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Amiaza ca o piersică coaptă 
 
 
Curgea  multă zeamă de lumină pe bărbiile noastre 
Încât sudoarea  era ca o zeamă de piersică dulce, 
Muştele intraseră pe sub pielea zilei gâdilândo 
Încât orele o luseră razna pe potecă spre apus să se culce. 
 
Femeia goală de lângă mine se bronza la orele aşteptării, 
Pielea de ciocolată o mângâiam întrebător cu privirea, 
Dulce era sudoarea ce curgea între noi şi tăcerea 
Când coapsele-i ca semne de întrebare îmi stârneau uimirea. 
 
Amiaza ca o piersică coaptă a trecut uşor mai departe, 
Eu îmi trimisesem gândul catifea  lângă umărul ei, 
O mângâiam în mine cu adjective în câte-un vers erotic 
Pe când trupul cu sâni cu tot intraseră în ochii mei. 
 
 
Amintiri din miezul unui poem 
 
 
Ideile acestui poem sunt un cer spuzit de stele 
Numai când ultimul luceafăr cade-n rouă; 
Aşa cum renaşte din tăcere tăcerile mele 
In suflet când începe o zi nouă. 
 
Ideile acestui poem se strecoara în metaforă 
In propriul subanţeles atât de viu, 
Stelare insule culeg dimineţi în anforă, 
Mărturii de lumină din care sorbim,târziu. 
 
Să lupţi cu Goliat îţi-e randul 
In clipa versului şi-al evocarii 
Când verbul cade-n tine imbălsămându-l 
In amurgul împins în secunda uitarii. 
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Aparenţă 
 
Dorm maimuţele în copaci 
Cineva seamănă vânt sub lună 
E timpul, îmi spune gândul, să taci 
Dimineţa s-ar putea să culegi furtună. 
 
E bucurie mare prin pădure 
Le-am întins un deget, împăcată 
gloata a plecat fluierând după mure, 
În locul lor să le culeagă mi-au luat mâna toată. 
 
Văzându-mă, maimuţele şi-au ascuţit privirea, 
Proverbul mă duce la gândul ... cine te-nsoţeşti, 
În scoica urechii le-a încolţit uimirea 
Şoptindu-mi, ştim acum cine eşti! 
 
În buturugă un urs loveşte cu coada 
Pe care n-o are, ca pe-o nicovală, 
Trezeşte din somnul ei livada, 
Aparenţele înşeală, mormăie 
aparenţele înşeală! 
 
Dorm maimuţele în copaci 
Cineva seamănă vânt sub lună, 
E timpul,îmi spune gândul, să taci 
Dimineaţa versul îşi roade zăbala 
Lăsând să-mi curgă pe limbă morala. 
 
 
Aripa de guguştuc 
 
Paşii îmi aleargă pe uliţa aburului de toamnă, 
Tăcere, nu se aude pe nicăieri 
sorbitul paharului întins de-o Doamnă, 
sunt împins ca o remorcă cu proţapul frânt 
în accidentul pe autostrada numelui de ieri. 
 
Azi sunt altul, nu mă salută cunoscutul, 
Îşi aduce aminte după plecare, 
Eu nu l-am văzut, mi-am luat scutul 
să mă apăr de anonima lui cărare 
ce n-o recunoaşte chiar nici lutul. 
 
Pe creanga bătrânului  nuc 
mai cântă –n toamnă un guguştuc. 
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Artur, fiord al apelor liniştite 
 
 
Din ochiul apei cu nori de pleoape 
Soarele răsare ca un gând mai blând, 
Când nări de căprioare se mulează-n ape 
Şi-o altă lume   încolţeşte-n gând. 
 
Acolo, memoria mea,închisă, 
 umple cu durere un alt gol, 
Când căprioara a căzut ucisă 
 Trist intră prietenul în simbol. 
 
Vulnerabile stări de lună şi de soare, 
Sub care alunecă fregate de idei, 
Le dedic lui Artur,din păcate tot mai rare, 
Când plâng în mine cohortele de miei. 
 
 
       
Arzând ca o torţă 
 
 
Departe de trupul tău pe malul mării 
Mă simt ca Orfeu rătăcitor pe ape 
Şi nici o liră nu vibrează pe coarda zării 
Să mă îmblânzească simţindu-te aproape. 
 
Nu-ţi mai simt căpşunile buzelor deşarte 
Şi nici sânii piersice coapte, 
Marea sublimă la picioare mă desparte 
De tine şi-n scoici mi-aduce şoapte. 
 
Mă simt un vârtej de flăcări pustiit 
Şi-aş vrea din lut să-ţi modelez cu forţă 
Trupul tău de bambus înflorit 
Şi foc să fim arzând în junglă ca o torţă. 
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Ascultându-mi eul dectestabil 
 
 
Harfa a tăcut, doar mâinile cântă în continuare, 
Degetele vibrează, coarde sub apăsarea vântului 
de colorează amurgul cu dor în zare, 
Scama de nor rătăcită  dând sens cuvântului. 
 
Părul ei se-ntinde salcie galbenă sub deal 
Şi sunete de bronz curg sub degete de lut 
Când clipa suferă lovită de-un gând real 
Şi râul de cuvinte se varsă-n veacul slut. 
 
 
 
Ascuns în cuvinte 
 
Din când în când mă ascund într-o gară 
De teama trenului de cuvinte dus,  
Aşa îi spun convins că (E)-senin afară 
Şi ea-mi răspunde că-i poet rus. 
 
Iar când ies tiptil din ascunzătoare 
Ea mă urmăreşte ca o umbră prin cuvinte, 
Însă eu o iau razna pe (că)-rare 
Îmi sunt  evadările în verbul care minte. 
 
