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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 tăcerile mele 
In suflet când începe o zi nouă. 
 
Ideile acestui poem se strecoară în metaforă 
In propriul subânţeles atât de viu. 
Stelare insule culeg dimineţi în anforă 
Mărturii de lumină din care sorb,târziu. 
 
Să lupt cu Goliot mi-e rândul 
In clipa versului şi-al evocării 
Cînd verbul cade-n mine îmbălsămându-l 
In amurgul împins în secunda uitării. 
 

A plecat circul 
 
Cupola albastră şi cu ringul  luminate feeric 
Sub care s-au împlinit visele ne visate de noi, 
Acrobaţi, pantere, fachiri, toate cuprinse sferic, 
În ochii noştri inundaţi de imagini adunate roi.  
 
...Şi fete frumoase dansând pe sârmă zâmbind 
Sfidând gravitaţia zboară sub cupola albastră 
Până în speranţe, până în clipa în alb levitând 
Până în emoţia inimii şi în  privirea noastră. 
 
 

Pântecul cuvântului 
 
Am coborât în pântecul cuvântului: 
dinţi tociţi de caria înjurăturii 
mi-au sfâşiat carnea respiraţiei 
de-am simţit în ureic gustul murăturii, 
erau acolo diafanul înţeles eminescian 
şi miezul îndoielii lui Cioran, 
însă bomboana de pe colivă era 
metafora dintre dinţii acestui an. 
În sâmburele verbului alunecând 
am dat de rădăcina ascunsului gând 
învăţat ştiţi când şi pe bune 
una gândeam şi alta eram îndemnaţi a spune. 
 
 



 

Antagonie 
 
Ieri s-a mai născut o stea în cer, 
Aici, a fost o moarte cu durere, 
Plecarea unei fiinţe de-ntrebări 
ne-a  pus în cuvinte numai miere. 
 
 

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. 
       

      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. 
 
 
 

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. 
 

Autobiografie 
 
M-am născut pe strada anului 1942, 
bombardată de oameni cu ochii roşii, 
îmbrăcaţi în verde 
când vara  scotea la porţi moşii, 
aruncându-şi mantaua soldăţească şi ploi 
luna iunie aducea în ferestre visele femeilor  
şi dor, 
 mergând nicăieri,aşteptând în pridvor… 
 
Mama mi-a pus în straiţă în loc de pâine 
visul zilei de mâine, 
pe care l-am trăit într-o singură noapte 
când ursitoarele jucau pe un lătrat de câine 
pe strada unde şcoala intrase în vacanţă 
şi paznicul please cu cartela 
după pâine 
legând poarta cu o speranţă… 
 
jucării confecţionam din zdrenţe de vise, 
ciorapul piciorului desculţ îl făceam minge, 
în curtea şcolii cădeau iubiri ucise, 
pe dealuri contempla sania 
cum în sufletele noastre ninge 
cu cântece ruseşti Tania. 
 
 

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. 
 
 

Antagonie 
 
Ieri s-a mai născut o stea în cer, 
Aici, a fost o moarte cu durere, 
Plecarea unei fiinţe de-ntrebări 
ne-a  pus în cuvinte numai miere. 
 
 

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. 
       

      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. 
 

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... 
 

Bucuria de a nu face nimic 
 
Îmi spune cineva că nimic  nu face  
Că ziua întreagă stă sub soare, 
Fals, inima îi bate şi gura nu-i tace 
Plămânii respiră şi pielea elimină sare. 
 
Îmi spune că via  sub soare leneveşte, 
Uitând că seva lucrează la vinul cel tare, 
Un laborator întreg în frunze pregăteşte 
Esenţa vieţii dulci de culoare şi  răcoare. 
 



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, 
 În al nouăle cer îmi era rândul 
 Briză să fiu, s-o mângâi, să fiu vânt. 
 
 

Rugăciunea zilei 
 
E o primăvară cu muguri adormiţi în copaci 
ca ochii dimineţii cu care eu 
privindu-te în miezul clipei te  fac să taci 
s- asculţi rugăciunea zilei către Dumnezeu. 
 
O oră blândă dă ocol prin împrejur, 
te aspiră dintr-un cer de vise, 
când cucul îşi lasă cântecul său sur 
clocit să fie în cuibul clipelor ucise. 
 
Anotimpul acesta-i o cameră sigilată, 
o lume vibrând într-un fluier de os, 
doar ploaia de mult aşteptată 



te  înveşniceşte-ntr-un bărbat frumos. 
 
 
 

Sunt seva poemului meu 
 
Sevă sunt şi  via mă fierbe vin 
Pe dealuri în boabe de aur 
Prietenul mă bea, am gust de pelin, 
Ascultând înserarea colorată de-un graur. 
 
