Potcoave pentru cai verzi 
 
   Şi-a deschis nasturii de la bluză ziua 
   Piersicele coapte s-au revărsat spre poale, 
   Dinspre râu se-aude bătând piua, 
   Femeile culeg în coşuri fructele pe vale. 
 
   Se aude râul cum bate-n pale, 
   Morarul ne  vinde braşoave, 
   Eu  visez la dulceaţa buzelor tale 
   Şi mai fac pentru cai verzi potcoave. 
   
     
    
    
 
 

   Joc nevinovat 
 
   Este un poet cunoscut pe strada lui 
   Îi  recită poemele şi vecinele analfabete, 
   Noaptea îl latră câinii nimănui 
   Când stele culege pentru fete. 
 
   Îl aşteaptă acasă o nevastă 
   Scriind poeme pentru el în gând 
   Când nu vine noaptea-i pare o năpastă, 
   printre constelaţii el o stea căutând… 
 
   Când se-ntoarce acasă măcinat de dor 
   Iarăşi un poem de dragoste îi scrie, 
   Îi prinde aripi soţiei pentru zbor 
   Levitând împreună, scriind o poezie. 
 
   Prin casă îi vorbeşte în versuri 
   Mai pune şi de eresuri: 
   “puşicuţa-i o vrăbiuţă 

Se dă pe săniuţă “. 
Sau: “Puşicuţa e frăguţă 
Se tot plimbă în căruţă”. 
Iar cînd cu prietena este  
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E o altă poveste…: 
“Huţa, huţa cu Jenuţa 
Se duc iarăşi cu căruţa! “  

 
Afară e noapte, iarăşi plouă 
Iubita mea de rouă. 
 
În trupul poetului e un adolescent, 
În silueta soţiei o fată de la ţară, 
El din poeme  castel îi construieşte 
Ea pentru amândoi o veşnică primăvară. 
 
Este un poet cunoscut pe strada lui 
Îi recită poemele şi vecinele analfabete, 
Noaptea îl latră câinii nimănui 
Când stele culege pentru fete… 
 

   
 

 
 

   Evadarea statuilor din blocul de marmură 
 
 
   Pulsează ca sângele lumina-n trup, 
   Miroase marmura a sare 
   Statuile din stâncă se rup 
   Dalta le dezbracă-n soare. 
 
   E multă rouă în luna mai 
   Contesele au ieşit din tablou 
   Să vadă statuile cum urcă pe cai 
   Când apusul este un halou. 
 
   Iar ziua-i toată un muzeu 
   Custode fiind chiar Dumnezeu. 
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   Furtuna din sine 
 
   Furtuna de afară s-a mutat în mine 
   Cerul e înseninat spre apus, 
   Plouă intens în inimă şi-n sine, 
   Umezeala şi-n oase a pătruns. 
 
   Se revarsă apele în sânge 
   Şuvoi de dureri şi suferinţă. 
   Un ochi râde, altul plânge 
   Mă-ntreb sunt anotimp sau fiinţă. 
 
   Furtuna s-a liniştit spre dimineaţă, 
   Sângele pulsează mai intens, 
   Tâmplele încărunţite iar învaţă 
   Vieţii să-i dea un nou sens. 
 
     
 
 
      
 
 

   Inutilitatea plăcerii 
 
 
   Nu mă trezeşte iubita din suferinţă 
   Nu-mi dă voie să gust din sâni, 
   n-aşi dori să spun acest fapt 
   şi nici nu-l zic. 
   Nesomnul meu se pierde sub constelaţii 
   Ce plâng cu lumină. 
 
   Ea mi-a furat zâmbetul.Înainte 
   iubeam Calea Lactee. 
   Acum pe drumul ei rătăcesc robii, 
   Iar eu desenez vise 
   pe propria-mi frunte… 
 
   Plăcerea de a o avea lângă mine 
   Înseamnă o eroare şi fericirea 
   alternează cu tristeţea. 
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   Numai poemul care nu-l scriu niciodată  
   Se va răzbuna pe iubirea mea 
   Din noaptea aceasta… 
 
   Ce va rămâne până dimineaţă? 
   Speranţă va produce şi taină. 
   Dar inutilitate este, inutilitate… 
 
    
   

   Zâna din blocul de marmură 
 
 
   E-n ploaia ce cade atâta fiere 
   Spre liman nu e nicio cărare, 
   În inimi avem numai durere 
   Aşteptând luimina de la soare. 
 