Când doresc şi eu să gust dintr-un cuvânt, 
Căci foamea îmi macină dorinţa de scris, 
 Pun pe el (s)-are, şi puţin vânt, 
Dar mi-e teamă că sensul l-am ucis. 
 
Cu-vântul am călătorit  întotdeauna 
Pe corăbiile cu vele  pe marea de (f)-raze, 
Suflând dinspre pupa, având la bord luna 
A turnat în gânduri, uneori, şi  raze. 
 
 
 
Au  înflorit nucii de Sfântul Gheorghe 
 
Aleargă primăvara desculţă prin sat 
Şi stele au căzut în nucii grădinii 
Dimineaţa nu s-au mai stins,n-au mai plecat 
Au rămas ochiuri de izviare la rădăcina luminii. 



 6

 
În apele lor închegate ,tremurând în cupe de muguri 
Se zămislea rodul de sevă,răcoare... 
Luminau crengile ca nişte ruguri 
Şi raze picurau, uimite de soare. 
 
O, stelele pe punţile nucilor au căzut 
Cu hlamidele lor muiate în lumină 
Şi nu s-au pierdut, 
Au rămas inimi pe vechea tulpină. 
 
Păsările odihnindu-şi zborul înalţă un tril 
Pe crengile nucilor la concert au venit şi cucii 
E sfârşitul nopţilor zgribulite de april... 
 
...Era noaptea Sfântului Gheorghe şi înfloriseră nucii. 
 
 
Autoportretul lui Anonimus într-o oglindă spartă 
 
 
Vizigoţii au ieşit din pădurea Anonimului proprietar, 
În sângele lor încolţiseră săgeţile arborilor singuratici, 
Arcurile se ciopleau singure în tulpină de arţar 
Când ambiţii de cucerire se năşteau în ganglioni linfatici. 
 
Anonimus se privea în cioburi de oglindă 
Să-şi termine războinicii armele aşteptând pe-o cărare 
Şi-a agăţat fântâna inversă de-o grindă 
Să curgă imaginile pe-ntinsa mare... 
 
 
Balada bradului de Crăciun 
 
Pomul de iarnă uscat 
Alcătuirea bradului la loc, 
Muntele iar l-ar fi înălţat 
Dacă amintirea n-ar fi ars în foc. 
 
Imaginea lui adună bucurii 
Lumânările ard,sunt prea sus, 
Ele urcând în răsăritu-i azuriu 
Aprinzând visuri spre apus. 
 
Din brazi coboară dulciuri la copii, 
Seva lor aduce pădurile în case. 
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Sănile trase de reni stârnesc nostalgii 
In cioturile pe coline rămase. 
 
Şi brazii lepădându-se de topor 
Brusc şi-aduc aminte de un gând 
Revin miei la rădăcina lor, 
Însă pădurea e departe,luminând... 
 
Bucuria noastră e plânsul brazilor tăiaţi, 
În lumea lor n-au cum să mai fie, 
Au mai rămas pe munte câţiva fraţi, 
Tremurând pentru Crăciunul ce-o să vie. 
 
 
Bucuria începutului de ziuă 
 
Liniştea călăreşte pe mânzul negru al dimineţii 
Care n-a deschis încă pleoapele zorilor, 
Doar melcul dintr-o glastră cu flori dă vieţii 
Noul sens începutului, nuanţelor, culorilor… 
 
Pe ici, pe colo, mai trece grăbit câte-un om 
Îl cheamă rostul lui,  pâinea să-şi câştige, 
Clipa sărind dintr-o oră în alta pare un atom 
Când vântul suflă-n rufe prinse cu cârlige. 
 
 Femeie îngândurată trece pe sub geam ca o adiere, 
 O trestie  onduindu-se pe geana zorilor, 
Gândul visează la sărutul cu gust de miere, 
Doar râul s-aude lovind în roţile morilor 
Măcinând timpul cu gust amar de fiere… 
 
Bucuria mersului pe nor 
 
Norul coborâse sub tălpile mele 
Potcovite cu dorinţa de zbor, 
Noaptea scria pe cer cu stele, 
Femeia mea ieşea din vis şi dor. 
 
Mă ridicasem încet spre cer, 
Levitam între mine şi nor, 
Eram un vis sau clipele ce pier 
Între zborul meu şi cel de cocor? 
 
Doar ea mă urmărea cu gândul 
Când intrasem cu totul în cuvânt, 
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 În al nouăle cer îmi era rândul 
 Briză să fiu, s-o mângâi, să fiu vânt. 
 
Ca umbrele înserării 
 
Pe sub streaşina amiezii 
Se strecoară bunicii-n amintiri, 
Cu ochii înceţoşaţi ca iezii 
In nepoţi reînvie trecutele iubiri. 
 
 
Alunecă bătrânii ca umbrele înserării 
Când apusul pe uliţi întârzie, 
Nimeni nu-i vede cum de geana zării 
Trec spre nu ştiu care veşnicie. 
 
Când mă visez polen 
 
Totul este galben pe umerii mei cu petale 
Substanţa se descifrează pe sine 
Când bondarii bombardiere venind în picaj 
Aştern cenuşiuu peste florile lăsate gaj 
Pe câmpul de la Rovine. 
 
Petalele mă dor cum iarba e arsă de brumă, 
Când eu  mai aştept şi nu vine 
Iubita cu aripi de înger şi picior de cutumă, 
Chiar dacă în miezul zilei te văd numai pe tine 
Cu sânii plini de lapte şi lumină. 
 
Încă mă vizez polen pe pulpele tale 
Când alergăm împreună pe-o vale 
Dintre două dealuri de cuvinte încărcată de vină. 
 
Canicula din cuvinte 
 
Căldura injectase lenea în noi 
De-mi târam gândurile-n picioare. 
Cărările dormeau visând la ploi 
Iar frazele virgule aveau razele de soare. 
 
