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Contemporan cu Dumnezeu 

Mirosea dimineaţa însorită a mir, 

Tăcerile alunecau pe nesimţite-n mers, 

Nu ştiam că alături poetul Radu Gyr 

Îşi înveşnicea suferinţa-n vers. 

 

Cânta amiaza tristeţea-n flori 

Uitase să-nbobocească şi mălinul, 

Iar cerul desena o cruce din cocori 

Ridicând la rang de virtute chinul. 

 

Amurgul jelea cu nuanţe închise 

Şi câmpul trimitea culorile la culcare 

Pe când clipele albe cădeau ucise 

De nu se-ntorceau din nou în soare. 

 

Şi azi noaptea mă-nveleşte cu frig, 

Mă tem de visul care iată vine 

În miezul întunericului, cu speranţă strig: 

Doamne, îţi mulţumesc, sunt contemporan cu tine! 

 



 

 

Confesiunile unui navigator de uscat 

Dinspre marea cuvintelor, vântul dezvelea 

pântecul 

plajei 

peste femei tinere aşezate cu grijă între coperţile 

cărţilor 

cum făceau cu plantele pentru 

ierbare 

deodată abur de cafea şi ploi venind dinspre 

neoane 

 

şi era cina şi erau mângâierile de pisică 

doar rotiţele ceasului zuruia 

timpul 

înfiripând lent somnul lângă 

o femeie 

 

în noapte ascult arta somnului 

străzile ne mai fiind străzi, casele ne mai fiind 

case 

totul e străveziu şi firescul s-a aşezat pe feţele 

statuilor 



 

linişte pe veafuri de chipuri 

când vântul îşi fardează ridurile 

într-un garaj 

de ecouri 

 

undeva departe un foc acuză 

dimineaţa 

 

A doua moarte a lui Zeus 

Zeus în speranţa nemuriri 

Cât a existat la Pontul Euxin 

Şi-a modelat din lut şi piatră 

Statuia lui la care să se-nchine 

Oamenii din fiecare vatră. 

 

Apoi de teama îndumnezeirii a urcat  

În al şaptelea cer de unde nu se vine. 

Diana, iubita lui, plecată la vânătoare 

Aflând că zeus e sus în neuitare 

s-a întors să proslăvească statuia 

ce strălucea măreaţă-n soare, 

chemând mulţimile să se închine- 

strigând: alleluia, aleluia! 

 



...Şi a mai trecut un mileniu de prosternare, 

Diana  se ruga la statuie mereu 

Cum făceau fiecare. 

Trecuse vremea pentru zeu... 

 

Dorind să arate lumii  

Cât de mult îl cunoaşte pe Zus 

Şi s-o întoarcă la rugăciune 

Îngenunchind în negura humii, 

La ceasul  răsăritului de stea 

A început să spargă cu săgeata statuia- 

Aşteptând o minune- 

Plebea  să cunoască ce ştia şi ea: 

Piatră, lut ars şi…alleluia! 

 

Dezamăgiţi  oamenii au părăsit pe Diana, 

Au plecat gânditori din Hamangia 

Uitând că o himeră altădată au iubit. 

A început iarăşi urgia 

În Piaţă. 

Era epoca morţi unui mit! 

Dumnezeu în mintea lor prindea viaţă! 

 

 

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. 

 

 

Abatere de la firesc 

Un verb ce-a încăput într-un Cuvânt 

Se roagă în silabe la mormântul unui sfânt 

 

 

Şi o rimă rebelă ieşită din lege 

Se-aşează rubin pe coroana unui rege; 

 

Iese icoana din cerul unei rostiri- 

Fraza încheie clipa din sfinţiri. 

Poetul-verbul unei abateri de la firesc 

Poartă sub aripi visul îngeresc, 

 

El este şi ploaie, secetă şi duh, 

Pasăre măiastră rătăcind prin văzduh. 

 



 

 

Al doisprezecelea ceas 

 

Vremea urcă în imponderabil, 

Păsările sub zborul cărora moleculele de aer mor 

Poartă tăcerea între particule, 

Doar mişcarea browniană în dezordinea ei 

Ordonează apa de ploaie 

Din paharul de pe masă. 

 

Cântecul mierliţei pune miere în levitaţia 

Fulgului de păpădie 

Dus mai departe în interiorul zilei 

Cum orele sunt plimbate de indicatoarele  ceasului 

Pe cadranul numerotat de cineva 

Ce n-a ştiut să numere 

Decât până la al doisprezecelea ceas. 
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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. 

 



 

Apoteoza poetului 

Dincolo de zariştea liniştei ziua fulguia faianţă 

Acul ceasornicului indica harta întâlnirii, 

Aşchiile întârzierii îmi alungă orice speranţă 

A luminii de la capătul firii. 

 

Sub spuza aşteptării nerăbdarea dădea peste privire 

Berbecul dorinţei scăpa coarnele mentalităţii 

Când istovit de atâta iubire 

Îmi pierdeam fărâme de timp la ceasul universităţii. 

 

Aroma sângelui sfida culorile zădărniciei 

Popasul meu retrage însemnele, inspiraţia 

Îşi ascunde confidenţa cu purpura viei 

Când buzele tale îşi etalează graţia. 

 

Într-o apoteoză a poeţilor care scapă mileniul ce vine 

Nisipul se strecoară sub călcâiele mării 

Se gâdilă şi cade în refluxul din sine 

Când ştergi cu rochia culorile mării. 

 

Mirarea încremeneşte pe fruntea nucului bătrân 

Spovedania mea nu se mai încrede în secunda revenirii 



Eu nu mai am timp să amân 

Veacul ce vine mă impinge în braţele nemuririi. 

 

 

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. 

