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Adun cuvinte 
 
Adun cuvinte din negură de vremi 
Şi le aşez în ordine, pe ani. 
Copile le citeşte, le dă şi la prieteni. 
Ţi le ofer pe gratis, sunt dar de la străbuni. 
 
La ceea ce  îţi las adaugă şi tu 
Un rând, sau două, atâtea câte poţi, 
Să crească moştenirea, aceasta-i datoria 
Ce a fost lăsată de moşi la strănepoţi. 
 
Şi dacă îţi va fi greu, priveşte înapoi 
La cei ce fără preget s-au sacrificat pe-o cruce 
A slovelor ce neamul de veacuri o tot duce; 
Cu seva strânsă în stihuri hrănim viaţa din noi. 

12 decembrie 2012 
 
 

 
 
 
 



 

 

4 

 

A fost odată 
 
A fost odată de n-ar fi fost 
Eu n-aş fi scris, nu avea rost, 
A fost odată, de nu era 
Altfel era povestea mea 
A fost odată, dacă s-ar şti 
Eu n-aş avea ce povesti… 
 
A fost odată un împărat 
Ce-avea o fată. Fata lui 
Cu ochi adânci, doi ochi căprui 
S-a-ndrăgostit de un băiat  
Era, zicea, a nimănui… 
Umblând prin lume el hoinar 
Un cântec trist suna-n caval 
Şi fata când mi-l auzi 
Minune fu, se-drăgosti 
Şi din iatac ea i-a zâmbit  
Pribeagului necunoscut.  
 
 
Şi nu trecu vreme prea  multă  
Decât o vară, le-a părut lungă 
În toamnă a fost o nuntă mare 
Ca în poveşti, nu ca oricare  
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Şi au venit la nunta lor 
Fete mlădii, mândri feciori 
Căci din cavalul ce-l purta 
În lumea largă se vestea 
Că Merigean, mândru băiat 
Prinţesă are, s-a însurat. 
 
Şi se trăise bine atunci… 
În vara ce veni, prin lunci 
Se-ntinse un covor de flori, 
 Flăcăi voinici mânau miori 
Iar fetele pe urma lor 
Veneau  şi culegeau bujori. 
 
Dar vânt, ca din senin, sosi 
Şi-o boală  grea îmi răspândi  
Şi seceră fără de ştire 
Fără să ţină cont de nimeni 
De fată de-mpărat îmi eşti 
Sau într-un bordei de lut trăieşti 
…………………………………………. 
- Iubito, faţa îţi este rece 
Dar părul pare încă viu. 
L-am mângâiat de-atâtea ori 
Şi-acum prin mine trec fiori 
Când palma alunecă uşor 
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Pe cozi. Era în zori 
Când ai plecat fără a te-ntoarce. 
 
- O! Doamne, uite ce-ai făcut! 
Şi spune acum cu ce-am greşit 
Ori eu ori ea. Ne-ai despărţit 
Într-o clipă când eram doar unul. 
Să miră toţi cum de-ai putut 
Durere atâta să arunci 
De nu mai cresc nici flori de-atunci. 
N-auzi? Prin ramuri plânge vânt 
Iar eu de stană acum sunt, 
În ochi izvoarele-au secat, 
Încerc să aflu al meu păcat. 
Că ce-am iubit tu mi-ai luat. 
 
O! Doamne, dacă mai eşti domn 
Priveşte-mi suferinţa, sunt doar om 
Tu m-ai făcut ca să iubesc, 
De am greşit ce am făcut 
Pedeapsă-mi dă să trec în lut 
Să-mbrăţişez acest trup de gheaţă 
Să-l încălzesc. Cu el în braţe 
Să fim ce-am fost. Dragoste… Toată. 
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Privea în gol şi Baba Rada 
Când a văzut sicriu şi fata. 
I se părea că era vie, 
Doar ochii îi stăteau închişi 
Şi de vorbit parcă nu ştie. 
Luă pe dată aţă şi ac 
Şi-o pânză întinsă; borangic 
Şi-o iarnă întreagă, pic cu pic 
A tot împuns şi a înţepat 
La chipul fetei de-mpărat 
Şi-acuma fata îmi trăieşte 
Şi vie este a ei poveste.     
 
A fost odată, dacă s-ar şti 
Eu n-aş avea ce povesti… 
A fost odată, de nu era 
Altfel era povestea mea 
A fost odată de n-ar fi fost 
Eu n-aş fi scris, nu avea rost, 
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Ai fost 
 
ai fost 
acuma nu mai eşti 
din fapt trecut-ai în poveşti 
de ce să mai scormoneşti trecut 
trecut-a atât de mult de-atunci 
casa cu pridvor s-a dărâmat 
şi plopii de la poartă nu mai sunt 
doar uliţa pe care ne plimbam mai este 
o altă lume pe ea păşeşte 
cu paşi grei 
înceţi 
colegii noştri sunt părinţi 
unii au ajuns bunici 
la ce bun să mai vii pe aici. 
ai fost  
ai plecat 
numai eu ştiu ce a fost!  
dacă vrei să mai treci 
nu te opreşte nimeni. 
parcela mea e cinci; 
cimitirul  sfânta vineri. 
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Ailenei, Aioanei, Airinei 
 
Ailenei, Aioanei, Airinei: 
trei de A 
Şi trei de I 
ce-au trăit de mult. 
Se pare 
c-au iubit la întâmplare 
şi-au ieşit trei nume care 
s-au înscris la primărie 
ca să fie. 
Ce să fie? 
Trei în plus ce n-au habar 
de iubire. 
Satul ştie că n-au fişe la notar. 
Dar primarul? 
ca primarul 
semnătură mi le-a dat 
Ailenei, Aioanei şi-Airinei 
Nu mai sunt doar nişte nume de bastard. 
Au acuma şi familii, 
Au şi nume respectat. 
Ailenei e poet 
Aioanei e inginer 
Airinei-i spiţer. 
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Şi toţi trei 
au câte trei; 
Băieţi înalţi şi frumuşei. 
Şi aşa s-a umplut satul 
cu Asandei, Acatrinei şi…oftatul 
iar primarul şi notarul fost-au cu certificatul, 
Popa Gheorghe cu botezul, 
Preoteasa că năşitul, 
şi în sat a crescut lumea 
Cu-Amariei, Acatincăi şi-Avasilcăi. 

