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Bucuria lucrurilor simple 
 
 
Să te bucuri că nu a plouat 
şi a fost o zi mai luminoasă, 
cocoşul în ogradă a cântat 
amintind întoarcerea acasă. 
 
Să te bucuri că ai cules un măr 
Rumenit, cu miezul plin de soare, 
şi copilul mic, abia mergând, 
ţi-a intins, cu mâna lui, o floare. 
 
Să te bucuri că a înflorit cireşul 
lângă o tufă mov de liliac, 
că în lanul aurit de soare 
stau aprinse lămpile de mac 
 
Că pădurea-n toamnă a ruginit 
poleind  cărările cu lună, 
cineva ţi-a spus, abia şoptit, 
seara la culcare, noapte bună! 
 
Fericirea nu e peste mări, 
nici de sus să n-o aştepţi mereu, 
ea e aici, în lucrurile simple 
care zilnic sunt în jurul tău 
 
 Bucurie 
 
De-atâta timp plâng sălciile-n ape 
Cu fruntea lor sărută val de val 
Şi plânsul lor se simte mai aproape 
Când rătăcim privirea către mal. 
 
Şi-atâta trecem de nepăsători 
Pe lângă fruntea lor răsfrântă ca-n fereastră 
Fără să ştim, că deseori, 
În plânsul lor stă bucuria noastră. 
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 Cheia Bătrânei 
 
Stă bătrâna gârbovită 
pe o bancă sub un tei, 
toate tristeţile lumii 
stau ascunse-n ochii ei. 
 
Se gândeşte neîncetat 
la căsuţa ei umilă 
ce i-au vândut-o copiii 
ca să-şi construiască vilă. 
 
Dar în vilă n-are loc, 
i-au făcut lângă grădină 
cămăruţă cu un geam 
să privească spre lumină. 
 
“Fii, măicuţă mulţumită 
să  ne-ajuţi pe fiecare! 
Cine astăzi ţi-ar mai da 
farfuria cu mâncare? 
 
Că dacă ai îmbătrânit 
nu este a noastră vina, 
vila se-ntreţine greu 
şi vrem să schimbăm maşina.!” 
 
În clipele de răgaz 
ascunzând o cheie-n mână, 
se îndreaptă către casa 
unde a fost, cândva, stăpână. 
 
Numai cheia i-a rămas 
că în rest toate sunt duse, 
casă, tinereţe, soţ, 
sunt durerile-i nespuse. 
 
Lung priveşte printre gard 
şi îşi vede viaţa toată, 
simţind cum din ce în ce 
de puteri este lăsată. 
 
Însă, într-o dimineaţă, 
au găsit lângă grădină, 
moartă, pe bătrâna mamă, 
tot strângând o cheie-n mână. 
 
 

Sunt atât de zăpăcită… 
 
Nu-mi pasă dacă cerul e albastru 
Nu-mi pasă dacă freamătă  pădurea 
Eu  mă gândesc cum pot să fac 
Să plec în lume, undeva, aiurea... 
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Şi dacă plec nici nu găsesc ce caut 
Simţind că iar mă plictisesc 
Şi altceva nu am în minte 
Decât acasă să sosesc... 
 
De vin acasă vreau să plec 
Şi uite aşa ,  sunt o sucită, 
Că nici eu nu mă înţeleg 
Fiind o mare zăpăcită... 
 
 
Indoială 
 
Sînt atît de tristă, Doamne, 
noaptea s-a lăsat, albastră, 
Luna rece şi rotundă 
mă priveşte pe fereastră. 
 
Este toamnă peste lume 
în a trecerilor vremi 
şi de sus, de printre stele, 
simt cum la Tine mă chemi. 
 
Dar deşi pretind mereu 
că pe Tine te iubesc 
ca să vin acolo, Doamne, 
nicidecum nu îndrăznesc 
 
Si nu ştiu ce să mai cred 
şi nu ştiu ce să mai zic 
îmi e teamă că ACOLO 
m-oi preface în NIMIC. 
 
 
 
 ,  
Direct  în cer 
 
Cu toată lumea mă împac 
şi mă-nţeleg nespus de bine 
cu oameni buni, cu oameni  răi, 
dar nu mă-mpac, moarte, cu tine. 
 
Ne facem casă, avem copii, 
să-i dăm la şcoli ne străduim 
şi, dintrodată, fără veste, 
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a trecut timpul şi...murim. 
 
Cu ce drept vii şi  iei cu  tine, 
aşa, furiş, ca o păgână, 
să duci pe cei dragi în mormânt 
făcându-te pe ei stăpână? 
 
 
Aştept venirea  lui Isus, 
căci nu vreau,  moarte, ca să pier 
si  n-o să mai trec pe la tine 
mă duc cu El direct în cer! 
  
 
 Speranţa 
 
  Emiliei Tudose 
 
Mă plimb pe străzile pe care noi, 
de mână, ne plimbam în tinereţe, 
de nu ar crede lumea că-s nebună, 
acuma, tare, eu le-aş da bineţe! 
 
Tu ai plecat spre alte zări, 
eu  am rămas pentru un rest de viaţă, 
mă ţin de ea cât pot de bine, 
chiar dacă este ca un fir de aţă. 
 
Şi străzile îmi spun atât de multe, 
casele  sunt pline cu poveşti, 
nimic parcă nu are importanţă 
dacă pe lume astăzi nu mai eşti. 
 
Ce repede toate au trecut! 
O singură speranţă mă mai ţine, 
că  poate acolo, undeva, în cer, 
o să mă-ntâlnesc din nou cu tine. 
 
    
 
Rugă 
 
Cerul  e spuzit de stele 
Eu aştept să fie lună 
Căci în gândurile mele 
E furtună... 
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Când pe cer o să apară 
Luna, lung am s-o privesc, 
Gânduri negre să dispară 
Să mă liniştesc... 
 
Doamne, fă  ca toţi cei  răi, 
În suflet să se să se privească, 
Să descopere în ei, partea 
Cea Dumnezeiască... 
 