Am deschis cuvântul umbrelă şi căldura s-a retras 
În afara cerului de cuvinte adjectivale, 
Dar textul scris a rămas pe la colţuri ars, 
Eu ieşind din carte hălăduind în vale. 
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Mă bronzasem de atâtea vise în amiază 
Eram noapte precum adjectivul negru 
Mă răcoream tăcând la o fofează 
Pe care o scrisesem inspirit şi integru. 
Cărarea mea de pe nori 
 
Atâtea întrebări pe şoptite mi-a pus cerul 
Încât a trebuit să bat drumul spre infinit, 
Învăţat de la bunici când e cald  să bat fierul, 
Să-mi fie răspunsul rotund şi împlinit. 
 
Călcam pe nori de neânţelegeri şi bătătorită 
A rămas poteca spre albastru de Voroneţ, 
Şi răspunsul nu l-am găsit iar ziua neîmplinită 
A apus sub geana unui ochi al  zeului isteţ. 
 
I-am răspuns cerului spre el mergând, 
În urmă a rămas poteca pe valuri de nori, 
Personaje din poveşti mi-au ieşit din gând 
 În teatru de marionete jucând uneori. 
 
Apoi m-am întors cu dorul de iubită 
Uitând desaga cu întrebări pe-un ciot de idée, 
 Îmi păstra imaginea decolorată de-o zi însorită 
Între coperţile zilei lângă o strivită orhidee. 
 
 
Casa reginei mării 
 
Îţi zidesc din apă o casă cu fereastră 
În care să intri însoţită de sclave 
Cu muşcata înflorită într-o glastră 
Când marea îmi cântă octave. 
 
În biblioteca ta de apă albastră 
Poetul doarme cu o nimfă suavă. 
Mă tem stelelor de venirea voastră 
Să nu-mi tulburaţi liniştea bolnavă. 
 
În casa ta de apă te-ntinzi pe fotolii, 
Din apă sunt,cum suntem toţi 
Şi valsul,universul nostru cu atolii, 
Şi ziua aceasta ce alunecă pe roţi. 
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Cei doi din mine 
 
In zodia gemeni sunt născut, 
Doi în unul, armăsari iuţi la minte, 
După stele aleargă la păscut 
Ascunse noaptea în cuvinte. 
 
Unul îmi pune verbul la încercare 
Celălalt aşează iubirea-n vers, 
Cînd unul gândeşte,celălalt pe-o cărare 
Metafore coboară din univers. 
 
Când fac schimburi de căldură 
C-o muză rătăcită pe orbită 
Celălalt simte epitetul ca arsură 
Şi noaptea-n zori e înălbită. 
 
Nici-unul nu-i de celălalt răspunzător, 
Ne credem,separaţi,nemuritori, 
Cînd amîndoi ne-ntoarcem dintr-un zbor 
In mine priveghiul se termină în zori. 
 
El este acela care scrie, 
Cel ce dictează este un destin, 
Dacă salvăm din rană o poezie 
O semnează el, cel anonim. 
 
 
 
Cei doi gemeni-timpul şi spaţiu 
 
 
Alunecând, se interferează spaţiu cu spaţiu 
Încrucisându-se în timp se prelungeşte 
Până în adâncuri de timp,până la Horaţiu, 
În noi cu voia undelor se-nţelepţeşte. 
 
Şi tot ne integrăm în hăul lui deschis 
Încrucişându-ne cu vetuste spaţii şi istorii 
Până când şi el cade ucis 
Între cele două clipe unde pier şi norii. 
 
Un singur timp cât universul 
Proclamă o necunoscută definitivă... 
Spaţiul nostru nu cunoaşte viersul 
Şi nici muzica celestă relativă. 
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Cineva SUS mă iubeşte 
 
Sus, norii au aşezat fotoliu pentru mine 
din aburi de vise şi culori astrale, 
m-aşteaptă să-mi urc gândul ce vine 
pe aripa de timp,îndrăzneţ şi agale...  
 
Maşinile scoteau pe nări smog, 
Eu mă simţeam în vis pe fotoliu din nori , 
Verbele de bine îmi erau drog 
Când adjectivele se-aşternuseră covor în zori. 
 
Cineva Sus m-a trimis în cuvinte, 
 în înalturi ca un zmeu din poveste. 
De atunci rătăcesc şi caut un Părinte, 
aşezat pe-un fotoliu dincolo de creste. 
 
Încă aştept fulgerul să-mi dea de veste... 
 
 
 
Citindul pe Sartre într-o oglindă 
 
Două oglinzi paralele-un infinit de imagini- 
Hegel într-una, reverberând  în mii de pagini, 
În cealaltă prietenul Sartre în drum spre neant 
Nebuloasă cosmică unde doarme bătrânul Kant. 
 
Îl citesc atent în oglindă şi cuvintele iau foc 
Verbele aleargă după ele să le pună la loc, 
Doar Saint-Simon îl înţelege acolo sus 
Când Sartre se lasă de adjective dus. 
 
Dincolo de oglindă nu ştiu dacă-mi înţelege fraza 
Frântă în mii de sclipiri adunând în ele Raza 
Movului ce încă aduce speranţa de mâine, 
Azi la lumina din oglindă latră un câine... 
 
Mă aflu într-o catedrală gotică şi amaţesc metafizic 
Iar  într-un zgârâie nori  tâmpla-mi se clatină fizic, 
Într-un colţ de oglindă un ochi râde, celălalt se preface-n  
culori 
Pe când democraţia învinsă i-a învins pe învingători. 
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Clipa inefabilă 
 
Îţi circulă sunete prin vene 
Beethoven te aşteaptă lângă un fa diez 
pe când pianul îşi trage coada 
pe scenă alene 
 
Stai răzmat de nota  Do, 
sala trage scaune sub noi, 
de sus curge fluviul de tăcere 
când tu evadezi c-un cal maro 
pe când din oul roşu iese un soare şi ploi 
 
clipa e Cuvântul din care izvorăşte miere… 
 
Clipe ne-ncepute 
 
Calea Lactee se-ntinde arc peste mare 
Sălciile cerului se-ndoaie peste ape, 
Vapoarele sorb distanţe-n depărtare 
Şi vântul cântă,pe valuri,ca pe clape. 
 