Decembrie, 2012. 
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Pe drumul întoarcerii 
 
Pe drumul întoarcerii 
liliacul alb îşi adună florile 
din plete de stele 
pădurea înverzeşte dimineţile 
nimicul stă ascuns în scorbura amintirilor 
la trezirea  zorilor 
un fir de lumină 
conturează zările 
e pace! 
doar gândurile curg 
în adâncurile prezentului 
aripi de fluturi 
 evantai întru Hristos 
poezie. 
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Pe un portativ de gânduri 
 
Pe un portativ de gânduri 
înşirui notele  prezentului 
un solfegiu cu o singură  notă 
vibrează strunele universului 
e dimineaţa amurgului 
pe cerul stropit cu petale de argint 
o singură pată 
singurătate 
caii amintirilor 
au rupt hamurile timpului 
cânt începutul 
cântec prins în căuşul palmei 
hulub cu aripi de poem.  
iubire 
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Scoală-te 
 
Scoală-te, iubite, ridică-te, răspunde 
De ce mai lăsat pe aripi de gând 
Caietul, creionul, ai tăi prieteni 
Te cheamă, te-aşteaptă acasă să vii. 
Praful uitării îl şterg întruna 
La drum se înhamă ai mei bidivii 
Lumina nopţii sclipeşte-n tăcere 
Pleoapele, de dor, nu vor să se-nchidă 
Scoală-te, iubite, şi vezi-ţi iubirea 
Cum umblă cernită prin ploaie şi vânt. 
Scoală-te, iubite, şi vezi-ţi şi mama 
Te-aşteaptă cu hrană în blidul de lut 
Cu-oceane de lacrimi hrăneşte ograda 
Şi strigă la ceruri s-o iei în pământ. 
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Vis 
 
Întunericul de smoală a cuprins camera toată. 
Într-un cui bătut în grindă spânzură o lampă 
chioară 
Dintr-un cap pleşuv de gânduri la sfat lumea este 
pusă 
Să răstoarne universul, mintea ei era dispusă. 
 
Scotoceşte în vatră jarul, trei cărbuni aprinşi îmi ia, 
Toarnă floare de cucută, busuioc îmi presară, 
Flăcări negre pe pereţi încep o joacă bizară,  
Într-un hârb de tuci îi toarnă, apa în hohot sfârâie. 
 
Face un semn cu mâna, larg, un blestem gura îi zice 
Fumul înăbuşă-ncăperea, mâna-i face sfânta cruce 
Sar scântei din patru colţuri, vântul prinde a sufla 
Şi în barba lui zbârcită cată loc de-a mătura. 
 
Rezemat în două coate stă, priveşte îndelung 
Deschide fereastra larg, ascultă cânii cum plâng 
O trompetă rătăcită urlă, ţipă, proferează 
Pe un colţ de nor se urcă luna, sârba o dansează. 
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Se rostogoleşte-n vale,  o ia razna pe câmpie 
După ea se ţin copiii, să fi fost poate o mie. 
Fug, aleargă, sar pârleazuri, ţopăie  într-un picior 
Motanul îşi lasă torsul şi se-ascunde pe cuptor. 
 
Simte cald pe faţă baba, se ridică-n cap de oase 
Pune mâna  pe sub sâni, apă-i toată, transpirase 
Baba Rada îşi face cruce, scuipă, duc-se pe pustii 
Noapte, cu aşa poveste, eu te rog să nu mai vii. 
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Iubirea 
 
Iubire – otravă dulce 
Moarte fără simţire 
Aşteptată îndelung 
Venită pe nesimţite 
Culoare de cameleon  
felină înflămânzită 
Vânător şi vânat 
Fată morgană prin păduri hoinărind 
Toţi te caută 
Nimeni nu te găseşte 
Făptură neisprăvită 
Fiinţă fără grai 
Ce nu taci o secundă 
Raţiune de a exista 
A ceea ce a fost 
A ceea ce este 
A ceea ce va fi 
Eşti răul şi binele  
Eşti ură şi dragoste 
Eşti alfa şi omega 
Eşti totul şi nimic 
Eşti ceea ce n-ar trebui să fii. 
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II 
Iubire 
Apa care învârte roata morii 
Pământul pe care cresc flori 
Pământul pe care cresc spini 
Adăpostul durerii 
Ascunzătoare braconierului 
 ascunzătoarea trădătorului 
 căprioară în salt peste stânci 
şi şarpe în prăpăstii adânci 
Libelulă în iarbă verde 
Fluturi pe trandafiri 
Piatră de apă spălată 
Susur de izvor 
Coloană ce sprijini bolta cerească 
Tăcerea mormântului şi zgomotul Niagarei 
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Tăcut trece gândul… 
 
Tăcut trece gândul, lumea nu-l ascultă 
Peste pietre lucii apa curge lin 
Noaptea se strecoară încet prin grădină, 
Te aştept iubite, dar n-ai cum să vii. 
 