 
Dezvăţare 
 
Stăteam pe-o bancă îngheţată 
Şi se topea zăpada-n mine, 
Era în marte, la-nceput 
Şi atunci mi-am amintit de tine. 
 
Sub razele blânde de soare, 
Păsări cu triluri săltăreţe, 
Se străduiau, din răsputeri,  
De tine, ca să mă dezveţe... 
 
Acum, în astă primăvară, 
Atâtea  gânduri curg, şuvoi, 
Şi dintr-odată mi se pare 
Că stăm pe bancă amândoi... 
 
 
Dor de tanti Victoriţa 
 
Mi-e dor de tanti Victoriţa, 
care a lăsat un gol imens, 
până mai ieri legendă vie 
acum, pierdută-n univers. 
 
Mi-e dor de tanti Victoriţa 
iar seara, când răsare luna 
şi stelele pe cer sclipesc, 
eu simt că-mi face semn cu mâna. 
 
Mi-e dor de tanti Victoriţa, 
 de sfatul ei cel înţelept, 
 deşi, de-acolo, nu mai vine, 
 eu, parcă, tot  o mai aştept. 
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Gânduri de primăvară 
  
Este dis-de- dimineaţă 
cerul  cu lumina-i clară 
mă face să mă gândesc, 
în ianuar, la primăvară. 
 
In pădure, printre frunze, 
au răsărit ghiocei 
ce mă luminează-n suflet 
că tare mi-e drag de ei. 
 
Când cireşii îşi vor deschide 
florile în primăvară 
eu mă rog la Tine, Doamne, 
ca nimeni să nu mai moară! 
 
 
Uitare 
 
Bolnavi şi trişti ne sunt bătrânii 
au mai trecut peste o toamnă, 
iar de la viaţă nu aşteaptă 
decât un frig, cumplit, la iarnă. 
 
Au vrut ca să trăiască bine, 
mai au puţin până la noapte, 
dar s-au îmbogăţit aleşii 
iar ei în… viaţa după moarte. 
 
Parlamentarii se tot ceartă 
şi altceva nu au în minte 
decât că-i foarte important 
ca să dea  jos pe Preşedinte. 
 
Această ură i-a unit 
că lupi cu  miei se-mpreunară 
uitând, de tot, bătrânii noştri, 
uitând de biata noastră ţară. 
 
2009şi   2012 
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Se simte toamna prin copaci 
 
 
 Se simte  toamna prin copaci 
 iar păsări călătoare se pornesc 
de-atâtea ori, în fiecare toamnă, 
de tinereţea mea îmi amintesc. 
 
Şi bruma cade, din belşug , pe flori, 
 iar dimineaţa totu-i argintiu, 
s-a aşezat şi-n părul meu 
şi sufletul mi-e, parcă, mai pustiu... 
 
 
Chemarea plopilor 
 
Mă plimb  pe lăngă plopii foşnitori 
cu o sacoşă goală într-o mână 
am luat-o, aşa, de ochii lumii, 
să nu se creadă că-s nebună. 
 
Că cine azi mai are timp  
să le arunce o privire? 
In lumea aceasta prea grăbită 
plopii rămân doar amintire. 
 
Eu am venit ades la ei 
să mă înveselesc puţin 
ei freamătă privind spre cer 
şi parcă plouă din senin. 
 
E bine, ca din când în când, 
pe plopi să îi mai luăm în seamă 
prin frunza lor cu murmurat  de râu 
întotdeauna către ei ne cheamă. 
 
 Imbătrânesc părinţii… 
 
Imbătrânesc părinţii lângă noi, 
fiind ocupaţi nu prea îi luăm în seamă 
şi uite aşa, trecând, zi după zi, 
viaţa lor, întruna, se destramă. 
 
Ii mai chemăm, din când în când, 
ca să-njrijească de  ai noştri fii, 
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dar şi atunci rămân tot singuri, 
căci suntem invitaţi la sindrofii. 
 
Şi nu putem găsi un pic de timp, 
printre  atâtea întâmplări banale, 
ca să ne întâlnim  măcar un ceas, 
să stăm cu dânşi la taclale. 
 
Şi atunci când nu vor mai fi, 
iar îngeru-i va duce sub aripă, 
am da orice ca să-i putem vedea 
şi dorul să ne treacă pentru o clipă. 
 15 ocombrie 2011 
 
 Clipa 
 
La libertatea păsării râvnesc, 
ea zboară şi se aşează unde vrea, 
nu-i mânuită ca  piesele de şah, 
cum pusă sunt în existenţa mea. 
 
Eu nicidecum n-am să vă iau în seamă 
şi-am să trăiesc cu bucurie clipa, 
de voi o să mă apăr tot aşa precum 
o face porumbelul cu aripa... 
 
Floarea de salcâm 
 
Salcâmul de lângă balcon 
a înflorit a doua oară 
şi-n toamna aceasta fumurie 
trimite un gând de primăvară. 
 
Şi flori albe şi gingaşe 
îi spun din suflet: Bun venit! 
Deşi e toamnă-n câmp şi-n mine 
prin ea parcă-am întinerit. 
 
Cu fiecare zi murim cîte puţin... 
 
Cu fiecare zi murim cîte puţin 
dar noi de asta nu avem habar 
ne străduim din ce în ce mai mult 
să strângem de-ale gurii în hambar. 
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Nu mai privim un răsărit de soare 
şi nici o frunză legănată-n vânt 
uitând că viaţa aceasta-i trecătoare 
şi sântem doar o umbră pe pământ. 
 
Si trece timpul, aşa, pe nesimţite 
cum trece ploaia-n zilele de vară 
şi ne trezim, deodată,  Doamne, 
că-n viaţa  noastră ni se face seară. 
 
Copil de corcoduşe 
 
E iarnă, Doamne şi e frig 
Un vânt tăios mă biciuie pe faţă, 
Nu pot să cred şi nici să înţeleg 
Că acuma sunt la margine de viaţă. 
 