Armonii 

E o cutremurătoare doină toamna, 

Vibreasză prin alămuri tăcerile din nuci, 

Toarnă în pocale romanţe Doamna 

Când bunicii rămân în aşteptare sub nuci. 

 



Adie un arcuş prin frunyele de plop 

Şi vremea îşi scrie amintirile în grâu, 

Încercând să-l înţelegem pe Esop 

Alergăm să facem baie în râu. 

 

Poartă cerul durerile lumii în spate 

O clipă ziua le uită prin hambare, 

Dumnezeu dăruie înţelepcine prin sate 

Desculţ, însângerând, pentru fiecare… 

 

 

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. 

 

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... 

 

Bobârnacul după amiezii 

Copii ronţăiau neliniştea, 

barcagiul dă câte un bobârnac gândului 

şi chiştocul ţogării sfârâie sun cţlcâi, ameţitoare oră 

rotundă cuprinzând soarele după amiezii 

ce alunecă în neştire 

spre îmbrăţişarea cu marea, 

noi suntem aşa cum ne ştiţi, 

cum ne cunoaştem trecutul, 

cum ne înţeleg cei care vin, 

mai puţin trişti şi gânditori 

aşa ca bronzul lui Ovidiu 

patina de timp, 

ca barca trasă pe mal şi ne călfănuită, 

ca omul de lut din Hamagia, 

vâslim şi noi 

cu nasul în nisip 



 

Frumos ne sfârâie călcâiele 

după Nadine ieşite din mare. 

 

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 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… 

 

Ciobanul de pe pajiştea lunii 

 

Iarba crescuse pe pielea lui, 

devenise o pajişte pe care o păştea oile, 

avea plăcerea de a bea 

lapte din ţâţa prunei 

până se îmbăta oile. 

 

Cerul începuse să ameţească ţinându-se de-o stea 

iar ea 

sculându-l din somn s-a speriat 



de ploaia florilor de tei 

mirosind a lapte de prună 

vărsat peste întregul sat 

pe când câinele cerului umbla în coadă 

cu-n covrig de lună. 

 

Ciobanul obosit de atâta somn s-a trezit 

pentru o clipă, 

apoi a adormit din nou 

să-i crească iarba mănoasă pe piele, 

de atâta risipă 

de timp, rămăsese ne păscut un bou… 

 

 

Contemporan cu Dumnezeu 

Mirosea dimineaţa însorită a mir, 

Tăcerile alunecau pe nesimţite-n mers, 

Nu ştiam că alături poetul Radu Gyr 

Îşi înveşnicea suferinţa-n vers. 

 

Cânta amiaza tristeţea-n flori 

Uitase să-nbobocească şi mălinul, 

Iar cerul desena o cruce din cocori 

Ridicând la rang de virtute chinul. 



 

Amurgul jelea cu nuanţe închise 

Şi câmpul trimitea culorile la culcare 

Pe când clipele albe cădeau ucise 

De nu se-ntorceau din nou în soare. 

 

Şi azi noaptea mă-nveleşte cu frig, 

Mă tem de visul care iată vine 

În miezul întunericului, cu speranţă strig: 

Doamne, îţi mulţumesc, sunt contemporan cu tine! 

 

 

Citindu-l pe Esenin printr-o  picătură de ploaie 

 

 

ploile îţi albesc ochii miraţi 

când eu te văd printr-o picătură de ploaie 

lentilă prin care-ţi citesc 

sufletul ce mă încolţeşte ca un imperiu 

de gâfâie Moskova prin clopote 

cu dangăte prelungi ca un imperiu de viaţă 

lungă cât o bătaie de pleoapă, 

 

de aici înainte 

băile de lumină ne transformă în mesteceni 



şi ne aşează în tabloul de deasupra 

patului  

pe care îl vedem numai atrunci 

cînd degetele ploii trezesc ţarii 

răciţi de curentul ce vine pe sub uşă 

dinspre Europa. 

 

 

Înălţarea în vitralii 

 

O mare de orgii în ochii albaştri 

Şi tu ieşită goală din ceaţă, 

Cerul susţinut de câţiva pilaştri 

Îţi face pe plaje o primire măreaţă. 

 

Mă apropii de tine să te cuprind, 

Dar rămân în braţe cu visul altor zile, 

Sub fontele amiezii care mă încind 

Himere se aşează pe pântece fertile. 

 

Batem la Biserica zilei şi nimeni nu descuie, 

Marea aduce nelinişte şi-n prag coralii, 

Însă briza pe-o scară de vise ne suie 

Sfinţi aşezându-ne în vitralii. 

 



 

Oglinda din secolul trecut 

 

În ferestrele noastre bate de zece secunde secolul XXI 

calculatoarele se învârtesc derutate 

viruşi le mănâncă memoria 

pe dinăuntru, 

o secundă- două la câţiva ani de viaţă 

e nimicul 

dintre două galaxi 

şi pentru memoria noastră rămasă în ceaţă 

dar micronii dintre planete? 

Aceştia , spre dimineaţă ne-au aruncat 

în braţele îndoielilor  

din marele nostrum sat, 

era o alunecare spre stânga 

undeva pe planetă 

 ce mergea pe Calea Lactee 

aiurea pe bicicletă. 

Luna spunea poveşti printer crengi 

încremenite  

de gheaţă 

ca un scut 

istoria ca vitraliile din catedrale 

pe fereastra dinspre secolul trecut. 



 

II 

Tragi penmele din aripile păsării, 

îmi arăţi un zbor de aburi nedefinit 

ridicându-se din aripile ei, 

sângele ne curge printer degete, 

precum jertfele pe mâini de zei, 

aripi risipite pe cărările ce duc spre cer, 

planează infinite ferestre 

sub urechile jeluirilor, 

ne trebuie o planetă a noastră 

curată 

căreia să-i punem aripi, 

să uităm să mai tragem cu praştia 

în păsările ce alunecă dinspre fereastra Ta. 