   Dalta ploii ciopleşte în marmura dură, 
   Iese un trup de zână din stâncă, 
   Ziarele varsă peste noi lături şi ură, 
   Doar zâna ne-alină durerea adâncă. 
 
    
 
 
 

   Altă lumină 
 
   Statuia ieşită  din stâncă strigă zicând: 
   O, Dumnezeule, încolţeşte-n natură 
   cu voinţă şi putere un gând. 
   Acesta pornind de la sufletul din piatră, 
   până aici ea străluceşte. 
   Altă lumină nu are nici focul din vatră, 
   doar pe cel divin, 
   sufletul lipseşte şi sânge 
   mai pulsează, Doamne, dinspre zeiţă, 
   iar odată cu poetul cititorii vin 
   şi cerul plânge 
   văzând cum autorul deschide c-o cheiţă 
   inimile ce găsesc în el o altă divinitate. 
   Poetul, o, Doamne, strigă: 
   Am văzut speranţa celor ce au învăţat  să împingă 
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   timpul înapoi 
   să trăiască în perenitate 
   şi să-nvingă 
   odată cu noi! 
 

    
 
   
 
 

   Statueta din lemn de abanos 
 
 
   Şi iarăşi îmi amintesc, îmi amintesc 
   că iubirea se dilată la nesfârşit. 
   gând ce ţine de altă putere 
   ce-i singură, luminoasă şi-npătimită, 
   trezirea statuii din lemn cioplită 
   frumuseţe întoarsă spre sine. 
    
   În penumbră în bibliotecă apun 
   volumele legate în piele 
   şi trupul tău brun. 
   La pădurea unde ai crescut 
   te gândeşti şi la veşmântul 
   unor bărbaţi pe care i-ai văzut 
   acoperindu-şi goliciunea cu frunzele  
   copacului tău … 
 
   şi eşti bibelou pe raft şi iubire, 
   statuietă cioplită 
   în anul rămas amintire. 
 
     
    
   
 

   Stelele poemelor 
 
 
   Noi suntem stele ce revărsăm 
   Cu lumina noastră cântec 
   Harfe şi păsări suntem, 
   Vibrăm în propriul pântec. 
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   Poemul nostru e o lumină 
   Ce se revarsă peste voi, 
   O vibraţia  unei draperii fină 
   Protejându-vă de ploi. 
 
  
 
 

   Cântecul îndrăgostitului 
 
 
   Transilvania.În cântecul inimii noastre 
   şi singură. 
 
   Castel în penumbră şi lună 
   odihnindu-se-n crenel. 
   Deşi am bătătorit multe poteci 
   nu le voi termina niciodată, 
   în zile însorite şi reci. 
 
   Pe coline în adierea înserării 
   oile albe, roşie luna 
   cât roata carului 
   de la cotiga ce cară întruna 
   timpul irosit. 
 
   Iubita mea Vania 
   mă aşteaptă în fânul cosit 
   când eu o privesc din turn 
   din Transilvania. 
 
   Doamne, ce lung e drumul! 
   Colinele înalte! 
   Doamne, picioarele mele obosite! 
   Doamne, iubita mă aşteaptă, 
   Vania, 
   Şi clipe irosite 
   înainte de-a ajunge în Transilvania. 
 
   Transilvania. 
   Aproape şi totuşi departe, 
   Ca o imagine ascunsă 
   într-o carte, 
   Vania. 
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   Întâmplarea din propria-mi soartă 
 
    
   De-acum eu sunt Dumnezeul poemelor mele, 
    
   Am murit şi m-am întors 
   iarăşi la primul poem 
   pe care din caerul vremii l-am tors… 
 
   De-acum eu sunt Dumnezeul poemelor mele 
   ce din neant se fac şi dor 
   şi care din sinele meu 
   creiază universul lor. 
 