Nepoata mă tot trage înapoi 
Cu chipu-i blând şi fin ca de păpuşe 
Şi lângă ea îmi pare foarte rău 
Că nu mai sunt copil de corcoduşe. 
 
Să prind iar fluturii pe deal 
Şi mama să mă strige îmbufnată, 
Să ascult acelaşi cântec din caval 
Redevenind copilul de altădată 
 
 
 
Când vine primăvara… 
 
Acum, mai spre bătrâneţe, 
mi-am propus de ceva timp 
să iubesc şi să observ 
fiecare anotimp. 
 
Să fug de căldura VERII 
în pădurea cu răcoare 
şi trecând peste câmpii 
să mă minunez de floare. 
 
TOAMNA să nu mă-ntristez  
nici când cerul e de smoală, 
să mă bucur că aud 
glasuri de copii la şcoală. 
 
Despre IARNA ce să spun!? 
Sunt atâtea sărbători 
că précis îmi va părea 
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că ninge din cer cu flori. 
 
Deşi toate-s ale tale 
existente pe pământ, 
fie iarnă, fie vară, 
fie ploaie, fie vânt… 
 
Dar când vine PRIMĂVARA 
şi-n jur totul e divin 
să nu o iubesc mai mult 
nu pot, Doamne, să m-abţin! 
 
 
Căutare 
 
Iţi caut paşii pretutindeni 
pe străzile pe care am umblat 
şi ce n-aş  da ca să fim iarăşi tineri 
la şah, din trei mutări, să mă dai  mat. 
 
Ne supăram, atunci, aşa deodată, 
de parcă eram într-un crunt război 
 ne luând în seamă tinereţea 
ce clocotea în inimi l-amândoi. 
 
Ba ne mai supăram pe  câte o ploaie 
care venea, aşa, pe nesimţite, 
stricându-ne un  plan de a ajunge 
să căutăm răcoarea unui munte. 
 
 
Ce-n urmă-s toate şi ce neânsemnate 
îmi par acum când anii au trecut 
şi ce n-aş da să mai fim iarăşi tineri 
şi viaţa să o luăm de la-nceput! 
 
 
 Ziua morţilor 
 
Am fost, măicuţă, la mormânt, 
ţi-am povestit de-adâncul dor al meu, 
tu nu-mi răspunzi şi taci mereu, 
iar vorbele-mi se-mprăştie în vânt. 
 
Ai fost o tânără voiaoasă, 
şi-atât de bună pentru noi, 
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acum stai singură sub ploi, 
şi nu vrei să mai vii  acasă. 
 
Şi noi, încet, îmbătrânim, 
curând  o să venim la tine, 
şi-o să ne fie tare bine, 
că n-o să ne mai despărţim. 
 
1 noiembrie 2011 
  
 
 
Vremelnicie 
 
Ce scurtă-i, Doamne, viaţa pe pământ! 
Iar dincolo vom sta o veşnicie 
nu are rost să plângem, să fim trişti, 
viaţa aceasta-i doar vremelnicie 
 
Strângem averi şi ne necăjim 
şi nu privim la soare pe colnic 
uitând mereu că viaţa-i trecătoare 
iar în pământ cu noi nu luăm nimic. 
 
Ne ocupăm cu lucruri efemere 
şi nu privim mai des la stele şi la flori 
n-ai înţeles nimic din viaţa aceasta 
şi te trezeşti că trebuie să mori. 
 
 
 Vis 
 
Demult visez la o casă 
Galbenă şi cu pridvor 
Lângă ea o grădiniţă 
Şi un plop tremurător. 
 
Casa să fie spre soare 
Pe aproape un râu să curgă 
Două trei sălcii pletoase 
Pe deasupra lui să plângă. 
 
Grădiniţa să îmi fie 
Plină, plină cu lalele 
In   ele să-mi ostoiesc  
Toate dorurile mele. 
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Pe pridvor să pun muşcate 
Precum maica a sădit 
Şi în florile lor roşii 
Să văd chipul ei iubit. 
 
Când grâul va văluri 
Ne-om plimba prin el de mână 
Voi fi foarte fericită 
Si-am să uit că sunt bătrână. 
 
 
Urc pe scara vieţii mele… 
 
Urc pe scara vieţii mele, 
sunt la treapta 62, 
zilnic mă uit înapoi 
zilnic m-apropii de stele. 
 
Sus este Necunoscutul, 
Ştiu, Doamne, că este bine 
să fiu aproape de Tine, 
dar de ce ne-ai dat pământul? 
 
Jos sunt dalbe primăveri, 
cum pot, Doamne, să le las? 
Mă simt câine de pripas 
În drumul spre nicăieri. 
 
 
 
Un strop de veşnicie 
 
Sînt tristă, Doamne, îmi vine să plâng, 
acum ,  când peste tot, e atâta soare, 
ghioceii au înflorit din nou în crâng 
livezile ne dau prinos de floare. 
 
Timpul trece, merge spre pustiu 
anii  ce au trecut vreau să dispară 
să mă joc cu pietrele din râu 
redevenind copil a doua oară. 
 
Ne temem, Doamne, de necunoscut, 
căci nici nu ştim cine o să învie 
de aceea cred că trebuia să  dai 
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şi pe pământ un  strop de veşnicie. 
 
 
Trece vremea… 
 
A căzut o frunză pe  asfalt, 
răsucită şi-a stat într-o dungă,  
toţi copacii au început să plângă, 
vine zvon de toamnă din înalt... 
 
Acum o să curgă iarăşi ploi, 
bruma  se  aşterne peste câmpuri, 
se succed în grabă anotimpuri, 
trece, Doamne, vremea peste noi... 
 
 
  Trec prin toamnă… 
 
Trec prin toamna vieţii mele, 
mă aşteaptă o iarnă grea, 
ce pot, Doamne, ca să fac, 
să trec mai uşor prin ea? 
 