Pe tiptil-n odaie îmi intră şi luna 
Se aşează calm pe scaun şi tace… 
Vreau s-o iau în palme s-o întreb ce face 
Nu se lasă prinsă, pe un nor îmi pleacă. 
 
De ce nu dormi copilă? mă întreabă mama 
Încerc să-i răspund, visul nu mă lasă. 
Unde îmi eşti mamă? ai plecat de-acasă 
Şi sunt singurică, dorul mă apasă. 
 
Te aştept, iubite! Nici în vis nu-mi vii. 
Îmi umblu desculţă, calc pe mărăcini. 
Dar nu simt nimic, durerea e-n mine 
Sângele ce curge e dorul de tine. 

19 octombrie 2011 
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 Amor fati 
 
Câte nopţi trecut-au peste ale mele zile 
Nu pot să vă spun, de fapt nu mai ştiu. 
Că au fost urâte, că au fost virgine 
Importanţă n-are; sunt doar ale mele 
Nu am de ce le spune: cu a lui necaz merge fiecare. 
 
Câte nopţi trecut-au peste ale mele zile 
Mi-au adus plăceri, durei, bucurii. 
Mi le-am scris pe toate-n catastiful vieţii 
În ordinea ce-a fost, cum mi le-a dat Domnul 
Fără răzvrătire, împăcat cu somnul. 
 
Câte nopţi trecut-au peste ale mele zile 
Mi s-au dus cu toate, dar urme-au rămas 
Amintiri ce dau un conţinut vieţii 
Le trăiesc precum azi ar fi trăite: 
Anii bătrâneţii astfel mai au rost. 

3 decembrie 201 

II 
Câte nopţi trecut-au peste ale mele zile 
Au fost lungi dureri de dor şi iubire 
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Zilele erau negre;trăsnete, furtună 
Nopţile au fost albe - nici urmă de lună 
 
Câte nopţi trecut-au peste ale mele zile 
- Inscripţii de viaţă pe granit de stânci – 
Să le număr toate nu ştiu de se poate 
Şi dacă-aş putea, viaţă ce-mi aduci?  
 
Câte nopţi trecut-au peste ale mele zile 
Au curs în tăcere: gânduri, necuvinte 
Creionul, caietul le mai ţin doar minte…,  
Un răboj, destin pentru a vorbi. 
 
III 
Am mers ieri pe strada anilor trecuţi 
Reavăn de pământ în tălpi am simţit. 
Anii adolescenţii veneau din apus 
Pe scara de dor, trepte spre zenit. 
 
Am mers ieri pe strada anilor trecuţi 
Umbre îmi vorbeau, tăcere şi şoapte 
Taine neascunse mereu se iveau 
Tânăr paradis în clipe trăite. 
 
Am mers ieri pe strada anilor trecuţi 
Estompate zile, imagini firave 
În goană de melc prin faţă-mi treceau 
În grădina vieţi chinuri înfloreau. 

6 decembrie 2012 
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Ascuns în gândurile mele 
 
Ascuns în gândurile mele 
Călătoresc pe drumuri reci 
Deşi şcoala a fost o cazarmă 
Cu cărţi tocite, vremuri seci. 
 
Azi cu cazarma dusă-n spate 
Învăţ ce şcoala nu mi-a spus: 
Viaţa ne este o lungă dramă 
Şi crucea ne-a dat-o Isus. 
 
Cu gândurile ce le am în mine 
Cu paşi înceţi trec peste ape 
Pe punţi croite din iubire 
Făcute pentru dor, să scape. 

14 decembrie 2012 
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Autumnală 
 
Au plecat de azi cocorii  
şi-au rămas norii tehui. 
Toarnă apă în neştire  
nu-i convine nimănui. 
 
 Dintr-un hău fără de fund 
s-a iscat şi-un vânt nebun. 
A luat norii la fugă 
Dar alt vânt le iese-n drum 
 
Plouat, omul stă şi priveşte 
Însetat de-un pic de soare, 
Sub tălpi apa îi chifteşte 
Plictisită-i mama mare 
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Călător cu gândul 
 
Călătoresc cu gândul peste-ntinderi de ape 
Umede câmpii mi se-ntind în faţă 
Cânt de ciocârlii 
Zare îmi cuprinde imense bucurii 
Iarba de sub tălpi o odă recită 
Curcubeie înfloresc 
Imagine sfântă 
Înainte merg 
Merg la nesfârşit 
Trenul ce aleargă  în drum se opreşte 
Curios din fire la mine se uită. 
Ce mai vrea şi-acesta? 
Se-ntreabă şi pleacă 
Eu nu îi răspund 
Îmi caut de treabă 
Lumea e cât lumea 
Gândul oboseşte 
Pentru ce alerg? 
Îmi caut răspuns: 
Omu-i pe pământ Dumnezeu e sus 
Zădarnică-ncercare 
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Şi mă las convins 
Ascult cum izvorul susură cuvinte 
Cu mâna sub cap plec tot mai departe 
Ce caut nu ştiu 
Cale de parcurs este cenuşie 
Culoare să-i dau, încercare f ac 
Este greu efortul 
Merg tot mai departe 
Merg mereu şi tac. 
             2 noiembrie 2012 
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De pe câmpiile iubirii 
 
De pe câmpiile iubirii 
Adun numai flori de dor, 
Le stropesc cu apă vie, 
Vii vor fi până am să mor. 
 
Le culeg în zorii zilei 
- Roua nopţii nu-i plecată – 
Şi buchet îmi fac cu ele 
Pentru tine, fată dragă. 
 