E marea-nconjurată de neştiute castre, 
Femeile de aici au dulce zmeură pe buze, 
În ochi le joacă nestemate albastre 
Şi sânii le sunt braţe de meduze. 
 
Poate la tine nu am să vin nici-cum 
Am să plec cu-n vapor spre zări neştiute, 
Însă port în suflet un dureros parfum, 
Amintirile nostre din clipe ne-ncepute. 
 
  
  
 
Clipele pasc liniştea 
 
Nimeni nu m-a întrebat de vreau să mă nasc 
în familia mea cu lumină de-nţărcat 
unde clipele liniştea o pasc, 
încât m-am pus şi eu pe luminat. 
 
E plăcut aici,dar contabili de fiere şi venin 
mă tot trag din spaţiul ancestral 
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de simt adesea-n coaste un suspin 
şi versuri în galopul unui cal… 
 
De urc Pegasul să bântuiesc prin lume 
un dor mă cuprinde pe urme de senin, 
simt sub şa metafore de spume 
şi uneori o clipă,pe-nserate,de venin. 
 
Avem cu toţii o singură rugăciune, 
din neam ţinem de acelaş drept, 
ne minunăm împreună de aceeaş minune 
şi –atunci cănd rânile ne sângerează-n piept. 
 
Concert în lipsa mea 
 
Suflă soarele în trompeta amiezii, 
Alămurile zilei  galben vibrează, 
Pe când briza doarme în sfârlează 
Şi în oi rumegă-n tăcere iezii. 
 
Frunzele rădăcinile la concert le-au chemat 
Cu traista pivotantă, în ea puţină sevă, 
Să potolească setea poporului înaripat 
Intrat pe caniculă în grevă. 
 
Pe când briza doarme-n sfârlează, 
Concertul caniculei nu-l ascultă patrupezii, 
Alămurile zilei în zadar a galben vibrează 
Când soarele suflă în trompeta amiezii. 
 
Pe când briza doarme-n sfârlează 
Să potolească setea poporului înaripat, 
Alămurile zilei în zadar galben vibrează 
În satul de mult la mare plecat. 
 
Conştientizare 
 
Plictisit timpul răsfoieşte înserările, 
Scrie câte un cuvânt şi trece mai departe, 
Romanul acestei zile îi schimbă părerile 
Şi-apoi se-nchide între coperţi de carte. 
 
La miezul nopţii iese la plimbare 
Pe uliţi de cuvinte şi sub clar de lună, 
Vocea lui are gust de cărare 
Iar în auz ziua de mâine îi sună. 
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Dimineaţa, obosit se culcă cu-o metaforă, 
Amiaza îl trezeşte foarte greu, 
Sorbind elixir dintr-o amforă 
Conştientizez că acesta sunt eu. 
 
Contradicţie 
 
Clipele vin,tu atunci pleci 
Azurul hrăneşte tăria 
Iar marea înghite biblioteci 
Când se scaldă-n ea Maria. 
 
Toate tainele celeste 
Le ascunde în adâncuri Dumnezeu, 
Tu te strecori în poveste 
Odată cu marea, mereu... 
 
La fereastră marea se frământă 
Şi te văd venind dinspre vâltori 
Beţia în mine încă mai cântă 
Când, cu paharul, sorb marea în zori. 
 
Covorul roşu de sub auz 
 
Covorul roşu ne-a fugit de sub auz, 
Picioarele alunecau sub privirile lor. 
Ne dureau anvelopele unui autobuz 
În care încăpusem cu tot cu dor. 
 
Este Terra ce ne duce spre ce nu vedem, 
Suntem orbi cu timpanele sparte. 
Nici acum de păcat nu mă tem 
Atâta timp cât te citesc ca pe-o carte. 
 
Aşi fi vrut să te am dar ai plecat. 
Totul pare cum a fost şi nu ştiu 
Dacă sângele în statui a urcat 
Sau ai născut? Şi e târziu… 
 
Cu mască şi fără mască 
 
Nimic nu mai e acum cum v-a fi fost 
În viitor trăiam cu măşti pe figură, 
Respiram aer curat pe post 
De pastile cu iz de brad crescuţi din zgură. 
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Acum întorşi în prezent smogul în nări 
Îl simţim cu mască cu tot peste an, 
Cu ea ne-am născut în cele patru zări 
Şi cu grimasa ei facem figură la duşman. 
 
 
Cuvinte din livezi 
 
Când a trecut atâta amar de vreme? 
Iubito, peste noi zăpezi s-aştern, 
Cât sunt aici cu tine, nu te teme 
Chiar dacă în geam ne bate-un frig etern. 
 
De când ţi-a înflorit pe deget iarbă, 
-vergheta legământului pe veci- 
Lumina din oglinzi se-mpleteşte salbă 
Când prin poezia mea tu treci. 
 
Chiar dacă, tu, ascuns, nu mai eşti 
Fetiţa din libezi, dar eşti bunică, 
Porţi cu tine traista cu poveşti 
Pentru nepoţica cea mai mică. 
 
A trecut, când, atât amar de vreme? 
Iubito, peste noi se-aştern zăpezi, 
Eu sunt aici, alături, nu te teme 
Şi-ţi mai culeg cuvinte din livezi. 
 
 
Cuvintele atrag realitatea 
 
Am scris; omul din lut a fost plămădit, 
Dumnezeu după chipul şi asemănarea lui l-a zidit! 
 