Sunt o frunză ruginită, 
de un copac atârnată, 
gata să pice oricând 
de începe vânt să bată. 
 
Dacă tot, la fel, ca frunza, 
voi renaşte-n primăvară, 
aş fi foarte fericită 
şi aş lăsa grijile-afară! 
 
  
 
Toarcem amintirea 
 
Merg încet cu sufletul pustiu 
singură printre atîta lume 
timpul a trecut cînd nici nu ştiu 
oamenii din juru-mi nu au nume. 
 
Joacă, iar, căldura verii-n aer 
fructele şi le-a-negrit, iar, socul, 
clopotele bat, prelung, a vaier, 
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şi eu nicidecum nu-mi găsesc locul. 
 
Am să mă întorc în sat curînd 
unde mă aşteaptă maica bună 
 
la lumina stelei, licărind, 
toarcem amintirea, ca pe lână... 
 
 
 
Toamnă, toamnă ai venit! 
 
Toamnă, toamnă ai venit 
acum am îmbătrânit! 
 
Eram tânără şi eu, 
credeam  că voi fi mereu. 
 
Ţie-ţi pică frunza-n vânt 
eu, m-aplec către pământ. 
 
Dar, copacii-n primăvară, 
o să lăstărească iară. 
 
Mie-mi pare foarte rău 
că nu lăstăresc şi eu. 
 
 
 
 
 
  Sunt atât de fericită... 
 
Sunt atât de fericită 
Luna curge printre nori 
Noaptea rece şi tăcută 
Mă îmbracă în fiori. 
 
Pentru ce sunt fericită? 
Pentru lună, pentru ape, 
Pentru noapte că-i tăcută,  
Sau că... tu eşti pe aproape? 
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Suflet rătăcit 
 
M-am întors acasă pe un drum de ţară 
şi-am stat de vorbă cu pădurea 
mi-a spus cum cucul cântă în fiecare vară 
de când eu am plecat aiurea 
 
 
Am croit cărare prin boabe de rouă 
şi m-au copleşit aducerile-aminte 
razele de soare au spart pădurea în două 
şi mi-am spus atunci:totu-i ca-nainte! 
 
Am trecut tăcută pe sub merii-n floare 
ce mi-au nins cărarea semn de bun venit 
ziua-ntreagă,parcă,era o-ntrebare: 
ai venit acasă suflet rătăcit? 
 
 
 
Staţie finală 
 
Se lasă iarăşi toamna peste crânguri 
se aprinde o frunză, ici-colea, 
rotite trec în grabă anotimpuri 
şi tot în grabă trece viaţa mea. 
 
Viaţa e un tren cu lungi vagoane 
 alergând sub cerul de albăstreală 
şi tot aşa, fără să prinzi de veste, 
te duce către staţia finală. 
 
Să prindem clipa, să ne bucurăm 
de lucrurile simple, de o floare 
şi să ne amintim, din când  în când, 
că viaţa aceasta-i, totuşi, trecătoare! 
 
   
 
 Stare 
  
Ce dimineaţă, Doamne, şi ce zori! 
Privirile cu toamnă se-nconjoară 
şi  simt tristeţe adâncă, deseori, 
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cînd florile se pregătesc să moară. 
 
Şi trece timpul, se subţiază aţa, 
doar  Someşul rămâne veşnic viu 
 se scurge, încet, pe nesimţite, viaţa 
 şi simt acum că mi-e, deja, târziu. 
 
 
 
 
Spre nu ştiu unde... 
 
Cerne ploaie deasă peste parc 
frunzele , de toamnă, cad răpuse 
nu pot cu gândul să mă  împac 
că zilele verii sunt duse. 
 
Mi-a mai albit la tâmple părul 
 fiorul toamnei mă pătrunde 
mă copleşeşte iarăşi dorul 
ca să mă duc spre nu ştiu unde... 
 
 
 
 
 
 
Singurătatea liliacului 
 
Sunt tristă, Doamne, îmi vine să plâng, 
acum, când peste tot, e atâta soare, 
viorele au înflorit din nou în crâng 
livezile ne dau prinos de floare. 
 
Nu ştiu pe unde anii au trecut 
şi nostalgii mă prind în luna lui  April 
şi cât aş vrea să întorc timpul 
să fiu la mama mea din nou copil. 
 
Ea a plecat fără a se-ntoarce 
acolo unde chiar şi timpul s-a oprit 
la geamul ei acuma singur 
stă liliacul înflorit. 
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Singurătate 
 
M-am aşezat pe aceiaşi bancă 
pe care noi ne-am cunoscut 
şi se făcea că sîntem tineri 
 şi amintirea m-a durut. 
 
Că eu eram o Cosânzeană 
iar tu erai un Făt- Frumos 
şi teiul înflorise iarăşi 
iar florile-i cădeau pe jos. 
 
Am stat aşa în amorţire 
cînd m-am trezit plecase vara 
plângând am mers încet spre casă 
şi-n suflet se lăsase seara. 
 
   
  Sfânta primăvară 
 
Să vină primăvara cu sclipiri de soare 
Cerul să-şi arunce albastru-n viorea 
Vălurească grâul precum o mare 
Ghioceii aibă străluciri de nea 
 
Să danseze, vesel, frunzele în vânt, 
Păsările câte triluri săltăreţe 
Să miroase a proaspăt reavănul pământ 
Eu cu bucurie să le dau bineţe. 
 
Doamne, că pe lume nu-i nimic mai sfânt 
Ca o primăvară, când învie toate,  
Parcă-s ale mele, toate câte sânt, 
Să le strâng în braţe, aş vrea, dacă se poate. 
 
 
 
Scrisoare 
 
 A venit toamna la noi  
 şi mi-a-ngălbenit pădurea 
 eu mă plimb pe străzi aiurea 
 şi mi-e tare dor de voi. 
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Dor de voi şi dor de mine 
pe această vreme rea 
 dor de tinereţea mea 
 ce s-a dus şi nu mai vine. 
 