   Timpul se fărămiţează în secunte. 
   Eu sunt demiurgul 
   care evaluează cea fost, ce este 
   şi ce va fi, 
   poveste… 
 
   Eu sunt secunda trecută şi cea care vine. 
   La cearta sfinţilor asist, 
   Aud suspine… 
   Şi plec din cetate tot 
   mai trist. 
    
   Eu sunt în Transilvania spre apus 
   şi păcatul nu este însuşirea mea, 
   l-am lăsat, acolo sus, 
   eu merg, 
   trec dincolo de poartă, 
   eu sunt întâmplarea 
   din propria-mi soartă. 
 
     

   Al cincelea element 
 
   Din necuprins spre necuprins năzuieşte necuprinsul; 
   infinitul se destramă, 
   nu este el învinsul, 
   moartea ce deschde poarta printr-o dramă 
   a necuprinsului năzuit de necuprins, 
   niciodată învins. 
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   Ce este trandafirul ? 
 
   Iubita mă întreabă: de ce este frumos trandafirul 
   şi ce este el? Şi îmi rupe o floare  

roşie ca sângele 
   ce-i ţâşneşte din degetul înţepat, 
   ridicându-l spre soare. 
   Am stat pe gânduri. Ce să-i răspund? 
   s-ar putea, privindu-i degetul sângerând, 
   să fie sângele pământului sau mai degrabă 
   al înaintaşilor noştri care se apără şi acum, 
   precum au făcuto când erau în viaţă 
   cu suliţa, sabia sau flinta 
   pentru aşi apăra patria. 
 
   Aceste frunze sunt verzi ca luptătorii, 
   De la daci şi până azi, 
   Verzi sunt pentru că vin 
   de sub bolţile de brazi 
   unde se aud doinele ce ies din naiuri 
   din trunchi de soc. 
 
   Iubita a tăcut sugându-şi sângele din deget 
   Roşu ca o limbă de foc. 
      
 

   Întoarcerea lucrurilor 
 
   Cu toţii trecând prin viaţă 
   Aşteptăm ca ea să se dilate la nesfârşit, 
   Toate lucrurile se întorc la matca lor 
   Cum cristalele în florile de ghiaţă 
   Sau înălţimile violate de zbor 
   În tăcere adâncă 
   Şi norii odihnindu-se pe tâmpla  
   De stâncă. 
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   Rândunici îmi zboară din tâmplă 
 
 
   Ajun de venirea ta şi miezul zilei: 
   “Acum toţi îşi iau pauza de masă “. 
   Nepotul îmi spune în faţa vilei, 
   Când eu sorb lumină pe tereasă. 
 
   Sunt în preajma venirii tale 
   Şi din tâmple îmi ies berbeci, 
   Iar peste râul ce curge-n vale 
   Punte m-aştern peste care tu să treci. 
 
   Când beau metafore din cupa de cristal 
   Îi tai aripile lui Pegas, mă urc, şi-l fac cal. 
    
 
   Cum am scris aşa se-ntâmplă! 
   Rândunici îmi zboară iar din tâmplă. 
 
      
 
 
    
 
       
 
 

   Rătăcire în metaforă 
 
   Nu de puţine ori mă rătăcesc 
   în metaforă şi mă simt din viaţă şters, 
   Îmi potolesc setea chiar dacă răcesc 
   sorbind izvoarele comparaţiilor din vers. 
 
   Din metaforă şi-acum caut ieşirea 
   când o găsesc e doar  iluzia. 
   Fata Morgana mă ademeneşte cu firea 
   făcându-i versului cu adjective infuzia. 
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   Ieşirea din castel 
 
   Precum albina stupul castelul l-ai părăsit, 
   Închizând cititorule această carte, 
   Pleci cu metafore, idei şi dorinţi hrănit, 
   Iar sufletul meu inimii tale se-mparte. 
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