În primordial, scriam; a suflat viaţă peste el, 
Inimă dându-i şi suflet bland de miel. 
 
Cuvântul a fost la început, lucrurile din zbor 
Şi-au luat înţelesul după utilitatea lor. 
 
Am scris să fie”epoca de piatră” 
 Şi oamenii din peşteri şi-au făcut vatră. 
 
Cronologic-“ epoca de fier “am scris, 
Săgeata din bronz căprioare a ucis. 
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Adunându-se ură în cuvânt şi-n noi 
Acesta a luat înţeles de război. 
 
Istoria toată pe cruce plânge 
Vina o are cuvântul sânge… 
 
“Renaşterea “din zece sunete formată 
Epoca spiritului îi-este dată. 
 
“Revoluţia “cu înţeles de început 
În evoluţie n-a mai încăput. 
 
Din nou, între noi ne-am ucis 
Pentru o lozincă şi-o himeră de vis. 
 
Mai scriu, încă, înţelegând paritatea 
între gând şi cuvintele ce atrag realitatea. 
 
Mă opresc, mi-e frică, poate un alt cuvânt adună 
în înţelesul lui o nouă furtună. 
 
 
Desenul de sare 
 
În ziua aceasta m-a albit furtuna 
Ce-şi trimite ţestoasele sub uşi, 
Se holba din nori la mine luna 
Desenînd pe podele din sare păpuşi. 
 
Din nu ştiu ce clipe înalte şi multe 
Te-ai desprins din sarea albă pe podea 
Te simt femeie cu dorinţe oculte 
Plângând cu lumină pe inima mea. 
 
Mă simt aici  un Făt-Frumos 
Ce-şi arde briza sărutului pe buze, 
Vapoarele-mi stârnesc un cântec duios 
Când femeile-mi sunt,pe mări,călăuze. 
 
Despre înfrumuseţarea necazurilor 
 
E vremea când se amestecă viaţa cu speranţa, 
Poate Tolstoi visase la “Război şi Pace “, 
Şi orice pistolar întâi deschide clanaţa, 
Apoi  trage, îşi omoară mucii pe podea şi tace. 



 17

 
Poate că Adam a visat la mărul Evei, 
Că orice şarpe ne poate duce în necaz, 
Cum Ţarul Petru pe malul Nevei 
A pregătit pentru azi un alt ucaz. 
 
Maiakovschi striga fumând în piaţă 
-Cine nu e cu noi, e împotriva tuturor, 
Iar viaţa atârna  de-un fir de aţă 
Şi gropile comune se umpleau cu spor. 
 
Mă uit după veac de-acum un veac, 
A plecat cu sacii încărcaţi de morţi, 
Prea mult sânge şi brazdele tac. 
Deja se-adună uitarea pe la porţi. 
 
Morţii nu se revoltă şi tac sub cruci, 
Stau ascunşi după florile uitării,  
În  toamnă mai cad frunzele de nuci 
Amintindu-ne că ei ne-aşteaptă-n uşa zării. 
 
Doar Sartre îmi şoptea într-un târziu: 
Decât un erou mort, mai bine un ucigaş viu, 
România e frumoasă, are pământ bogat, 
Se fură-n dragi, şi mai e de furat! 
 
 
Dimineaţa de vreme 
 
Orizontul nu mai rezistă propriei curburi 
Acolo levitează cerul neştiut de cuvânt, 
Prilej să gust culoarea iluzoriei suduri 
 Mai târziu disipată de albastru vânt. 
 
Iertătoare marea se aşează la picioarele mele 
şi-mi sărută mâna timidă  cu un val, 
iar eu scriu poeme dispărutelor stele 
gând verbul le cutreeră galopând pe cal. 
 
Din larg mă pândesc recife de coral şi stei 
Ce curg drum pe val de întârziată lună 
Când lumea se trezeşte dedesuptul ei 
Ea se lasă ancorată la cheiul zilei ce se-adună. 
 
E clipa când timpul îşi toceşte coatele pe noi 
Când dintr-un gest aiurea devenim eroi… 
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Doar visul 
 
Despic cu braţul marea în talazuri 
Şi botez cu noi cuvinte pământul întreg 
Când gândul mai sare zăplazuri 
Şi cuvintele dintre noi se mai leg. 
 
Marea se apropie de mine cu ochii trişti 
Vapoare trec pe sub cerul milenar 
Luceafărul serii geme a restrişti 
Şi-mi aprinde pipa cu-n amnar. 
 
Tu treci călcând pe visul meu 
Cum luna despică-n două bezna 
Iar marea mi te-apropie mereu 
Până când visul îţi sărută glezna. 
 
 
Dor de cocor 
 
În toamna asta îmi este dor 
de cocor. 
În toamna asta îmi e de  ducă, 
iar s-ar peste ulucă. 
În toamna asta învăţ să iubesc, 
păsările mă-npeţesc. 
În toamna asta îmi iau amantă 
din Lamantă 
În toamna asta am să zbor 
pe un nor. 
În toamna asta urc pe creste 
şi-asta este o poveste... 
 
 
 
Dor 
 
Dor de tine 
Nu mai vine 
Pe coline, 
Cum venea 
Ca o stea, 
S-a tot dus 
Pe deal în sus, 
De atunci 
Pe sub nuci 
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Pe lângă uluci 
 te-aşterpt. 
Nu e drept 
De-o viaţă 
Ce mă învaţă 
Că a fost 
 Fără rost 
O himeră 
Efemeră. 
 
 
Drum prin ploaie 
 
Norii s-au aşezat căciulă peste sat, 
Casele s-au ascuns în pădure, 
Acolo au prins rădăcini, n-au mai plecat 
Au rămas de straje la mure. 
 