Scaunul Harului 
 
Se simte primăvara-n aer 
copacii deschid ochii-n vânt 
şi parcă simt cum creşte iarba 
şi ghioceii din pământ. 
 
O altă primăvară vine 
şi-mi înfloresc cuvinte-n gură 
şi cad tristeţile din mine 
ca florile de pe răsură. 
 
Vino-n pădure să simţim 
natura-ncet cum prinde viaţă 
să ne cuprindă primăvara 
în nesfârşit-ai dimineaţă. 
 
 
   Salcâmul 
 
Au ucis salcâmul, l-au tăiat, 
avea crengile pline de vară, 
au venit, aşa, ca nişte furi, 
doborându-l, la pământ, spre seară. 
 
Şi m-am întrebat ce le-a făcut? 
Inflorea  mereu în primăvară, 
dăruind prinos de floare albă 
răspândind parfum, a câta oară? 
 
Păsările l-au plâns îndelung, 
încetând ca să mai ciripească, 
se aşezau pe ciotul ce-a rămas, 
aşteptând, parcă, din nou să crească. 
 
Sta cuminte la balconul meu, 
dăruindu-mi seri de neuitat , 
îl ibeam, aşa, ca pe-un copil 
şi acuma, Doamne, l-au tăiat! 
 
 



 20

 
 Mama nu se schimbă 
 
 Ai lăsat casa închisă 
 şi-ai plecat în ţări străine 
 dar acolo nu ţi-e bine 
 uşa nu îţi e deschisă. 
 
 Cireşul de la fereastră, 
a-nflorit a doua oară, 
dar tu nu mai eşti în ţară, 
 nu simţi bucuria noastră. 
 
 Ai lăsat şi neam şi limbă, 
 nu ştiu cum de ai putut, 
 ca să uiţi al tău trecut, 
 mama, ţara, nu se schimbă. 
 
In România nu-s bogată, 
 dar, cireşii-n primăvară, 
 or să înflorească iară, 
 şi nu-i dau pe lumea toată! 
 
Mama 
 
Mi-e dor de tine mamă şi aş vrea 
să fii, acum, când plouă, lângă mine, 
s-alungi tristeţea de pe fruntea mea 
aşa cum o făceai, fiind cu tine. 
 
Să mergem după lemne amândouă, 
acolo, în pădurile umbroase, 
să culegem şi ciuperci şi flori 
şi să ne-ntoarcem, seara, bucuroase. 
 
S-aprindem focul din surcele-n tindă 
fierbând o mămăligă pentru lapte 
eu să alerg, voioasă-ntr-un picior 
pe lângă focul scânteind în noapte… 
 
Dar unde eşti? Te caut tot mereu, 
iar în grădină mai este câte o floare, 
fac un buchet, pornesc spre cimitir, 
să îţi aprind, cu lacrimi, lumânare. 
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Luminarea 
 
 
Astăzi am uitat de Tine Doamne 
M-am luat  cu cele pământeşti 
Deşi ştiu  că peste tot sânt rele 
În locurile-n care Tu nu eşti 
 
 
 Chiar şi necuratul câteodată  
Face bine ca să dea dovadă 
   Că e bun şi noi îi dăm crezare 
Deşi ştim că vrea ca să ne piardă 
 
Si atât mă rog de Tine Doamne 
Să mă ajuţi ca să-Ţi găsesc cărarea 
Căci pe aici pe unde rătăcesc 
Nicidecum nu aflu Luminarea. 
   
 

 Lacrimile mamei 
 
Stă, în casa ei micuţă, 
ghemuită într-o dungă, 
sufletul îi e pustiu, 
se străduie să nu plângă. 
 
Toamna s-a lăsat pe câmpuri, 
un câine latră  în noapte 
ea gândeşte tot mereu 
la copiii de departe. 
 
Toată tinereţea ei 
a stat în acel sătuc 
unde-a crescut şapte pui 
şi-acum e singură cuc. 
 
Vântul zgâlţâie fereastra 
ea din gânduri tot tresare 
lampa pâlpâie mereu 
parcă ar fi o lumânare. 
 
Perna s-a udat de lacrimi 
suflă lampa să o stingă 
şi adoarme-ntr-un târziu 
afar a-nceput să ningă... 
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IZVORUL DIN TUGĂ 
 
Când cântă guguştiucul printre blocuri 
îmi aduc aminte cum la mine-n sat 
juca, în aer, fagure, căldura, 
iar eu mergeam, cu tata, la arat. 
  
Tata-ntorcea cu plugul brazde lungi 
iar eu eram cu gândul doar la masă 
când boii se vor odihni şi vor bea apă 
şi noi vom sta sub salcia pletoasă. 
  
Tata-mi spunea atunci poveşti cu zâne 
iar eu beam apă rece dintr-o tugă 
de pe ştergarul alb, pe iarba verde, 
mâncam cu poftă ceapă, mămăligă... 
  
Dar tata nu mai e, nu e nici plugul, 
 nici boii ce trăgeau din greu la jug, 
curtea-i pustie, casa stă să cadă 
iar buruiana creşte din belşug. 
  
Şi dacă aş putea întoarce timpul 
să merg sub salcia pletoasă de la drum 
să mai mănânc aşa mâncare simplă 
dau toate bunătăţile de acum! 
 
 
Intrebare 
 
A cîta primăvară-i asta? 
Au  înflorit din nou castanii 
iute şi pe nesimţite 
trecură peste mine, anii. 
 
Izvoare reci şi-nvolburate 
brăzdară  faţa mea curată 
luînd cu ele tinereţea 
ce nu se-ntoarce niciodată. 
 
Drumul vieţii ce am parcurs 
e mult mai lung ca cel din faţă 
şi nici nu pot ca să înţeleg 
că sânt la margine de viaţă. 
 