Tu mai dormi când ţi le-aduc 
- Vise dulci leagănă somnul – 
Te-aş trezi, dar nu-ndrăznesc; 
Florile ţi-ascultă tonul. 
 
Mi te scoli şi te întrebi: 
Cine mi-a adus pansele? 
Vei afla cât te iubesc: 
Florile nu ţin secrete. 

30 noiembrie 2012 
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Dialog: Soarele şi badea Ghiţă 
 
Soarele apare printre creste-nalte 
Badea Ghiţă îl vede şi reproş îi face: 
Te-ai sculat târziu, mândre împărate 
Sunt sătul de muncă, coasa nu mai tace, 
 
Mă acuzi de geaba, meştere viteaz: 
Ziua eu ţi-o fac, noapte îţi comand, 
Când tu dormi în vise, eu nu am odihnă, 
Viaţa ca a mea nu-ţi doresc, nu-i tihnă. 
 
Ce îţi pasă ţie, împărate mare 
Chiar dacă nu dormi; Cine mai e soare? 
Prin  spaţii îmi umbli, ordine dictezi 
Fără a ta lumină nimic nu creezi. 
 
Stă pe gânduri Ghiţă, coasa jos o pune 
Fără zi şi soare ce ar fi pe lume? 
Se întreabă el cu mâna  sub barbă; 
Important în viaţă e să ai de treabă. 

14 decembrie 2012 
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Dimineaţa 
 
O candelă imensă se aprinde, 
creşte, 
pătrunde prin fereastră, 
 strigă: 
trezeşte-te şi vezi minunea!… 
minunea sunt eu, 
somnorosul, 
trezitul. 
fără mine tu nu eşti, 
numai eu te văd, 
numai eu te apreciez; 
eu şi miliardele de exemplare 
de dinaintea mea, 
 de acum, 
şi de după mine. 
numai eu îţi pot spune: 
fii binevenită dimineaţă de purpură! 

5 noiembrie 2012 
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Drumurile iubirii 
 
Pline de hârtoape-s drumurile iubirii 
Iar drumarul zilnic le umple cu dor 
Ploi şi vânt apar şi îi stau în cale 
Cu iubirea-n spate îi tot dă de zor. 
 
Pietoni sunt mulţi; puţini văd ce face 
Dar şi mai puţini sunt cei ce îl ajută; 
Iubirea nu este pentru toţi născută, 
Pentru om iubirea este giuvaer. 
 
Am-încercat şi eu să îi ies pe vale 
Drumuri lungi bătut-am până am aflat-o 

i de-atunci întruna nu-mi mai găsesc stare 
i drumeţ îmi sunt; iubirea-i poem. 

 
De-ntâlniţi vreodată iubirea, nu-i glumă 
Toate vi se schimbă, noi culori ia viaţa 
Le vezi toate-n roz; vine dimineaţa 
Şi vei constata: iubirea-i blestem. 

23 noiembrie 2012, ora 4 a.m. 
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E iarnă din nou… 
 
E iarnă din nou, râd fulgi în fereastră 
Din vatră focul ne spune o poveste 
De iubire este, adusă-i din pădure 
De fagul ce arde, plânset şi suspine. 
 
E iarnă din nou, o repugnă câinii, 
De frig zgribuliţi, latră-neştire. 
Pe cuptor motanul mi se simte bine 
Este cald, se-ntinde, gazdei mulţumire. 
  
E iarnă din nou … Şi ce-i dacă este, 
Nu mai este bunul să spună o poveste, 
Nici buna nu e, plăcinte să facă, 
Fără ei, viaţă mai săracă. 
 
E iarnă din nou… s-a ieşit cu sănii 
Prin păduri la pradă au plecat dihănii, 
Prin ramuri se-aude cum şuieră vântul,  
Zăpada sub tălpi îngheaţă papucul. 
 
E iarnă din nou,  Mai este şi  soare 
Prin case se-aşteaptă veşti de-nsurătoare. 
Se pune de nunţi, dragostea învie 
Te iubesc Ileană, vrei să-mi fii soţie?     

22 octombrie 2012 
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Fiinţez de-o viaţă 
 
Fiinţez de-o viaţă. Viaţă pe sfârşite 
Ce-am cules din ea? Doar necaz şi vânt, 
Bufniţa Minervei mi-a mâncat din zile 
A rămas în urmă pulbere de gând. 
 
Fiinţez de-o viaţă, mă uit înapoi 
Drumuri cu hârtoape, drumuri cu noroi 
Am călcat înainte, cale mi-am făcut 
Pânze de iubire mereu am ţesut 
 
S-au-mbrăcat  cu ele duşmani şi prieteni 
Fără să-mi plătească, fără un tribut 
Din-potrivă, taxă mi-au cerut  
Şi-am rămas pe viaţă un dator, vândut. 
 