Vitele pasc ploaia prin iarbă, 
În cer se-aşează fânul în snop 
Împrăştiind peste lume iz de nalbă 
Când tremur pentru tine ca un plop. 
 
Alergăm împreună printre picături de ploaie 
Ca un dans ce-l dăruim acum 
Zilei ce sub tălpile noastre se-nmoaie 
Aşezându-se înaintea mirilor drum. 
 
 
Drumul spre “Fata Morgana “ 
 
“Săgata albastră “ înfăşura distanţele pe roţi 
despărţind cu zgomot oraşul în două 
oamenii ne priveau uimiţi ieşiţi la porţi 
iar cealaltă jumătate tăcea sub rouă. 
 
Oraşului îi clănţea dinţii de căldură 
Şi plombele de pe străzi stau să cadă, 
Blocurile cu uşile deschise cu ură 
De durere scuipau oamenii în stradă. 
 
Automobilele înghiţeau pe nemestecate bulevarde, 
Parcurile îngălbeniseră de emoţie, 
O frunză căzută pe mână mă arde, 
Toamna îşi trimitea prima scrisoare, promoţie… 
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Înconjurat cu o aură de înfrigurare 
Îţi simţeam trupul arcuit peste mine 
Şi pulpele dezgolite în aştepare 
Conturau imaginea speranţei ce vine… 
 
După amiază plicticoasă 
 
Piticii se aşezaseră de mult pe creierele noastre, 
Se odihneau obosiţi şi confuzi de atâta căldură, 
Unii chiar părăsiseră câmpul odihnindu-se pe astre 
Când ziua făcuse din soare flamă pentru sudură. 
 
Iubita se lipise goală de mine ca o frunză pe lac, 
Clipa o sudase bine şi trainic pentru o veşnicie, 
Ne înroşisem pe malul râului ca petalele de mac 
Visându-ne ca-n anii, de-demult, din pruncie. 
 
Eram în Eden  ca Adam şi Eva la începutul lumii, 
Dar Biblia n-a scris niciodată despre noi,  
 Dacă doriţi să aflaţi  răscoliţi în memoria humii, 
Acolo găsiţi povestea noastră sub brazdă şi-n ploi. 
 
  
 
După ce pleacă circul 
 
 Femei dansând pe sărmă sub cupola albastră, 
Porumbei aducând în cioc ramura de măslin, 
Sunt toate rămase tăcute în memoria noastră 
Povesti  spuse prietenilor la un pahar cu vin. 
 
Acrobaţi sărind la trapez, lei cu botul pe labe, 
Femei frumoase zburând prin aer ca un vis, 
 Emoţiile noastre şi aplauzele tot mai slabe 
Au rămas în amintire, şoim de vânător ucis.  
 
A plecat circul, tristeţe  la margine de oraş, 
În aer a rămas formele femeilor frumoase, 
Vântul strânge urmele spectacolelor pe făraş 
Şi nostalgia luminilor în suflete rămase. 
 
Eu mai strâng în braţe trupul ei de aer 
Şi îi mai aud tăcerea când se urca pe sârmă, 
Dar mă trezeşte vântul adunând în caer 
Tristeţea gunoaielor rămasă în urmă. 
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Mă întreb şi-acum a fost o iluzie  a serii 
Când priveam locul unde circul a fost? 
A rămas în urma lui o clipă a durerii 
 Şi iubirea femeii cu trup de aer fără rost. 
 
 
 
E suficient sânge pentru întoarcere 
 
E suficient ce n-ar ajunge pentru altul, 
Ochiul e din nou scormonitor în publicitate, 
Doar îndemnul mă face să înţeleg  saltul 
Până în cuvintele cu săgeţi împănate. 
 
Mă întorc de unde n-am plectat 
Şi dorul mă doruieşte ca un glonţ pe ţeavă 
Gata s-o ia razna la tine-n sat 
Cum uliţa alunecă sub roţi ca o lavă. 
 
E suficient ce n-ar ajunge şi nu vine 
Urechea ce n-aude şi ochiul ce nu vede, 
Dorul mă impinge să vin către tine 
Dar am rătăcit drumul ce în mine se pierde… 
Emirate de gânduri 
 
Fruntea-ţi era un cer de idei spuzit 
când cădea-n ochi un strop de luceafăr, 
cum clipele-s bolnave şi-a-nroşit 
sufletul ce nu-i atât de teafăr... 
 
Gândul gândului tot aleargă 
pe sub propria-i piele atât de tristă! 
Stelare feude pe o hartă întreagă 
mărturii fugare trec în revistă. 
 
Degeaba  implora înţelepciunea în Cuvinte: 
Tăcea, gândea  în clipa evocării 
Iar vorbele lui deveneau mai sfinte 
 Levitând peste irealul transparent al mării.. 
 
Eternul nud 
 
O plaje de azur aici se aşterne, 
Dinspre mare bate un alizeu, 
Iar tu vii cu clipele eterne 
Şi faci din mine un semi-zeu. 
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Luceafărul bate la fereastră, 
Vântul suflă parcă dintr-un corn, 
Tu dispari încet în lumea ta albastră 
Şi-un pescăruş îşi culcă zborul pe un horn. 
 
În mine dorinţa încă ţipă, 
Îţi văd sub lună eternul nud, 
Cerul face de lumină risipă 
Când clocotul iubirii îl aud. 
 
Eu  şi guguştucul 
 
Numai eu şi guguştucul cântăm de dimineaţă, 
Eu pe pagina albă de vibrează până-n rimă 
El pe o creangă a bobotezii de îngheaţă 
Notele muzicale,ţurţuroi,pe-o ştimă. 
 