Mă străduiesc din răsputeri 
ca să gândesc mai pozitiv 
dar cum pot, Doamne, să fac asta 
îmbătrânind definitiv? 
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 Pretinsa  moarte 
 
Doamne Te caut mereu 
Undeva acolo-n cer 
Si de n-am să te găsesc 
Doamne  Sfinte simt că pier 
 
Caci nimic nu are rost 
In astă lume muritoare 
Dacă  nu putem umbla 
Pe ingusta Ta cărare 
 
 
Ne desprindem tot mai greu 
De placerile deşarte 
Si ne temem tot mai mult 
De pretinsa noastră moarte 
    
 
 
RUGĂCIUNE 
    
Dă-mi, Doamne, tinereţea înapoi   
 să merg pe deal cu mama şi cu tata   
să simt parfumul fânului cosit   
şi să duc apă rece cu găleata.   
    
Dă-mi, Doamne, tinereţea înapoi,   
să merg la şcoală, iarna, în opinci,   
iar pe măsuţa scundă din  odaie   
să n-ai nimic să pui ca să mănânci.   
    
Dă-mi, Doamne, tinereţea înapoi   
ca să  învăţ  din nou la lumânare   
să mai privesc lumina clară   
a cerului cu stelele-n spinare.   
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Dă-mi, Doamne, tinereţea înapoi   
s-ascult cum cântă cucul în pădure   
şi să nu simt nimic, de mă rănesc,   
în mărăcinii rugului cu mure   
    
Dă-mi, Doamne, tinereţea înapoi   
aşa cum o aveam în satul meu natal   
căci am plecat după Izvorul Vieţii   
şi, dintrodată, m-am trezit la mal.   
    
 
 
 
Nădejdea învierii 
 
 
E linişte-n parcul central 
natura, în juru-mi, renaşte 
Christos a-nviat, e cu noi, 
iar astăzi e ziua de Paşte. 
 
 
Cerul e albastru şi clar 
soarele străluce ca-n zilele verii 
în suflet pătrunde, încet, 
nădejedea  învierii. 
 
  
 
   Vis  2 
  
  Miroase a iarbă crudă şi a floare 
  Copacii râd cu răsăriri de muguri, 
  Noi  în livadă suntem iarăşi singuri 
 Şi ne-mpletim un vis din razele de soare. 
 
 
Toate par mai clare în răcoare, 
Cerul se apleacă peste noi, 
Culegem flori din verdele zăvoi 
Şi legăm cu raze buchete de cicoare. 
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   Aşa-i viaţa... 
 
M-am întors la mine-n sat 
şi-am găsit casa-ntr-o rână, 
nimeni nu mai stă în ea 
decând s-a dus maica bună. 
 
Râul Beica clipoceşte, 
via s-a-necat în ruguri 
deşi nimeni n-o munceşte 
tot mai dă vreo doi-trei struguri. 
 
Părul, nucul şi gutuiul 
sânt deja cam ofiliţi, 
nu e nimeni prin ogradă 
să simtă că sânt iubiţi. 
 
Lângă prispă-n grădiniţă, 
Prea plăpândă, o zambilă 
a-nflorit şi anu-acesta, 
îmi vine să-i plâng de milă. 
 
De-atâta singurătate 
a secat apa-n fântână, 
cumpăna a-nţepenit 
şi se sprijină de lună. 
 
Parcă văd pe-a mea măicuţă 
stând la masa cea rotundă 
şi tăind cu o aţă albă 
mămăliga aburindă 
 
Şi pe noi, cei opt copii, 
râzând din orice nimicuri 
eram tineri şi frumoşi 
cum puteai să nu te bucuri? 
 
S-a dus mama, s-a dus tata, 
sus în deal la cimitir, 
le-am aprins o lumânare, 
le-am sădit un trandafir 
 
Şi, apoi, ne-om duce noi 
c- aşa-i viaţa, trecătoare, 
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vor venii copiii noştri 
să ne aprindă o lumânare. 
 
 
Multe aş putea să fac 
acuma am chiar şi banii 
dar toate ar fi în zadar 
nu putem întoarce anii. 
 
Deşi, aşa cum se spune, 
niciodată nu-i târziu, 
am să constuiesc o casă 
şi-am să alung acest pustiu. 
 
    
 
  
 
Părinţii 
 
Dacă mi-ar trăi părinţii 
Să le spun pe unde am fost 
Aş fi mult mai fericită 
Viaţa mea ar avea rost. 
 
Dar părinţii mi s-au dus 
Până dincolo de stele 
Am rămas aici cu plânsul 
Şi cu dorurile mele. 
 
 
   
 
 
 
 De Paşte 
 
De  Paşte soarele e altfel, 
are o altfel de lumină, 
mama cu tata parcă-s tineri 
şi parcă nu mai sânt bătrână. 
 
Mă văd copil pe Dealul Mare 
dintr-un sătuc îndepărtat, 
purtând rochiţă înflorată, 
din sat de parcă n-am plecat. 
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Mă   joc cu fraţii mei pe Beica, 
râul ce curge-nvolburat, 
ne salutăm cu voie bună 
zicând „ Hristos a Inviat”! 
 
Ce fericită eram, Doamne, 
şi ce departe sânt acum! 
Am mers aşa de mult prin viaţă 
ajuns-am  capătul de drum? 
 
Privesc la pomul înflorit 
pe care cântă o păsărică 
nepoata vine lângă mine 
“Hristos a Inviat”, Bunică! 
 
 
Doamne, ajută-mă... 
 
Doamne, ajută-mă  să pot 
să  dau timpul înapoi 
să fiu iar copilul mamei 
fără griji, fără nevoi. 
 
Părinţii, fă-i   Doamne, tineri, 
eu, la lumina din stele, 
 să mă joc, ca altădată, 
cu copiii pietricele. 
 
In livada picurată 
cu  argint din raza lunii 
prea plăcut  înfiorată 
să scutur de roade prunii. 
Când  în ceaţa dimineţii 
soarele  varsă scântei, 
eu, cu drag să alerg desculţă, 
către braţele mamei.... 
 
Dar, căruţa răsturnată 
lângă  plugul ruginit, 
mi-aminteşte, încă odată, 
că prea târziu am  venit. 
 