Fiinţez de-o viaţă, viaţă blestemată 
De om ce cu cartea s-a luat  la luptă. 
Ce blestem pe mine să am drept de viaţă 
Cu buchea să chinui mereu, nesfârşi.t 
Alţii să câştige, burta să le crească 
De pe urma mea, destin prost gândit. 
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Himere 
1 
Printr-un geam închis vântul se strecoară 
Şi obraznic umblă prin casă – parcă-ar fi a lui. 
Îi deschid fereastra vreau să-l dau afară 
N-am nici o putere, vântul este şui. 
2 
Mă întind la soare. Este plină vară 
Mă întorc în timp; în vacanţă sunt. 
Mama spală pânză, eu în pielea goală 
Alerg  pe izlaz, cu peşti mă întrec. 
3 
Sunt om fericit, de ieri ninge-ntruna 
Sania mea urcă o pantă uşoară 
Alerg după ea. Stai! îi zic, nebuno! 
Totul se transformă: un măgar ce zbiară. 
4  
Prin pădure aleargă cerbi şi căprioare. 
Puşca o am la şold, glonţ răzleţ porneşte 
Cântă un cuc pe-o stâncă, iarna  o prevesteşte 
Un stejar mă-opreşte, cere de mâncare. 
5 
Strada e-nţesată de maşini blindate. 
Baba Rada plânge: e război băiete 
Doi soldaţi se bat fără baionete 
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Un cocoş pe-un gard ziua o vesteşte 
6 
Ţaţa Ileana doarme în şopron  afară, 
Se-ntinde alene, Grivei îi linge gura. 
Îl strânge în braţe, crede că-i Vasile, 
Limba-i e prea lungă: gata uvertura. 
7 
Mă trezesc, sunt ud, am de mers în piaţă 
Visele s-au dus: Ce noapte tâmpită  
Am fost fericit: ce lume bizară 
Parcă a fost poveste de poet ţicnit. 

13 decembrie 2012 
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Iarnă lungă 
 
meteorologul zice că n-ai venit încă, 
că zilele sunt calde 
şi nu este normal 
că ar trebui să fie cu cinci grade mai jos mercurul 
dar eu iarnă te simt cum vii, 
te simt cum vii pentru copii: 
cu bucurii 
şi ajutor ţi-ai luat 
pe nicolae, moş blajin. 
să vină noaptea în ascuns 
cu jucării. 
în depărtări un alt bătrân,  
un moş mai darnic  
unii spun 
opt reni îmi poartă în sus .şi-în jos 
antrenament, să fie de folos 
când sania cu daruri va porni la drum 
plină de dulciuri, 
plină de sori 
pentru copii şi juniori. 
te simte iarnă şi baba rada 
ea şi-a măturat ograda 
să te primească cum se cuvine 
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zăpada să aibă loc de şedere 
e supărată că nu prea are lemne 
şi de aceea nu te aşteaptă 
deşi ştie că  spor nun are  
să te împiedice  
să-ţi pună ceva în cărare. 
ea îţi va închide uşa 
dar tu eşti obraznică 
intri prin horn. 
te aciuezi în cuptor 
te aşezi la masă 
greu este să te dea afară 
te blestemă 
şi aşteaptă luna  
când nu va mai plăti căldura. 
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Iarnă 
 
S-întins de ieri un strat imens de alb 
E iarnă îmi zic unii: De ce nu i-aş crede 
E doar decembrie şi nu altă lună 
Când înfloresc castani, de păsări, cântec sună. 
 
E iarnă şi se aud zurgălăi cum cântă. 
În amintiri de vis copilăria apare 
Dar se află hăt, este într-o altă lume, 
Când vrei să o ren-vii, încercarea e zădarnică. 
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Ieri m-am apucat de scris 
 
Ieri m-am apucat de scris 
aşa,din întâmplare 
şi a ieşit un vers 
apoi, o strofă parcă 
ce să fac cu ea? 
s-o vând? 
în piaţă nu-i tarabă 
pe care s-o întindă şi lumea s-o mi-o vadă 
să o arăt cuiva pe vecin l-am chemat 
şi deveni speriat. 
el face oale, ascute cuţite 
la secere se duce, pe-nnoptate 
taie lemne, face focul 
mestecă mămăliga când gata este borşul 
se duce-n sat 
cu lumea stă la sfat 
mai bea o ţuică, o sticlă de bere 
uneori mai merge şi la o muiere 
şi ziua trece, 
se simte bine. 
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eu scriu în continuare semne 
- ce e cu tine? 
de când eşti bolnav? 
te du la doctor 
este destul de grav 
să-ţi  pierzi nopţile, zilele mâzgălind, rupând 
hârtiile 
dar cine are urechi să-l asculte? 
scriu mai departe 
am făcut din caiet o carte 
îmi ţine de foame, de sete 
prieten care parale nu cere 
a nins cu fulgi de stele căzătoare 
zăpada s-înroşit într-un apus de soare 
şi plânge pe sub tălpi grăbite, fugitive. 
e iarnă şi a nins, zăpadă, zile triste. 

Decembrie  2012. 
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Îmi revii mereu în vis 
 
Îmi revii mereu în vis 
nu eşti în paradis? 
eu sunt în infern 
cu tine-n gând adorm 
cu tine mă trezesc 
mi-a apari ca să îmi pleci 
ce mult mă necăjeşti 
strig şi mă aud doar eu 
ai urechile-nfundate 
dar strig mai departe 
adevărul pe note înalte 
dar cine să mă audă 
ce bine e  
ce bine e să trăieşti într-o lume a surzilor 
eşti un fericit 
nu ştii ce este înjurătura 
 nici muzica iubirii 
îţi  auzi doar vorbele tale 
un muget al mării 
o mare fără apă. 
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În satul în care îmi dorm străbunii 
 
În satul în care îmi dorm străbunii 
Luna se-oprea pe cer mirată 
De licuricii ce sclipeau în geamuri, 
De focurile ce ardeau în vatră. 
 
În satul care îmi dorm străbunii 
Veneau ţărani cu care pline, 
Recoltele umpleau hambare, 
Roşii cuptoare coceau pâine. 
 
În satul în care îmi dorm străbunii 
Livezi cu pomi priveau spre soare, 
Din crengile cu poame coapte 
Putea să guste  orişicare. 
 