Nu vreau ca nisipul să migreze 

într-o clipă târzie 

spre un alt mileniu 

spre o altă veşnicie. 

 

III 

Loveşte dunga cerului secolul XXI 

păsări zboară de-a lungul râului 

asemeni Terrei 

în toamnă 



 

Loveşte dunga Pământului secolul XXI 

şi strig din cutia mea de chibrituri 

cu balcon spre sărbători 

Opriţi zborul aripii negre ce murdăreşte 

întinsurile levitaţiilor albe de cocori 

dintre mine şi Tine, 

de unde vin potoape de gânduri 

în zori 

peste lumea mea de oglindă pătată cu chipul meu 

uitată în secolul trecut 

în buzunarul unui ateu. 

 

Plângi natură şi te-a auzit luna 

-ureche cu care asculţi  

cum bate inima pământului noaptea 

aştept să-mi spui 

nu-ţi fie teamă tot ce e al tău 

se va întoarce cândva… 

 

Incident istoric 

 

A ieşit istoria în stradă,dezbrăcată ca o nebună, 

În piaţa publică strigă cât o ţin paginile: 

Sunt unică şi nu mă repet , terorismul politic 



mi-a pus cunună, 

tras la şapirograful timpului ,el e de vină! 

Istoria mai strigă:să se facă lumină! 

 

În piaţa Patriei istoria desculţă ca o fată bătrână 

Urlă din tot plămânul îmbâcsit de războaie: 

Sunt fecioara ce visează sub lună 

la Bărbatul ce-şi pune în cui Războiul 

Şi-n faţa femeii-Pacea, genunchiul şi-l îndoaie. 

 

A ieşit istoria în stradă ca o nebună, 

E noapte ,oamenii latră la lună 

şi câinii ascultă cuvântându-le în strună. 

 

 

In braţele himerelor femei 

 

I-a îmbătat furtuna pe-ai noştri bărbaţi 

Legănaţi de valuri,de fulgere străpunşi, 

O tulbure maree se-ntinde până marţi 

Când în miezul apei marinari se lasă unşi. 

 

Cum le pluteşte vina-n jurul frunţii 

Că pe tăcute râvnesc la alte mirese 

Şi-n porturi cu luna pe-ntunecimea punţii 



Dorm în braţele de ceaţă ale femeilor alese. 

 

 

 

În drum spre punctul primordial 

 

Cu fulgerul uimirii mele 

Am tăiat timpul în două, 

La fel cu fiecare jumătate nouă, 

Aşa până la infinitul cu stele. 

 

Am tăiat spaţiu în două 

Şi iarăşi pe fiecare parte până-ngheaţă 

Timpul care învăţase doar să plouă 

Peste punctual începutului de viaţă. 

 

…Şi aşa mereu, am tăiat val după val, 

Până când am ajuns la punctual primordial. 

Când să-mi odihnesc trupul trist 

Am văzut că nu mai exist. 

 

Îmi vorbeşti 

Îmi vorbeşti despre istorie cu ochii până la urechi 

căruţa urcă obosită, trăgânduşi roţile 

printre vorbele noastre aruncate perechi 



în faţa obiectivului unde stăm ca la fotograf 

să imortalizăm, trecător, 

din vaţa noastră un paragraph. 

 

Vorbim cu ţăranul ce sprijină boii, 

umărul său urcă dealul plin de cuvinte 

şi nu avem de unde să ştim că bănuţii ploii 

îi alunecă în sâni şi ne minte 

pădurea cu atâtea morminte. 

 

În inimă, undeva 

În inimă, undeva, există un loc 

unde se adăposteşte un cântec. 

Nimeni nu-l ştie dar îl purtăm cu noi 

gol sau plin cum este sângele. 

Când spaţiul acesta e plin de cântece 

suntem mai grei şi intrăm în pământ 

şi ele o iau în sus speriate 

într-un zbor circular şi veşnic. 

 

În inimă, undeva 

În inimă, undeva, există un loc 

unde se adăposteşte un cântec. 

Nimeni nu-l ştie dar îl purtăm cu noi 



gol sau plin cum este sângele. 

Când spaţiul acesta e plin de cântece 

suntem mai grei şi intrăm în pământ 

şi ele o iau în sus speriate 

într-un zbor circular şi veşnic. 

 

Ploile nocturne 

 

În oraşul ploilor nocturne  

Femeile  intră cu umbrelele închise 

să le botez 

cu numele iubitelor 

ne iubite 

 

În oraşul ploilor nocturne 

Luna-i clanţă 

din alamă 

cu ea bărbaţii deschid 

uşa 

spre cerul vopsit 

în albastrul mării 

unde peştii îşi fac cuiburi 

sub streaşinile caselor. 

 

În oraşul ploilor nocturne 



păsările pică din aer 

pe umerii desgoliţi ale femeilor 

uitând cântecele diurne. 

 

În oraşul ploilor nocturne 

ne admirăm simetria de dragoste 

a mâinilor noastre, 

într-una pâinea.Întralta cuţitul, 

la picoare pacoste... 

 

...Şi femeile intră cu umbrelele închise 

purtând numele iubitelor 

ne iubite,în mine ucise 

în oraşul ploilor nocturne. 

 

Înainte de sfârşitul frazei 

 

Brazda ţării în care clocote sângele străbunilor 

Ţi-a deschis Calea  

Spre Lumina întoarceri în Sine. 

 

Precum pasărea din interiorul 

Oului de aer 

Înălţimea îţi devorează tăcerea... 

 



Doar cuvintele tale încărcate de gânduri 

Ne umezeşte tâmpla 

Iar  din dosul ochilor tăi 

Îţi este teamă că vei trece prin ei 

Pentru îmbrtăţişarea finală. 