Din rădăcini urc şi-n boabe mă coc, 
Mă beau pe-ndelete în căni de lut 
Ciobanii doinind din fluiere de soc, 
Când eu fierb în butoaie tăcut… 
 
Prietenul sunt eu şi mă sorb 
Din cupa mea de trup şi gând, 
Încă se scrie poemul în orb 
Din care n-am plecat nicicând. 
 
 

Stăpân pe auz 
 
În sâmburele zilei Morfeu mi-ntoarce auzul spre sine 
Cu nordul la tălpile mele şi sudul la tâmple, 
vise, speranţe,chiar tăcerea vine 
în clipa când eternal trebuie să se-ntâmple. 
 
Patru puncte cardinale şi o singură întâmplare, 
restul plonjează în şeansa dusă, 
o inflaţie a clipelor se-arată în zare 
şi lumea alunecă pe-o întâmplare apusă. 
 
Clopotul sub care ne aflăm de-o veşnicie 
în locul limbii poartă un simbol: 
Omul cel aşteptat încă din pruncie 
în timpul nostrum de sticlă şi gol. 
 
Încă mai sper să ne întîlnim la fântâna 
înţelepciunii unde auzurile îşi vor da mâna 
când auzul se întoarce spre sine 
şi speranţa înfloreşte în tăcerea ce vine… 
 

Sub nucul cu umbră deasă 
 
Sub umbra nucului am scris prima poezie, 
Câtecul guguştucului încă nu era poluat, 
Dar am găsit în ea lumină multă 
Încât m-am pus şi eu pe luminat! 



 
Turnam înţelepciune în cuvântul scris 
Cu fruntea asudată în spaţiul ancestral, 
Şi nu mă simţeam nicicum învins 
Chiar dacă lumea-mi dăruise un hârb de cal… 
 
Am cutreierat de-atunci deşerturi înşelătoare, 
Cu profeţi de fiere, minciună şi venin, 
M-am mai întors la nuc dar în soare 
Lumina era prea multă, dar puţin- 
 
Prilej, sub nuc un vers să mai scriu  
Şi aşchii de umbră în lumină să păstrez 
În  rima poeziei scrisă-ntr-un târziu 
Pentru o lume-n care să mă aşez. 
 
…şi iar un dor de-a hălădui prin lume 
Mă cuprinde chiar dacă e plină de venin 
Şi-un cântec de guguştuc fără nume 
Mă urmăreşte pe urme de senin. 
 
 Un nou cicliu dor de umbra nucului bătrân 
Mă cuprinde să mă-ntorc acasă 
Dar frunzele lui uscate mă-îngân 
Din rana ferestreului în tulpină rămasă. 
 
Azi e ziua amintirilor în poemul scris, 
Iar opera poetului a rămas în crucificarea lui, 
În ea mă regăsesc ca om ne-nvins 
Recuperându-mi rana din urmele de cui… 
 
 

Stăpân pe auz 
 
În sâmburele zilei Morfeu mi-ntoarce auzul spre sine 
Cu nordul la tălpile mele şi sudul la tâmple, 
vise, speranţe,chiar tăcerea vine 
în clipa când eternal trebuie să se-ntâmple. 
 
Patru puncte cardinale şi o singură întâmplare, 
restul plonjează în şeansa dusă, 
o inflaţie a clipelor se-arată în zare 
şi lumea alunecă pe-o întâmplare apusă. 
 
Clopotul sub care ne aflăm de-o veşnicie 
în locul limbii poartă un simbol: 
Omul cel aşteptat încă din pruncie 
în timpul nostrum de sticlă şi gol. 
 
Încă mai sper să ne întîlnim la fântâna 
înţelepciunii unde auzurile îşi vor da mâna 
când auzul se întoarce spre sine 
şi speranţa înfloreşte în tăcerea ce vine… 
 



Speranţa binelui relativ 
Mergând,mă înstrăinez timp de timp 
şi mă risipesc,drumul nu se strânge 
decât atunci întors în Olimp 
spălat de voia undelor de sânge. 
 
Mergând,mă încarc de timpul meu deschis 
cu pagini de trăiri şi de istorii,. 
de oboseală nu mă dau învins, 
mă pregătesc să-nfrunt furtuna,norii. 
 
Mergând,mă temn de judecata-n care cred, 
o victorioasă întoarcere în timp; 
îndreptăţirea însă va pluti în led 
şi-n culoarea luminii de pe nimb. 
 
Cred în tine Doamne,înainte de a spera în mine, 
voi programa drumul nostru definitiv 
în inifinitul incolor şi indor ce vine, 
şi-n speranţa unui bine relative. 
 
 
 

Spălatul uşilor 
 
N-am un dinte împotriva uşilor ne spălate, 
Amprentele sunt amintirile unui nimic! 
Doar,oadtă pe an aceste prietene împieliţate 
Le spăl ca pe-o femeie cu multă apă din ibric. 
 
Ele sunt prietenele ce se deschid pentru vecini, 
Au îmbătrânit , dar la oaspeţi nu pot rezista, 
Sunt cioplite din lemnul tomnaticilor pini 
Aduşi la oraş de-o mârţoagă fără şa. 
 