În  satul în care îmi dorm străbunii 
Treceam pe uliţe hăulind… 
Flăcăi şi fete prinşi în horă 
Rupeau pământul tropotind. 
 
În satul în care îmi dorm străbunii 
Treceau flăcăi cântând de dor. 
La porţi ieşeau Elene seara 
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Şi vorbe dulci spuneau, de-amor. 
 
 
În satul în  care  îmi dor străbunii 
Duminicile erau sărbători, 
O nuntă începea de vineri, 
Se termina luni înspre zori. 
 
În satul în care îmi dorm străbunii 
Copii erau; să-i numeri, sute; 
Cu sania pe deal zburam 
Şi ne opream târziu în noapte. 
 
II 
 
În satul în care îmi dorm străbunii 
Numai-nfloresc pomi în livezi, 
Nici soarele nu mai apune 
Peste porumb strâns în grămezi. 
 
În satul în care îmi dorm străbunii 
Copii nu sunt, nici şcoală nu-i, 
Plecat-au oamenii la muncă 
În ţări străine, la alţi sătui. 
 
În satul în care îmi dorm străbunii  
A dispărut şi iarba verde. 
Înalte vrejuri se ridică, 
Cu greu, cu chin le poţi străbate. 
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În satul în care îmi dorm străbunii 
Ne mor copii de dor de mame. 
Plecate sunt în ţări străine, 
Copiii le mureau de foame. 
 
În satul în care îmi dorm străbuni 
Îmi urlă câinii a pustiu 
Rămas-au multe case goale 
De-ntors, stăpânii nu îmi  ştiu. 
 
În satul în care îmi dorm străbunii 
Glasul de clopot este altul. 
Bătrânii mor mâncaţi de gânduri 
Odată-cu ei moare şi satul, 

17 ianuarie 2012. 
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M-am trezit plin de iubire… 
 
M-am trezit plin de iubire 
în vis 
prietenii mei cei mai buni m-au trădat 
le mulţumesc pentru că am scăpat de duşmani 
de frică 
că voi fi bogat 
mi-a rămas un singur prieten credincios 
eu însumi 
căruia îi spun toate necazurile 
de care nu va avea cine să se bucure 
doar eu 
când voi scăpa de ele. 
când? 

5 noiembrie 2012 
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Mai caut dragoste, mai caut cuvânt 
 
Minte zăludă de om bătrân 
Mai caut dragoste, mai caut cuvânt. 
Mi se spune: a fost de mult… 
Cântec de ciori, iarnă şi vânt. 
 
Alerg din zori şi până-n seară 
Pe drumuri lungi, câmpii întinse, 
Ochii privesc zări necuprinse, 
Dragoste nu-i, zăpezi imense. 
 
M-ascund în mine, vreau ca să văd 
De sunt bolând de cer iubire . 
Mama mă-ntreabă: ce e cu tine? 
Tata îmi spune că nu fac bine. 
 
Ei îmi vorbesc din altă lume, 
Ca mine au fost şi ei cândva, 
Pe vremea lor la fel era 
Nimeni iubire nu semăna. 
 
De vrei s-o afli sapă-n adânc 
Sufletul lumii este-o comoară  
Dragostea ei greu se măsoară 
Şi azi  ca ieri: vânare de vânt.           31 decembrie 2012 
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Mă reazăm de un gând 
 
Mă reazăm de-un gând şi mă privesc 
alerg fără să mă mişc 
cu mine în spate şi greu mai sunt 
sunt un cocoşat ce merge drept 
grea e sarcina  
dar o duc mai departe 
cu vrere şi fără vrere 
n-are cine să mi-o ia din spate 
dar cineva adaugă 
bolovani nevăzuţi, 
o fiinţă nevăzută 
îi simt dar merg mai departe 
şi ei după mine 
nu suntem nici prieteni 
nici duşmani 
ne vom despărţi o singură dat 
pentru totdeauna.  

6 octombrie 2012 
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Nasul cârn, ochii căprui 
 
 Peste drum de casa mea 
Stă Ileana lui Vasile. 
Nasul cârn, ochii căprui 
Doamne, Doamne ce minune! 
 
Ca s-o vezi nu e uşor… 
Dimineaţa-n zori se scoală 
Şi desculţă la izvor: 
Doi bujori obrajii; îi spală. 
 
Merg tiptil ca s-o întâlnesc… 
De felină ea simţ are. 
Se ascunde, n-o găsesc, 
Ziua-mi n-are alinare. 
 
Vine seara la fântână  
Apă scoate, umple găleata. 
Mi te-am prins, dragă vecină! 
O face pe supărata. 
 
Ochi întoarce sub sprincene; 
Mă dau gata ochii ei. 
Gene lungi umbresc vederea. 
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Ochii-i scapără scântei. 
Iau găleata s-o ajut, 
Îi simt mâna alăturea. 
- N-am nevoie să mi-o duci! 
Zice nu, dar parcă vrea. 
 
Tu, Ileană nu fi rea! 
Nici un rău nu vreau să-ţi fac. 
- Vorbe dulci zici la-nceput, 
Mai apoi vrei un sărut. 
 
- Şi nu-ţi place? o întreb. 
Nici un da şi nici un ba. 
 Gura-i este o căpşună 
Ne trezim mână în mână. 
 
Azi aşa, mâine la fel 
Vara trece, vine toamna. 
Pe câmpii grâul e strâns 
Iar în vii e coaptă poama. 
 
Timp prielnic de nuntit… 
Hei, Ileană, ce îmi spui? 
- Nasul cârn, ochii căprui 
Ia-i că sunt de mult ai tăi. 