 

Frazele tale au inundat 

Fiecare celulă a creierului nostru contemporan 

Pregătind potirul alchimic 

Pentru noua ta naştere... 

 

În noi 

Cu dăruire ai îngenunchiat 

Printre geometrii de fraze 

Să ne încurci visele cu viaţa, 

Fiindcă nu mai ştim dacă s-a întâmplat 

s-au moartea s-a strecurat în somn 

şi  nici acum n-ai aflat că ai trecut pe malul celălalt 

în Lumină. 

 

Incertitudine 

 

Ni se-ncurcă visele cu viaţa 

Poate Isus n-a fost răstignit pe cruce 

Doar noaptea a acoperit în tăcere piaţa 



Şi gloata n-a ştiut ce drum s-apuce. 

 

Poate realul a devenit un vis 

Şi trăim cu vise ne-mplinite 

Poate Geordano pe rug n-a fost ucis 

Doar,şi-a mărit pămîntul timpul pe sărite. 

 

N-am spus Doamne,crucea nu-mi place, 

Doar că-i grea când trec prin vise, 

Iar când realul doare şi fruntea tace 

Imi cad din suflet iubiri ucise. 

 

Ne naştem pe rând cu vise ne-mplinite 

Ni se–ncurcă uneori cu viaţa, 

 

Când noaptea acoperă-n tăcere piaţa 

Ne iei la Tine, Doamne, pe sărite. 

 

Incident istoric 

 

A ieşit istoria în stradă, dezbrăcată ca o nebună, 

În piaţa publică strigă cât o ţin paginile: 

Sunt unică şi nu mă repet, terorismul politic 

mi-a pus cunună, 



tras la şapirograful timpului ,el e de vină! 

Istoria mai strigă:să se facă lumină! 

 

În piaţa Patriei istoria desculţă ca o fată bătrână 

Urlă din tot plămânul îmbâcsit de războaie: 

Sunt fecioara ce visează sub lună 

la Bărbatul ce-şi pune în cui Războiul 

Şi-n faţa femeii-Pacea, genunchiul şi-l îndoaie. 

 

A ieşit istoria în stradă ca o nebună, 

E noapte ,oamenii latră la lună 

şi câinii ascultă cuvântându-le în strună. 

 

Inefabila întâlnire 

Luna şi soarele în oglinzile universului 

la ceas galactic se întâlnesc 

deasupra mea, gândind 

prelungirea umbrelor în lentile paralele 

ochii cerului, 

fixându-mă în spaţii. 

Tridimensional 

mă decuplez cu o lamă 

când val după val 

ninsoarea de sateliţi 

vânează eclipsa, agneee 



aşteaptă o întâlnire la vârf 

pe Calea Lactee. 

 

Vântul galactic risipeşte imaginea 

în mii de idei 

şi orele se fac de august zei 

al unui atom rătăcit în întâlnirea 

dintre Lună şi soare 

ce întunecă lumea şi doare. 

 

Apoi se aşează într-o implozie pe firul meu 

de la tâmplă, 

prin cele două oglinzi paralele 

şi tot ce se întâmplă 

e destin 

fiindcă femeia care-mi apare în vis 

într-un negândit festin 

face mătasea să mugurească. 

Cade ucis 

minutul eclipsei 

când bate un alt ceas 

al mileniului ce ne fuge de sub picioare 

şi pendulul universului oscilează 

între ce-a fost, ce-a rămas şi ce moare... 



 

 

Infinitul ne salvează 

În vremuri ancestrale  pe umerii lui 

s-a urcat un altul, 

pe următorul alcineva 

spre înaltul 

în alt veac când au descoperit fierul 

şi aşa până ce au crezul că au cucerit cerul. 

 

Când şi-au dat seama că nu înţeleg 

universal cel mare 

au inventat zeii 

motiv de disperare… 

 

Apoi au coborât de pe umeri 

fiecare 

până când au intrat  

în pământ 

-fiindcă ne naştem la întâmplare 

şi murim pe rând. 

 

Nemulţumiţi l-au inventat pe Dumnezeu 

Fiinţa 



prin CUVÂNT 

care era de mult acolo Sus. 

…şi aşa până când infinitul din apus 

ne salvează neputinţa. 

 

Inima mamei 

 

Luna ca un sloi de gheaţă în topire 

Tristă aluneca pe cerul însorit, 

Era vremea morilor ce măcinau iubire 

Şi-a Cuvântului din sinele dorit. 

 

Dar în lumea asta pe dos întoasă 

Băiatul ce-şi bea ziua în paharul cu vin 

Îşi bătea adesea mama c-o palmă nervoasă, 

Apoi îşi îneca răutatea-n pelin. 

 

Într-o clipă cuvântul ucide l-a trăznit, 

A luat cuţitul şi cu sete în mama a lovit, 

Inima i-a luato din piept aruncând-o-n mărăcini, 

Primăvara începuse să plângă cu flori de mălini. 

 

În tufă sângele mamei a dat în floare. 

Iar inima ei îngrijorată şi tristă l-a întrebat: 

-Fiule, spune-mi  sincer, te doare? 



Răspunsul n-a venit şi inima mamei a înlăcrimat. 

 

O, Doamne, ai grije de fiul meu 

Se ruga inima din spinii fără nume, 

Iar fiul înjurându-l pe Dumnezeu 

A uitat de mama ce l-a adus pe lume 

Şi de inima ei însângerând pământul. 

 

În poem mai pulsează  inima, Cuvântul. 

 

 

 

Îngerul de pe umărul stâng 

 

Ingerul de pe umărul stâng îl simt rar, 

Dar iată, mor tineri mereu- 

Depindem de-un eruvin, este un dar 

Când cerul îşi varsă plumbul greu. 