Pentru poeţi ele se deschid generoase, 
În spatele lor Poezia se simte-n largul ei, 
Acum spălate se cred muze mai simandicoase, 
 Doar inima contemplează aceste femei. 
 
 
 
 
 

Secretul Poemului 
 
Mă simt în cântec nota Do 
Urcând pe portativ mai sus, 
Pe-o potecă mă las dus 
Prin pădurea zugrăvită în maro. 
 
Când frunzele îmi gem sub paşi 



Mă cuprinde nota Re în cochilie 
De-mi creşte iarba din chelie 
Şi păsările pe-nserate îmi sunt naşi. 
 
Îmi regăsesc sufletul în Mi 
O luase razna pe portativ 
Neştiind că e-un motiv 
Lângă un diez să vi. 
 
Fa mă îndeamnă să intru în joc 
Să fac ceva pentru tăcere 
Când mierla azvârle peste noi cu miere 
Şi soarele pădurii îi dă foc. 
 
La mine această notă e zemoasă 
Încap în ea vocale multe, 
Gura devenind auz s-asculte 
Silaba  La ,posesiv întoarsă. 
 
In afirmaţia din Si mă regăsesc 
Când gama curge ca un râu 
Cântecul mă umple până-n brâu 
Iar sunetele pădurea înverzesc. 
 
Mă simt în cântec Do de sus 
Sau poemul pe note pus, 
Ce-l cântă mierla în apus, 
Când în melodie se-ntrupează Iisus. 
 

Tablou incomplet 
 
Din plictiseală, în staţiunea 
unde îmi repar şuruburile ruginite, 
desenez pe hârtia verde 
o pajişte 
alături de un munte ce-mi iese 
din planşe, 
conturez o căprioară 
păscând ,în urma ei 
locul rămas alb 
îl acopăr cu un lup. 
 
Când înserarea îşi prelungea urmele în culori 
acuarelele au rămas 
uscate pe masă, 
iar eu nu am putut să adorm 
că nu desenasem un munte 
între cele două animale. 
 
Într-un târziu când luna a aşternut 
între cer şi vis o punte  
am auzit căprioara gemând în vale... 
 
Singura avere: cuvântul 



 
Aşteptarea ascute cuvintele iuţi de minte! 
Cioplesc metafore cu-n tăiş de verb; 
Aşa apar în această poezie cuvinte 
Ce ţintesc spre goana unui cerb... 
 
 
Dar substantivele s-aruncă din copite, 
Poezia se-ntristează, prinde tăcere, 
Se calmează când orele înăsprite 
Trec pe lângă poetul singur şi fără avere. 
 
 

Sinfonia din cochilia melcului 
 
Era vremea când ziua de cum se scula 
două cochilii de melc îşi punea la urechi 
 atente şi mari  cât dimineţile, se mula 
precum  timpanele pe melodiile perechi. 
 
Melcii îşi cedaseră casa sidefie din spinare 
Şi umblau pe străzi cu coarnele scoase 
Pe când  se scălda goală ziua în mare 
ascultând în cochilii sinfonii duioase. 
 
Mi-am pus şi eu o cochilie la ureche 
 sinfonia mării s-o ascult venind din ancestral 
pe când zeul mării îşi căuta pereche 
şi eu la o sirenă visând ieşind din val. 
 
Ziua toată era ca o albastră sinfonie 
Umblând cu cochiliile până la asfinţit, 
 eu melancolic aşteptând într-o oră târzie 
ascultam sinfona lunii pe un val sfinţit. 
 
 

Urcare în metafizic 
 
Era vremea viermilor de mătase şi frunze 
dispăreau în implozii pe crengile zilei, 
o luasem pe sub scoarţa pământului după muze 
 trăind din ce pusese natura în cutia milei. 
 
Din când în când îmi toceam coatele urcând  
în rădăcini şi mai departe în crengi, 
eram un miriapod viermuind în gând 
şi-n frunzele unei păduri întregi. 
 
Uneori mă strecuram în păsări şi-n zbor, 
eram fluture vânat de cîntec şi culoare, 
 câte odată mă cuprindea vâscoza unui dor 
şi mă urcam prin rădăcini spre soare. 



 
Oceanul de aer şi lumină m-a cuprins 
precum apa unde peştii presimt furtuna, 
când eu de scoarţa Terrei învins 
mă simt fluture sau om , îmi e tot una... 
 
 
Verbul din oglindă 
Verbul încărcat de înjurătură 
s-a privit în oglindă, 
speriat de propriul chip 
şi ură 
s-a spânzurat de-o grindă 
a frazei următoare... 
 
plecată aiurea pe cărare 
fraza a luat foc de supărare 
văzând că verbul nu mai moare. 
 
Ajunsă-n sat 
l-a adoptat 
ca predicat... 
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