Bătătura e pustie, 
casa-nclinată-ntr-o parte 
prin unghere ţes păianjeni 
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urlă vântu-n  geamuri sparte.  
Buruienile-n grădină, 
 mă întreabă, din ochi verzi: 
“ce se  întîmplă, Titină 
ai venit să ne mai vezi? 
Noi o ducem foarte bine 
nimenea nu ne mai sapă 
nu ne trebuie nimica 
poate  câteodată apă.” 
 
 
Mă plimb singură prin sat, 
soarele bate pieziş, 
simt cum mă cuprinde toamna 
şi-mi şterg lacrima,furiş. 
 
 
 
 Prin fapte... 
 
Doamne,  Te caut mereu, 
în fiecare ceas, din zi, te chem, 
nu cu o cerinţă oarecare 
nici chiar atuncea când mă tem. 
 
Îmi place   viaţa pe   Pământ, 
deşi Pământu-i plin de rele, 
dar fiind sub ocrotirea Ta 
cu uşurinţă trec prin ele. 
 
Şi dacă după viaţa aceasta 
se poate veşnic să trăim, 
atunci să facem fapte bune. 
Prin ele să ne mântuim! 
 
 
 
Iar 
 
Stau la geam cu capu-n mână 
când pisoiul toarce timpul 
ca pe un fuior de lână. 
Iar se schimbă anotimpul. 
 
Plouă încet cu picuri mici 
peste câmpuri, peste floare, 
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vântul taie ca un brici. 
Toamna aceasta iar mă doare. 
 
Amintiri mă-ncearcă iar 
peste tot sunt frunze ude 
totu-mi pare în zadar 
aş pleca dar nu ştiu unde. 
 
Pe aproape e Crăciunul 
 
Parcă-i primăvară, Doamne, 
iar pe-aproape e Crăciunul, 
caut anii tinereţii 
şi nu mai găsesc niciunul. 
 
Umedă îmi e privirea, 
mângâi  creanga de copac 
mi-o imaginez în floare 
înghit  lacrima şi tac. 
 
Şi e, totuşi, iarnă, Doamne, 
într-un decembrie rebel 
ce nu vrea să intre-n schema 
iernii acesteia, de fel. 
 
Câte ierni şi câte toamne 
au trecut, nici nu mai ştiu, 
doar atâta simt eu, Doamne, 
că mi s-a făcut târziu. 
  
Rugăciune 2 
 
Doamne,Te iubesc nespus, 
şi aş fi tare întristată 
acum, pentru timpul dus, 
dacă n-am fi laolaltă. 
 
Mi-a trecut al vieţii rost 
copiii, mari, au crescut, 
fă-mă, Doamne, cum am fost, 
ca s-o iau de la-nceput. 
 
Priveşte, Doamne, la noi 
cei cu amar de ani în spate 
şi dă timpul înapoi 
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depărtându-ne de moarte ! 
 
 
 
 Casa Ta 
 
 Atât de rar vin către Tine, Doamne, 
 la Casa Ta, de aici, de pe pământ, 
 îmi place să privesc mai mult copacii 
şi legănarea crengilor în vânt. 
 
Şi acolo, în ciripit de păsări, 
 spre consolare îmi spun eu, 
că între florile pădurii 
găsesc uşor pe Dumnezeu. 
 
Mai trec, aşa, din când în când, 
să mai aprind o lumânare 
dar simt că aceasta, pentru suflet, 
este o slabă consolare. 
 
Să mergem, deci, spre Casa Ta, 
să ascultăm Evanghelia Sfântă, 
numai aşa v-om linişti 
sufletul ce-ntruna se frământă... 
 
   
 
A venit toamna 
 
A venit toamna  încă o dată, 
am mai îmbătrânit puţin 
sunt un şurub ce-a ruginit în poartăşi scârţâie-n prelung suspin. 
 
Aleargă frunze pe asfalt 
şi se lipesc de el, prea ude, 
când curge ploaia din înalt 
fiorul toamnei mă pătrunde. 
 
 
De mă cuprind melancolii 
nădejdea mi-e, Doamne, la Tine, 
Eşti raţiunea mea de-a fi 
că-n rest toate-s deşărtăciune. 
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Am plecat  în lume 
 
Miroase a fum şi lămpile-s aprinse, 
fumul se îndoaie pe coşuri în afară, 
copacii par în floare cu crengile lor ninse 
şi mă cuprinde iar un dor de primăvară. 
 
Mă cuprinde un dor de satul de departe, 
gândurile, stol, aleargă spre cei dragi, 
că am plecat în lume, ca să învăţ carte, 
lăsând copilăria lângă păduri de fagi.  
 
   
 
 Să vină primăvara... 
 
Era o seară calmă cu lună plină, 
zăpada  topea tăcerea-n noi, uşor, 
un alt anotimp venea ca o lumină 
şi  parcă flori de crin pluteau în zbor. 
 
Să vină părimăvara cu străluciri de soare 
să alungăm cu ele tristeţile din noi 
că iarna a fost lungă, zăpada a fost mare 
şi am rămas la suflet, precum copacii, goi... 
 
 Intoarcere 
 
M-am întors definitiv 
acasă, la mine-n sat 
 câmpul şi pădurile 
tot întruna m-au chemat. 
 
Am venit dar anii care, 
mulţi şi în zbor au trecut 
fac să nu-ntâlnesc pe drum 
astăzi, niciun cunoscut. 
 
Doar din când în când o babă 
se  mai uită lung la mine 
şi mă-ntreabă cu uimire: 
„ce e Titină cu tine?” 
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Un bătrân, de peste gard; 
“tu eşti fata lui Costică? 
Nu-mi mai aduc bine aminte, 
eşti cea mare ori cea mică?” 
 
In salcâm, pe lângă casă, 
avea cuibul chiar o barză 
acum a rămas pustiu 
zdrenţuit precum o varză. 
 