 

 

El a venit ca o minune de sus, 

Din umbră ne călăuzeşte prin ceaţă, 

Dacă unul din noi trece-n apus 

E că îngerul a coborât în viaţă. 

 



 

Aici se transformă în om, sau blestem, 

Când cel plecat bate în ceruri la poartă; 

Şi secunda fatală de care mă tem 

Nici ea nu schimbă ce-a fost scris de soartă. 

 

 

Vreau să mă vindec de clipă, de păcatul total, 

Ingerul mi-e pe umăr, în tăcere-mi păzeşte 

Drumul croit prin oceanul fatal- 

Menirea ce-o am în adâncul ce creşte. 

 

 

 

Inima mamei 2 

 

Avea băiatul mereu un dor de casă; 

Iubirea mamei îl aştepta cu mângâieri: 

Însă o clipă din ancestral rămasă 

Atingându-i pasul se prefăcea în ieri. 

 

Cum raiul revenirii năştea aşteptarea 

Calul sub şa de dor i s-a uscat, 

Un gând rebel i-a întunecat cărarea 

Când mama îl vedea, de-acum, îmbrăţişat. 



 

O,de-ar fi ştiut  ce fiu se-întorcea! 

La poartă  oprise un bărbat schimbat. 

Nu mai era cel căruia, seara, când torcea, 

 Îi depăna poveşti cu fete de-înpărat. 

 

“-De ce m-ai născut în această lume? 

M-ai întrebat dacă doresc? 

Botezat am fost, fără să ştiu, cu-n nume; 

De ce legea voastră s-o împărtăşesc?” 

 

...Şi pentru  toate acestea şi alte multe 

Băiatul i-a smuls mamei inima din piept, 

Aruncând-o în mărăcini s-asculte 

Tânguiala lumii ca ceva nedrept. 

 

Bărbatul se şterge de sânge în grabă 

Cu-o aripă de corb în zbor, 

Din tufă, îndurerată, inima întreabă: 

“Dragul mamei,mâinile te dor? 

 

Dragule, mâinile te dor? 

Mâinile te dor 

Te dor 

Dor...” 



 

 

Înţelepciunea Limbii Române 

 

Patria îmi este Limba ce o vorbesc 

pe care am supto de la mama 

cu ochii blânzi 

ca Mioriţa. 

Când îmi aplec urechea de sânul pământului 

aud lucrînd Meşterul Manole 

 ce,încă,modelează ţara 

pe care o numim 

Limba Română. 

 

De bat la porţile cerului 

şi iau o cană de lut 

cu apă 

simt sufletul izvoarelor 

din adâncurile munţilor 

acolo unde inimile rămân 

pe oale de Horez. 

 

De iau în palme un bulgăre 

din marginea câmpului unde zarea a îngenunchiat 

lutul îmi seamănă. 



Poate-s oasele străbunilor mei 

ceva din înţeleptul suflet respirând 

în conturul măsurat. 

Mă simt rudă cu acest bulgăre cuminte 

şi-l pipăi simţindu-i respiraţia 

în acea dimineaţă nerăbdătoare când bobul de grâu plesneşte în lutul 

cu străluciri solare. 

 

Când mănânc pâinea,urcă până la mine 

neamurile noastre toate, 

seva înţelepciunii 

adusă până la noi 

de limba ce o vorbesc. 

 

Patria îmi este Limba Română 

în ea bobul de grâu 

germinează 

verbele poemelor eminesciene. 

 

 

Întoarcere în timp 

 

Era galbenă ora cu clipe albastre sub coaja ei, 

Vagon după locomotivă trăgândo spre nu ştiu unde, 

Pasta zilei îi dădea culoarea florilor de tei 



Iar mirosul avea vibraţia sinfoniei venite pe unde. 

 

Doar noi ieşeam din găuacea secundei târzii 

Alunecând pe străzile oraşului înghiţit de nisip 

Eram cuprinşi de vâscoza unei amnezii 

Şi nu ştiam de venam dintr-un film sau videoclip. 

 

Existenţa noastră era produsul unei fantezii... 

 

 

Întoarcere 

 

M-am întors acasă,spre toamnă: 

râul torcea amintiri în urma mea. 

Pe suliţi de iarbă,pe coamele dealurilor, 

soarele se rostogolise în brazde. 

O tristeţe amară mă bătea cu amurguri, 

Că n-am mai fost recunoscut de fântâni. 

Iubita se rotunjise de dor şi subţire 

floare era în sufletul mamei şi-n gând. 

Nucul îmbătrânise şi dinţii de frunze cădeau tremurând. 

 

Era linişte în prispa casei 

şi eu mă miram de întrebările din  solare. 

Mama cosea grădina în borangic 



şi o durea privirea care nu ostenise 

căutându-mă prin ţară. Şi-n vise. 

 

Râul torcea amintiri,ascunzându-şi faţa în maluri 

Ziua îşi făcuse cămaşe din borangicul lui, 

Iubita mea număra lacrimile fântânii. 

Lăsând la poartă vântul şi ploile cu soare 

şi răscrucea de cărări, 

am  îmbrăţişat pe mama, 

întinerind-o..., 

 iubita alerga spre mine pe uliţa de întrebări. 

 

 

Întoarcerea poetului 

 

S-a întors poetul în satul natal 

cu toate păsările lui zburătoare 

aceleaşi râu îi aduc la mal 

amintiri din clipe arzătoare. 

 

S-a întors poetul pe strada copilăriei 

şi e o altă adresă pe casa lui 

bronzul toamnei sună în frunza viei 

şi galbenul scrisorilor a trecut în gutui. 

 



…Ceaţa timpului,val după val, 

peste nuci încet se lasă 

prin inimile oamenilor din satul natal 

trece poetul,amintire,spre casă. 