 
Numai eu vers de cântec şi descântec 
El pasăre vorbitoare de văzduh, 
Rege nenăscut din pântec 
Eu ce-l aşez în sunet duh. 
Far călăuzitor 
 
Se dă de-a dura luna pe faleză, 
Eu te dezbrac de cuvinte, 
Mă îmbrăţişez ca o meduză 
Lipindu-ţi corpul de veşminte. 
 
Cu tine-n mijlocul verbelor sfinte 
Mă simt ca  într-un taler de balanţă 
Când marea acoperă morminte 
Şi nemiloasă şterge ultima speranţă. 
 
Lacrimi din ochi îţi cad 
Când valul mă duce-n neştire 
Şi rochiile de pe tine toate-ţi ard 
Far călăuzitor pe marea iubire. 
                       
Farmec 
 
 In grădina mea se adună   
Zanele în nopti cu luna 
Şi se prind de mâini încet 
Lin săltând în menuet. 
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Eu cuprins de nerăbdare 
Stau cu umbra în aşteptare, 
Închid ochii, deschid ochii, 
În vârtejul alb de rochii. 
 
Mai apoi din ferie 
Gândul ş-ar dori soţie, 
Insă zanele prind veste 
Şi se mută în poveste. 
 
“Fata Morgana “ din picătura de ploaie 
 
Te jucai cu apa şi norii încetaseră să plouă, 
Şiroaie uşor îţi alunecau între sâni, 
Priveam luna printr-o picătură de rouă 
Şi la tine râvnind cu ochi-mi păgâni. 
 
Eram trist ca o corabie eşuată pe stânci, 
Te făceai, pe mal, că nu mă vezi, 
Citeai în stele iar eu studiam pe brânci 
Cum iarba-ţi creşte în ochii verzi. 
 
O metaforă erau planetele din poem, 
Erai un epitet din primul vers, 
În zori, însă, şi-acum mă tem 
Că doar o iluzie eşti în univers. 
 
Fata Morgana mă cheamă şi-acum. 
Mă uit în jur, plouă şi e fum… 
 
 
Femeia mea cea de toate zilele 
 
Din coasta lui Adam s-a întrupat jumătatea mea 
Mă arde carnea când suferinţa o supune, 
Când vine coborând din vremuri o simt o stea 
Aprinsă în măduva fiecărei ore bune. 
 
Am patru umeri Doamne când alături este 
Două inimi ne bat în pieptul nostru albastru, 
Iar drumul pe care mergem e o poveste 
A omenirii ce-şi caută menirea pe-un astru. 
 
Îmi curge sângele în valuri când ea naşte, 
Durerea o simt precum mielul tăiat în van, 
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Însă copilul din noi aduce-n casă iarăşi Paşte, 
Sărbătoarea Învierii ce se repetă an de an. 
 
 Suntem două jumătăţi mitologice venite din înalt, 
Un trup cu două suflete pe veci  îngemănate 
Când îl doare pe unul plânge celălat, 
Iar când bucuria ne cuprinde pe-nserate 
E  târziu căci vremea ne cioplise în bazalt. 
 
 
 
Filosoful esenţelor tari 
 
 
Filosoful esenţelor tari 
A sorbit din apa lui Hristos, 
Când pe drumul confuziilor mari 
Înţelepciunea  îl făcea mai frumos. 
 
Un ochi îl urmărea-n sine, 
În cale crescând confuzii de lumini, 
Ce-l  ducea-n tăcerea care vine 
Sub atâţia ochi divini. 
 
Filosoful esenţelor tari 
Îşi bea măduva cuvintelor din mers, 
 Dacă  prin vreme anii  sunt mai rari 
Cineva muntele de păcate  l-a şters. 
 
Mai trăieşte vremea inimii înduioşate 
Şi-a timpului dragostei cea bună, 
Mai soarbe esenţe cu păcate 
Din lutul ce-l  roagă să rămână... 
 
Este Visătorul esenţelor tari, 
Un ins grăbit spre ce-o să fie, 
Lăsând clipele lui cu armăsari 
Să-l  tragă-n veşnicie... 
 
Filosoful esenţelor tari 
Călătoreşte  acum spre spaţiile mari. 
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Fluturele de pe fundul apei 
 
 
Cerul se priveşte în oglinda apei 
Stele sus , planete pe fundul oceanului, 
Nimeni nu cere socoteală sapei 
Când imaginea cade în lentila ocheanului. 
 
Peşti pe uscat înoată  nevăzuţi, ţurcă 
pe fundul oceanului aerian,t ăcere, 
cănd pe o trestie un vieme urcă 
din apă , îi cresc aripi, zboară şi piere. 
 
O lume de apă lasă în urmă, 
Peştele foamea o potoleşte cu carnea lui, 
Acum, fluturele uită ce lasă în turmă 
 înţelegând atmosfera prin trecerea nimănui. 
 
La colţ de cer îl pândeşte o pasăre şi îi curmă 
Zborul de-abia început, era un pui. 
 
 
 
 
Fluviu cuvintelor 
 
De atâta căldură în note muzicale 
cuvintele curg de căldură- 
un izvor ieşit în cale 
se strecoară din inimă în gură 
 
mai multe în fluviu se-adună 
ce curge la vale înspumat, 
ziua şi noaptea pe lună 
râul de cuvinte născut din păcat. 
 
Se-adună toate în Marea Limbii Române, 
Furtună de verbe în adâncuri şi valuri, 
Seninul cuvântului rămâne 
în patria întinsă la plaje pe maluri... 
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Fotograful de pe plaje 
 
A trecut pe plaje zgomotos ca un pescăruş 
Cu gâtul înşurupat în aparatul de fotografiat, 
Şapca o avea parcă dată cu tuş 
Şi orizontul din film incendiat. 
 
Nu ştiu dacă încăpuse toată marea în obiectiv 
Dar eu intrasem cu totul în el, 
Amintire pentru albumul cu coperţi oliv 
Unde clipele stau ca armele în rastel. 
 