Grivei nu mai e nici el 
s-a  făcut demult ulcea 
alt câine când văd pe drum  
îmi tresare inima. 
 
Gardul, aplecat şi strâmb, 
cu scânduri căzute-n iarbă 
parcă mă-ndeamnă, tăcut, 
ca să mă apuc de treabă. 
 
Nucul mare şi fălos, 
aplecat peste ulucă  
nici el nu mă recunoaşte 
şi-mi aruncă-n cap cu  o nucă. 
 
In cimitir, la părinţi, 
le-am spus şi lor ce mă doare 
şi, aşa, ca un răspuns, 
teiul sfănt m-a nins cu floare 
 
 
Luna,barcă sus pe cer, 
priveşte piezişi la mine: 
“nu te frământa  atâta 
ce-i trecut, trecut rămâne!” 
 
Tristă stau pe prispa casei, 
nu ştiu încotro s-apuc, 
satul nu mă recunoaşte, 
la oraş nu mă mai duc! 
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Prea târziu ? 
 
Mai plouă,demult n-a plouat 
 şi iar mi-e dor de casă şi de vii 
cînd mă duceam cu tata la arat 
mă înfrăţeam cu orele târzii. 
 
Am avut un vis să plec departe 
să mă rup de oamenii din sat 
dar toate sunt atâta de deşarte 
că iar mi-e dor să merg la semănat. 
 
Mi-e dor să alerg desculţă prin câmpii, 
păsările –n codru să le ascult, 
să mă mai joc cu ai satului copii 
aşa cum mă jucam demult,demult... 
 
Întoarsă-n sat nu  m-am regăsit, 
tata plecase  undeva tăcut, 
foşnetul pădurii a amuţit 
mama tot mai mică s-a făcut. 
 
M-am căutat copil printre copii 
şi în nici unul nu aveam să fiu, 
toamna cernea galben peste vii 
întoarcerea venise prea târziu? 
 
 
 A plecat măicuţa... 
 
A plecat măicuţa  casa e pustie 
poarta e legată cu un  lanţ de fier 
în grădină-s singuri butucii de vie 
cumpăna fântânii scârţâie de ger. 
 
Nu-i mai umblă paşii prin ogradă 
nu mai strânge neaua cu lopata 
nu mai iese-n prag ca să ne vadă 
pe pridvor s-a stins, demult, muşcata.. 
 
Trist, Grivei, rămas lângă căsuţă, 
c-a murit stăpâna lui cea bună, 
nu mai umblă noaptea pe uliţă 
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latră, lung, sfîşietor, la Lună. 
 
Şi cum stau, aşa, privind grădina 
şi ograda care-i proaspăt ninsă 
mama iese-n prag, face  cu mîna 
şi-n pridvor muşcata e aprinsă. 
 
 
 
 
Amurg de  întoarcere 
 
 
M-am întors în satul meu natal 
ceaţa  se rostogolea peste el ca un val, 
cumpăna fântânii avea plânset de miel, 
lumina,din crucea zilei,raze de oţel. 
 
Am coborât pe un drum prăfuit de amintiri, 
gleznele-mi căutau trecutele iubiri, 
în satul meu străjuit de dealuri 
crucile se-nmulţiseră pe maluri… 
 
Nu am găsit nimic din ce a fost, 
timpul  o luase din loc fără rost, 
florile se ofiliseră pe masă, 
parcă nu eram acasă… 
 
În satul meu m-am regăsit, 
sufletu-mi era.pe drum de întoarcere, 
răstignit. 
 
 
 
 Inveşnicire 
 
Trebuie să mă-ntorc în satul meu 
 cum se-ntorc păsările călătoare, 
m-aşteaptă acolo Dumnezeu 
speranţă pe o aripă de  zare. 
 
Am hălăduit destul printre străini 
purtând crucea satului cu greu, 
mă-ntorc din nou la rădăcini 
pentru-nveşnicirea sufletului meu 
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A câta toamnă-i asta? 
 
Dansează picăturile de ploaie 
în toamna ce-mi aduce amintiri 
îşi udă vântul haina 
prin vechile clădiri 
 
  
Copacii se despoaie 
bătrâne frunze cad 
sub stropii grei de ploaie 
se adună apa-n vad. 
 
A câta toamnă-i asta  
Ce vine lăcrimând? 
Nu vreau ca să le număr 
şi nu voi şti nicicând... 
 
 
 

 
 
Copilul   a  îmbătrânit… 
 
De multe  ori, pe malul Beicii, 
visez la casa-n care am fost născută, 
o casă mică, printre flori, 
unde am fost foarte fericită... 
 
Văd fraţii mei ce-ntr-un picior, 
sar  tot mereu, râzând, pe drum, 
eu îi aud, de parcă toate, 
mi  se întâmplă chiar acum. 
 
Iar gâştele, gâgâitoare, 
mai  zboară ş-acum printre nori 
şi eu mă-ntorc, de la pădure, 
cu braţul încărcat de flori. 
 
Şi mama mea, acolo-n vis, 
e tânără şi e zglobie, 
o văd venind dinspre colnic, 
cu şorţul plin de păpădie. 
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Tăticul, râde, pe la poartă,  
de gluma spusă de un vecin 
şi viaţa le pare frumoasă 
ciocnind câte un pahar  cu vin. 
 
Alerg pe drum cu alţi copii 
înşir , pe aţă, floricele, 
le pun la gât şi mi se pare 
că-s cele mai scumpe mărgele. 
 
In scârţâit de car cu boi, 
stau, sus, peste porumbi, sub Lună, 
mâncând reci struguri brumării, 
iar clopotul la gâtul boilor,tot sună... 
 
Râul curge liniştit 
cu mici sclipiri de soare-n unde, 
şi-ncet, încet, eu mă trezesc, 
şi o tristeţe mă cuprinde. 
 
Privind, atent, în luciul apei, 
observ că părul mi-a albit, 
părinţii nu mai sunt nici ei, 
copilul a îmbătrânit... 
 
Sfârşit 
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