 

 

Între două oceane 

Levitam, levitam între două oceane, 

Când pluteam cu avionul 

-Subaerian aparat la întrecere cu pescăruşii- 

Sau cu barca pe apa albastră 

Sub care peştii se zbenguiau 

Precum gândurile când culegeam pănuşii. 

 

Mă simţeam un atom rătăcind 

Pe o întindere albastră, 

Când argintie, 

Aşa cum soarele se rostogoleşte peste noi 

Precum vara puful de păpădie. 

 

Spre prânz a început să curgă ploi 

Dinspre oceanul de apă spre cel de aer 

Încât ne udasem de atâta lumină 

Rostogolită pe plaje în caer. 

 

Cu iubita alături având o vină 

Că iubim aerul cu iz de sulfină 

A început să plouă dinspre cer spre marea cea mare 



De ne-am rătăcit şi nicio cărare 

Nu m-a dus spre vis 

Şi artă... 

La picioarele noastre zăcea un albatros ucis 

Şi o barcă cu carena spartă. 

 

          

         Poteca bătută de lună 

 

Stânci.Fluxul se izbeşte de gânduri. 

Visez ,bătrâne vapoare 

Suspină în lumina lunii şi rânduri 

De ceaţă vin dinspre mare. 

 

Simt o duioasă sfâşiere de finaluri, 

Stelele desenează pe ape vitralii, 

Încă mai cred că sunt pe la baluri 

Alunecând printre rochii şi dalii. 

 

Cerul a desenat peste mare o arcadă, 

Parcă eu ţi-am pus pe frunte o cunună 

Când au venit toţi să ne vadă 

Trecând prin mare pe-o potecă bătută de lună. 

 

 

 



Povestea cu “A fost odată“ 

 

E o poveste veche că dacă n-ar fi fost 

n-ar fi învăţat-o păsările pe de rost 

când întâmplarea aripi îşi pune 

şi cazanul trimite pălinca în prune 

 

o şoaptă de la auz la vorbă 

când m-am ars cu ciorbă 

suflu în îngheţata de pe băţ 

şi înjurătura îmi pare un răsfăţ 

 

prietenul la nevoie,e o poveste, 

se cunoaşte finalul,ajuns pe creste, 

când,Doamne,apără-mă de prieteni,se ştie, 

duşmanul îmi e floare la…pălărie 

 

a fost odată,e o amintire din viitor 

voi fi,e un trecut şi mă dor 

poemele ce le spun şi nu le-ascult 

nici eu,Doamne…e prea mult! 

 

 

Prisaca 

Întors în prisacă 



dicţionarul pare sărac, 

cuvintele nu vor să facă miere 

nici măcar un fagure 

sau să alimenteze matca. 

 

Verbul nu şi substantivul da 

metafora şi hiperbola 

şi chiar interjecţia 

plângeau 

pe coala albă 

 

eu cu caietul sub braţ 

mă plimbam printre stupi 

şi le-am promis cuvintelor că nu le fac 

albine 

şi m-am preschimbat pe mine 

în fagure. 

 

 

Privind prin ochelarii imaginaţiei 

 

Se plictisesc pe vaporul încărcat de vise 

Nu mai gândea, îşi  bronza sânii  la strălucirea din valuri, 

Priveam cu coada imaginaţiei când ochii 

îşi ţineau pleoapele închise 



de ruşinea nisipului gol de pe maluri. 

 

Măduva spinării mă furnica de atâta sare 

s-au mai degrabă de meduzele cu ochelari de soare 

ce mă încolăciseră sufocând respiraţia poemului 

scris pe plaja goală într-o dimineaţă 

alungând cu frigul ei gospodinele la piaţă. 

 

Iubitele mele se bronzează de-atunci 

la aragazul ce coace plăcinta cu nuci 

pentru întoarcerea mea venind de departe. 

Eu am rămas de mult înveşnicit în carte. 

 

 

 

Pronumele zilei de azi 

 

Dumnezeu când timpul l-a orânduit 

A uitat zilei să-i dea un pronume, 

Era ocupat cu chipul nostru cioplit 

Pe care să-l trimită în lume. 

 

Ochiul Lui aţintit spre spaţiul divizat 

Tăia felii de timp aruncat spre noi 

Şi naivi ne lăsam de El înălţat 



În numele spaţiului ne spălat de ploi. 

 

Culoarea zilei s-a schimbat 

Şi-am rămas de cuvinte agăţaţi, 

Dacă-n ele turnăm ură, e păcat 

Că  timpul nu iartă, ne vinde pe ducaţi. 

 

...Şi astfel felia de timp a rămas 

Fără pronumele zilei până azi, 

Doar clipa învârte rotiţa de la ceas 

Amintindu-ne că-n viaţă suntem nomazi. 

 

 

 

Rădăcini perene 

Sufletul meu rătăcind printre  

vitraliile gândului 

îmi impinge vocea sub brazdele timpului 

şi se pictează miel sacrificat 

în numele rugului aprins în altare. 

 

Am aflat că tu măsori înstrăinarea unui spaţiu 

pe măsura exclamaţiei primăverii 

şi laşi profeţii fără ţară 

şi hoţii fără măgulirea buzunarului 



întors pe dos. 

 

Rădăcinile perene rămase fără adăpost înaintea iernii 

usucă pe dinăuntru sevele 

când noaptea trece pe sub picioarele surdului 

dezechilibrându-i 

vederea 

şi poetul un accident ireparabil 

soseşte ca o solie 

ce îşi bate singur în frunte 

cuiul lui Pepelea 

pentru câteva imperii de poeme. 