După clic-clacul aparatului scurs m-am simţit 
Din trup ca un deget de mireasă fără inele 
Şi briza cu răbdare în nisip m-a cioplit 
Hoţ de soare, amurg şi amant de inele. 
 
 
Fulgerul de pe umăr 
 
 
Iubita mea de rouă 
în noi iarăşi plouă 
 
Iubita mea de apă 
din noi guguştuci s-adapă 
 
Iubita mea de cântec 
îţi simt viitoru-n pântec 
 
Iubita mea de polen 
ne trage spre Pol un ren 
 
Iubita mea de floare 
în potecă luna ne răsare 
 
Iubita mea de petală 
în jocul meu eşti vestală 
 
Iubita mea de cărare 
ochi-ţi sunt streaşină la zare 
 
Iubita mea de gând ne-mpăcat 
aşteptare-mi eşti când sunt plecat 
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Iubita mea de fulger 
te simt pe umeri înger 
 
Iubita mea de gând 
urmăm noi la rând? 
 
 
Germinaţia de sub zăpadă 
 
 
Alunecă sănile pe vise de zăpadă- 
Sub ea căruţele germinează trudă, 
Copii mai vin uneori să vadă 
În sat câte-o bătrână rudă. 
 
Umbrele bunicilor privesc peste gard 
Cum trec nepoţii în iureş pe cale, 
În zborul lor clipele ard 
Etapele în graba de a ajunge la vale. 
 
Timpul ascultă cum scârţâie roata 
Urechea lui aşterne tăcerea sub nea, 
Sănile trag după ele gloata 
De constelaţii până apune ultima stea. 
 
Atunci ies din cimitire străbunii 
Să mai dea sfaturi celor grăbiţi, 
Însă  sub privirea de gheaţă a lunii 
Rămân în cruci împietriţi. 
 
Alunecă sănile pe vise de zăpadă 
Când timpul aşterne tăcerea sub nea, 
Doar el a rămas în ogradă 
Şi lacrima ce picură din stea. 
 
Undeva în adâncuri decantează vinul via 
De culoarea obrazului ruşinatelor fecioare, 
Sub zăpezi,încă,mai germinează poezia 
Iar rimele sunt însămânţate de soare. 
 
Hergheliile de cai ale uitării 
 
E atâta uitare, Doamne, în lume 
Şi neîntoarceri în miez de amintire 
De au dispărut pagini întregi de cutume 
Şi vorbele de duh şi iubire. 



 28

 
Istoria se rescrie din istorii nescrise, 
Urcare în metafizic a celor mai presus de zei, 
Ce-a fost victorii azi sunt învinse 
Popoare dintr-o trăsătură de condei. 
 
Moara timpului macină vremură, 
Toţi mai dorim un ciur de mălai, 
Un fel de nemurire şi mă cutremură 
clipele astrale aleargând ca hergheliile de cai. 
 
Hristos a Înviat! 
 
Se aprinde-n inimă lumina 
Coborând în noi de Sus. 
Când sevele înverzesc tulpina 
Înviază-n suflete Iisus! 
 
Cântă pădurea-n mierle, prin copaci, 
Înseninând cerul spre apus 
De parcă au înflorit ogoarele de maci, 
Când înviază-n suflete Iisus. 
 
Cântă iarba în mieii de prin lunci 
O aud cum creşte şi prin sat, 
Când din Tainele Porunci 
Hristos a Înviat! 
 
Se aprinde-n inimă lumina 
Coborând în noi de Sus. 
Când sevele înverzesc tulpina 
Înviază-n suflete Iisus! 
 
 
Icoana, singură printre picturi 
 
O mână de Dumnezeu a desenat  chip în suflet, 
Aşa a  pogorât Icoana preasingură-n lumină 
Cu Fiul milei  şi Mama obosită-n sfinţenia de umblet 
S-avem cui ne închina când ne macină vreo vină. 
 
Nepământeană Icoană de început al lumii, 
o mare de oameni,  împăraţi –Culoare şi Cuvântul, 
ea poartă mântuirea  prin veşnicia humii, 
la care ne rugăm, cutreierând pământul! 
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Icoană-carte cu adevăruri puse-n culoare 
Cu legea-n puritate ca roua în Sinai; 
Izvor de iubire, de har deschizând cărare 
Ce ne  urcă-n timp sufletul în rai.. 
 
În existenţa mea pe poteci de gând, 
 mă întorc la tine mereu Icoană fără hotar 
cum se întoarce vara la seceră pe rând 
şi-n dorul ei de casă ,corabia la far. 
 
Mă-ntorc la Icoana icoanelor ca la un sfânt altar, 
La Chipul ce-l poartă în memorie şi vântul; 
Mă închin la El şi-L port în suflet dar 
Cutreierându-mi Fiinţa şi întreg pîmântul. 
 
Îmblânzirea cuvântului care ucide 
 
Sângele-n urmă se adună 
Aşteaptă zborul cuvântul de aer, 
Din lupi ies mieii şi fug la stână 
Iar caii s-au încurcat în kilometri de caer. 
 
Şi deodată cum nu s-a ştiut 
Cuvântul ce-ascunde crima 
Despicat de râul nou născut  
Se-ascunde schimbându-şi rima 
 
Ca două libelule ce zboară paralel 
Cuvintele se refac la loc, 
Cum părul îi creşte unui chel 
Şi veşnicia în fluierele de soc. 
 
Asemănări sunt în albul pacificat 
Când mai cade o tură sau pion, 
Virtutea cuvântului care ne-a mişcat 
Stârneşte încăerări de zvon. 
 
Sunete de violoncel plutesc în vânt 
Şi versul prinde a se melancolii 
Când crima iese din cuvânt 
Poemul e înaintea mea c-o zi. 
 
Al.Fl 
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