31 decembrie 2012 
 

 
 



 

 

47 

Nocturnă 
 
Privesc cum curge noaptea,  
dimineaţa nu mai vine 
drumurile ei nu au sfârşit 
doarme şi ea: se aprinde-n mine 
gândul să iau viaţa de la început. 
 
Îmi scutur picioarele prea obosite 
de stat în jilţ, comod alergând 
cu gândul la ziua ce are să vină, 
de n-ar mai veni, de primit nu am dorit 
 
Îmi suflă în geam o iarnă de gheaţă 
îi opresc respiraţia suflându-i în bot 
se zburleşte şi urlă, cu pielea ei albă 
pe pământ se întinde, frumos aşternut. 
 
M-aştern şi eu, mă-nvelesc cu gânduri 
simt cum cresc, plapuma-i scurtă: 
o întind, o îndrept, degeaba, e netoată 
se zbârceşte în sine, mă zgârie şi râd. 
 
Arunc o privire, aşa, la întâmplare 
în camera ce am, lăcaşul meu sfânt, 
caietul pe masă aşteaptă de-aseară 
creionul să se pună din nou pe iubit. 

9 ianuarie 2013 
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Poezie 
 
Poezie, chin nocturn, 
Îmi porţi gândurile aiurea. 
În adâncuri  de străbuni 
Caut început de ape 
Şi găsesc întins deşert. 
Îmi eşti zbatere de maluri, 
Eşti şi strigăt în pustiu; 
Mă trezesc din visul nopţii 
Visul însă nu-l mai ştiu. 
Trimit mintea la odihnă, 
Mintea mi se răzvrăteşte; 
Sunt de spus atâtea lumii, 
Cum să stea ea în sicriu 
Chinul nopţii iar începe: 
Cer de smoală arde-n flăcări, 
Strigoi umblă prin ogradă, 
Ţipă, urlă, dau năvală, 
Nici zâzanie de om ca 
S ă umble pe stradă 
Dar se-aude în depărtare  
Clinchet lin de clopoţel. 
Viaţa iese la plimbare, 
Ies şi eu din cuşca mea. 
Sunt luat la braţ de viaţă, 
Un bătrân trage de-o aţă, 
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 Doi copii şotron îmi joacă, 
Tineri, doi,  pietre alintă, 
La Ileana-n în geam muşcată, 
Pom-înflorit în astă noapte… 
Stau pe loc, ochii pictează, 
Mintea mea nu mai visează 
Doar condeiu-mi arde; foc. 

5 ianuarie 2012 
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Dragoste  ! 
 
Umbre lungi plopii întind în amurg pe flori 
albastre, 
Dangăt clar de clopot sfânt umple suflete sihastre. 
O maree de tăcere lunecă pe văi; din înalt noaptea 
coboară, 
Liniştea e aparentă, altă viaţă urcă pe scară. 
 
Harnic şi neîncetat, Cupidon tolba  îşi umple, 
 La vânat de drag şi dragă el pe căi de dor porneşte.  
Înmuiate în otrava dulce-amară a iubirilor 
spontane, 
Săgeţile în grabă  zboară, se înfig, inimile devin 
bolnave. 
 
Boala este fără leac, doftori mii, caută pricina 
Doctorii ei nu găsesc, unul altuia îşi dă vina. 
Pacienţii îs fericiţi că-s loviţi de-aşa durere, 
Doamne, cât e de plăcut să trăieşti plin de iubire! 
 
Strecurându-se tăcut printre păpuriş în ape 
Luna-şi spală în adânc faţa plină de păcate: 
Indiscretă ea mi-a fost la iubirile virgine 
Pe când soarele dormea pe tărâmurile străine. 

12 decembrie 2012 
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Prima zi de iarnă 
 
Iarnă de mătase ţesută cu fulgi 
A sosit de ieri; pe străzi tremurici. 
Copii se joacă, la frig nu iau seama 
De căciuli, mănuşi s-a îngrijit mama. 
 
Sania aleargă, parcă e nebună 
Fuge singurică. Haide! Mână, mână! 
Zboară peste gropi, peste şanţuri treci, 
Fii pasăre-n zbor, ia-o pe poteci. 
 
Chiot, veselie -  gheaţă, promoroacă, 
Iarna a sosit, e cu fulgi ţesută. 
Hai la săniuş! Lume multă, multă! 
Nu ne este frig, jocul doar contează. 

14 decembrie 2012 
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Răsuflă pământul sub tălpile goale 
 
Răsuflă pământul sub tălpile goale 
Miresme de dor, mereu alerg 
Să găsesc odihnă gândurilor mele 
Nicăieri nu aflu un adăpost. 
 
O flacără vie, durere cuprinde 
Trupul şi mintea, în gheară de-oţel 
Mă zbat, scăparea e-n mine. 
De  voi lipi pământul de cer crezare va veni 
Puterea ne stă în propria voinţă 
De a trăi. 
Nimeni în cale nu ne poate sta 
Dar propria fire 
n-aşteaptă nici bani, nici iubire 
cu sabia în mână de vei lupta 
vei găsi de toate, avere, femei, palate 
fericirea veşnică vei căuta 
izvorul ei n-a fost încă găsit 
omul pentru fericire e risipit 
fiinţează de la început 
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într-un cazan cu pulberi şi vânt 
în care fierbe nimicul 
se toarnă în forme preconcepute  
ce iese se vede, se simte 
o lume ce-şi caută începutul. 