 

 

Refugiu în metaforă 

 

Zimţurile apusului pornise întregul angrenaj 

Se asfalta cerul c-un roşu ce aprindea adevărul 

Peste tot femeile îl foloseau la menaj 

Iar  această metaforă a înserări colora mărul. 

 

Se învârtea roata şi noaptea scârţâia pe la colţuri 

La proţapul Carului Mare trăgea un Capricorn 

Iar Gemenii băteau de zor în tavan bolţuri 

Să nu cadă peste noi cerul cu tot cu horn. 



 

Doar metafora ne adăpostea târziu de rele 

Era un poem somnul nostru la cap de vie 

Nu fura nimeni struguri doar câteva stele 

Spre apus fugise speriate de tocălie. 

 

Până la urmă  sorbind vise dintr-o amforă 

Ne-am trezit cu tot cu cer  în metaforă. 

 

 

  Revedere 

 

Când am să mă întorc am multe de spus, 

Dar mă îndepărtez pe zi ce trece tot mai mult, 

Urc  pe o frânghie de visuri mai sus 

Cu urechea în scoică să te-ascult. 

 

Când am să te cuprind am multe de înţeles, 

Dar marea se aşează între noi 

Iar norii perdea de nepătruns ne ţes  

Şi toarnă peste revederea noastră ploi. 

 

Mai beat de lună  sunt  lângă tine 

Şi-n cerc să plec din nou spre împliniri, 

Însă marea albastră care vine 



Mă spală de soare şi amintiri. 

 

 

Risipirea punctului de sprijin 

suntem şi Cain şi Abel! Sub veşmântul broaştei 

prostia 

desfide ghilotina, seceta curmă ispăşirea, 

contenesc schingiuirile doar în graiul stafiilor 

se nasc dictatorii 

care au viziuni emanate din cataractele unui suflet 

în permanentă criză 

crimă, 

 

e în noi la răscrucea când vântul împrăştie cenuşa rugului 

un judecător care n-a judecat niciuodată 

în locul lui condamn pe cei care doresc revoluţii, 

cei care le-au copt în creiere prăjite. 

pe rugul aprins al sângelui, 

lângă o ghilotină roşie cu tăişul scurtând capete 

paşii călăului de oţel aşteptaţi cu frisoane 

ne-a răpit punctul de sprijin 

cînd toate se clatină şi dictatorii 

intră în drepturile lor. 

Vai de ţara care are nevoie de revoluţii, 



fiecare din ele ne mai fură câte un secol 

de firesc şi credinţă. 

 

Ah, de-aşi putea judeca pe cei care au făcut 

o profesie 

din a ucide în numele unei idei 

potcovită cu aberaţii la abur de alcool. 

Cei aureolaţi cu nimbul revoluţiilor sângeroase 

Nimic din tot ce-au făcut în viaţă 

n-au  fost mai buni decât atunci când au murit. 

 

Aud şoptindu-ne în urechea veacului ce se stinge 

Încet “revoluţia e o problem foarte serioasă. 

Nici unul  

din noi  nu se teme de plutoanele de execuţie 

însă e nevoie 

să ştim cine trebuie împuşcat şi în ce perioadă 

ne aflăm acum.“ 

Ha…ha…ha… 

Cu reverberaţii 

Dinspre răsărit se aude un râs sinistru cu  

reverberaţii 

prelungi în cavoul de sub stepă 

 



Ah, de-aşi putea să uit toate greşelilor străbunilor 

care dorm în statui. 

 

 

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. 

 

 

Sandwich şi Rugăciune 

 

În miezul unei nopţi fierbinţi 

o bucată din carnea universului este pământul 



sandwich 

între două felii de infinit, 

se prelinge din el,vâscos,macabru, 

viaţa, 

se scurge ca dintr-un miel 

sângele 

când măcelarul îi retează beregata  

cu gândul la sărbătoarea de mâine, 

noi 

muşcăm din uriaşul sanswich 

înfometaţi 

şi ne scârţâie printre dinţi anii 

 

ne scopim cu o idee, 

scuipăm câte un smog 

de tuşeşte Dumnezeu 

 

...spre dimineaţă El oboseşte învăţându-ne 

Rugăciunea 

Pământene cuvinte din care rupem 

Muşcându-ne limba. 

 

 

Se aprind stele 

 



Se aprind stele pe cer 

Felinarele mele 

Îmi luminează cărarea 

Iubirilor mele. 

 

Un colţ de gând 

Mă îndeamnă să chem 

Chipul cel bland 

Dar mă tem. 

 

Mă tem că nu vine 

Mă tem că nu este 

Ascunsă în sine 

s-au în poveste… 

 

 

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. 

 

 

Septembrie, file de carte… 

Prin rădăcini adânci trecutul urcă-n Frunze 

Purtând istoria spre rotiţele lumini 

Unde ţărăncile noastre încoronate muze 

Strălucesc în ceruri înaltelor tulpini. 

 

E-atâta toamnă până hăt departe 

Brazdele întoarse par în zare 

Rânduri de cuvinte ca-ntr-o carte 

Din care învăţăm tainele solare. 

 

În Carpaţi arborii cresc din stei 

Şi-n fiecare străşuieşte un străîbun şi-o bună, 

Baladele nu le-au luat cu ei 

De rădăcini sunt spuse în nopţile cu lună. 

 

Zile după zile se lasă ogorul descifrat 

Carte de taină şi adâncă înţelepciune 

Din carecu trudă rodul lui bogat 

L-am dobândit în clipele înalte şi bune. 



 

Câţi arbori sunt atâtea doine susură izvorul 

Şi toate cuvintele trec în dor 

Să-şi depene fluviu în tăcere fuiorul, 

Apele ce curg sub aripi de cocor. 

 

 

Simbol de auz 

 

Te-aştept să ascultăm o culoare 

sub clipocit de lumini 

să vedem crinul cum moare 

prin albul întors în tulpini. 

 

Te-aştept să ascultăm supărarea 

cum plouă culori în urechi 

cu privirile să sorbim marea 

când tineri amurgesc în perechi. 

 

Te-aştept să-ţi înţeleg tăcerea 

ascunsă-n Dunăre, simbol de culoare, 

să spun că este ca mierea 

în curgerea ei ce doare. 

 



Te-aştept să-ţi desenez printre timp 

o lună din sunet ce curge 

spre mări, pe aripi, în Olimp 

Dumnezeu îngeri ne unge. 

 

Singur 

Trenul încremenise într-o staţie 

părăsită între două puncte finale, 

apa sudase roţile 

şi ploua cu rugină 

 

Oamenii alunecau spre trecut 

şi casele mute albeau 

în jurul bisericii 

ridicată ca un semn de întrebare 

 

Caii îşi păşteau cozile 

şi pete de ceaţă le ieşea pe nări 

îngreunând circulaţia 

 

Tunelul din faţa noastră- 

gâtul unei sticle din care Dumnezeu 

a băut infinitul- 

mă exilează în trecut. 



 

 

Uvertură la timpul meu 

 

Eu:  Sunt un cuvânt cu sens divers 

E-atâta loc să fie infinit! 

 

Iubita: Iar dacă noaptea se strecoară-n vers 

Eu mă simt un verb de locuit! 

 

Eu: Cu tine se-ntorc şi pietrele-n munte 

Pe coame de valuri cu vârful în sus... 

 

Iubita: Pe înserate stâncile au început să cuvânte 

Din care adjectivele  s-au compus. 

 

Eu: Mă simt un interior consacrat 

Dulci sâmburi de iubiri, 

 

Iubita: Tu să-mi fi locuinţă, eu să-ţi fiu un sat 

Vrăjiţi în ecouri de sperate nemuriri... 

 

 

 



Verbul din oglindă 

 

Verbul încărcat de înjurătură 

s-a privit în oglindă, 

speriat de propriul chip 

şi ură 

s-a spâmzurat 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... 

 

 

Via Tenebrosa 

Încercând să înţeleg esenţa iubirii 

cu ochii închişi să te lipesc de mine 

o firavă carcasă a nucilor căzute înainte de vreme 

să descifrezi încolţirea culorii negre 

în lacrimile ochilor ce abia se întredeschid, 

să vadă lumea surprinsă de un mileniu 



îndoielnic. 

 

         

         Viziune 

Am văzut pe Afrodita dansând pe mare 

Era în rochie transparentă şi albă, 

Pulpele-i rotunde le vedeam în soare 

Iar scoicile i se aşezaseră pe gât salbă. 

 

Dansa în jurul iahtului cu pânzele întinse, 

Eu visam la depărtări albastre, 

Valurile erau sub carenă învinse, 

 peştii îi aşezau Afroditei o diademă de astre. 

 

Ziua a şaptea după Alexandru 

 

După ce Dumnezeu a sfinţit lucrarea Lui 

Cuvântul în mine a căpătat mişcare 

A ochilor ce dau de ştire în ziua nimănui 

                        Spre a înţelege noua-ntruchipare. 

 

In această zi am împărţit bucăţi din mine, 

Poeme să le-nţelegeţi în ceas de mântuire, 

Ajutorul pătrunderii în măduva timpului ce vine, 

A leoaicei cu ochii verzi eliberată de iubire. 



 

O mie de ani într-o singură zi 

Proclamă un ceas fără eroare, 

In duminica de suflet te-aştept să vii 

Poemul să-l citeşti întruchipat din mare. 

 

Prilej universal de a ne cunoaşte, 

De a vărsa cuvântul înapoi, 

În mielul  din câmpie ce tăcerea o paşte, 

Aşa cum va fi în Ziua de Apoi. 

 

 

Ziua de ceară 

 

În amiaza aceasta Dumnezeu a vărsat 

Călimara cu cerneală galbenă peste oraş, 

Se colorase totul de parcă ar fi pictat 

Un tablou de toamnă adunată pe făraş. 

 

Frunzele se topiseră de atâta culoare 

Se scurgeau ca un fluviu în parc pe poteci 

Iar noi eram lumânări aprinse de soare 

Să-ţi luminăm drumul când prin ziuă treci. 

 

 



26 august.2011 

Geoagiu 

 

          

Ziua lui Dumnezeu 

 

Era Duminică ziua lui Dumnezeu 

Înfăşurată în scutece de lumină târzie. 

 Îmbrăcată în zale de rouă venea din Fenezeu 

Femeia cu rochii din puf de păpădie. 

 

Pulpele-i dezvelite de briza gândului meu 

Rotunjeau clipele pe margini de-aşteptare, 

Luminându-mi sufletul ce ardea-n lumânări de seu 

Ea se făcuse stea, se pierduse-n zare. 

 

27 aug.2011 

Geoagiu 

 

 

Frumoasa evadată 

Plutesc cu barca în jurul insulei Cypris, 

Zeiţa Afrodite de lângă mine 

mă adormise cu parfumul ei, 

încât în perspectiva timpului ce vine 



levitez deasupra unui albastru 

cu toţi caii mei, 

 nu ştiu de este mare sau cer, 

unde stelele înoată luând forma unor zei 

ce mă cheamă  şi mă cer… 

 

Până şi stâncile ieşite din mitologie 

jucau rolul unor personaje cioplindu-se  

cu dalta timpului în Apolo, în Hercules, 

încât marea a declanşat o urgie 

aruncându-mă pe mal,  

cum aş fi căzut de pe un cal, 

de unde m-a cules 

frumoasa evadată, dându-mi de înţeles 

că se întoarce în Poezie. 

 

 

 

SFÂRŞIT 

 

 

 

 

 