20iulie 2012. 
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Revii mereu 
 
revii mereu 
pe-acelaşi drum 
cu-acelaşi cânt 
dar doar în gând 
revii mereu precum erai 
precum te ştiu 
precum mă ştii 
dar nu mai sunt ceea ce-am ost 
dar tu cum eşti? 
sunt doar poveşti 
şi amintiri 
şi fiecare le trăim 
sub cer senin 
sub vânt şi ploi 
şi amândoi ne spovedim 
unor străini 
revii mereu… 
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Serenadă  1 
  
Un ceas hodorogit cu acele şchioape 
 Mestecă în noapte oră după oră 
Doi ţânţari anofel încep o horă 
Iar doi gândaci negri trag să moară.; 
Mâncaseră brânză stricată 
Dintr-o putină uitată desfundată. 
Aflat pe pervazul geamului de la cămară 
Un greier meloman începe să fluiere 
De fericire că se făcuse seară 
Şi frecându-şi picioarele începe să ţopăie 
De unul singur; tinichele păreau că zornăie 
Trezită din somn, Tanţa purcede un blestem 
Crezuse că bolboroseşte Radio Proefem. 
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Serenadă  2 
 
 În scorbura lunii plecată spre asfinţit 
S-a aciuat gândul meu 
Toată noaptea a lucrat la vise 
Le-a cioplit 
Le-a finisat 
Şi când se le pun în dulap pentru păstrare 
Toate au fugit 
Unde? 
Le-am căutat prin toate colţurile casei 
Pe sub pat 
Ba şi pe afară 
Geamul a fost uitat deschis  
Dar au fost de neaflat 
După o lungă căutare 
Le-am găsit  
Din scorbura lunii au căzut pe pământ 
Se făcuse ziuă. 

13 noiembrie 2011 
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Te-am aşteptat să vii 
 
Te-am aşteptat să vii, era în luna  mai, 
Castanul de la poartă era un candelabru 
Prin hăurile albastre un cârd de sori mânai 
Iar eu în casă cu gânduri de sihastru. 
 
Te-am aşteptat să vii, era în luna mai, 
În tril de ciocârlii tot crângul se umpluse. 
În-azurul înalt te-ai dus, comodă în jilţ stăteai 
Iar eu pe drum de dor, cu gândurile nespuse.  
 
Te-am aşteptat să vii, era în luna mai 
În parcul Cişmigiu magnolia înflorise 
Şi ai trecut pe-alei, ca vântul te duceai, 
Dar eu încă te-aştept, trăiesc încă cu vise. 

Decembrie 2012 
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Te-ai strecurat perfid în mine 
 
Te-ai strecurat perfid în mine 
Pe când copilă încă erai 
Pentru păcat ai fost făcută 
Pecetea dragostei purtai 
 
M-ai prins în vraja ta novice 
Iubire nudă fără grai 
Îndată a răsărit în tine 
Sămânţa Evei ce-o purtai 
 
Jucai un rol fără de vină 
Deşi prea bine tu o ştii 
Vinovată eşti că eşti stăpână 
Pe şi  bărbaţi călâi. 
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Timp pierdut 
 
Timp pierdut… 
doamne ce-ai făcut? 
m-ai lăsat să tac, 
vorba să-mi înghit. 
eram necioplit? 
sau nu îmi dădeam seama 
cine e cu moara?  
cine e cu vama? 
au trecut, 
s-au dus anii, 
i-a măcinat vremea 
ce-a rămas? 
un crâmpei de viaţă cu aţă legat. 
 
Timp pierdut 
ce-i de făcut 
când paşii sunt grei? 
haina-i ruptă-n coate? 
cine te mai crede? 
cine te mai vede? 
fost-a odată, 
au fost drumuri fără rost 
drumuri cu noroi 
călcate desculţ 
în mii de bucăţi speranţa s-a rupt. 

15 decembrie 2012 
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Toamnă 
 
plouă încet 
plouă mărunt 
oare ce e de făcut 
să scap iar de plictiseală 
cum era când nu era toamnă? 
ce să faci?  
simplu, uşor 
scoţi din beci vin 
un ulcior 
lângă sobă te aşezi 
nu-ţi mai pasă dacă plouă 
vinul curge: gâl, gâl, gâl 
repede kil după kil 
şi adormi uşor şi bine 
nu mai ştii ce e cu tine. 
dar 
ce te faci de ai soţie, 
nimenea nu vrea s-o ţie 
ca podoabă, o  vrea la muncă. 
- de nu muncă nu mănâncă –  
spune-un vechi proverb tembel. 
având munca ca drept ţel 
nu eşti om, ci eşti un bou 
tragi în jug, eşti nătărău 
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dar ileana Cosânzeana 
vrea sandale, vrea madama:  
rochii şic şi ciorapi noi, 
vrea la bal şi vrea la teatru 
te apucă supăratu’… 
 e mai bine când Ileana 
are rudă damigeana,  
toamna atunci este frumoasă, 
ba chiar sănătoasă este 
fiindcă vinul cheful ţine  
uiţi de toate, 
împreună  chiar şi iarna este bună. 
şi îmi dormi: 
 de e lună, nu e lună. 

13 noiembrie 2012 
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Ţi-am scris o scrisoare 
 
Ţi-am scris de mult încă-o scrisoare 
Şi stă într-un plic; e neînchis. 
O recitesc seară de seară, 
Şterg şi adaug, din nou o scriu. 
 
Pe plic, adresa nu este pusă 
Doar numele ţi l-am notat 
Cu litere frumoase, clare… 
Iubitul meu de ce-ai plecat. 
 
Că te întorci nu am speranţă, 
La alta-n braţe ai căzut. 
Eu te iubeam, voiam iubire. 
Tu ai ales un drum cotit. 
 
Ţi-am scris de mult încă-o scrisoare 
Şi nu ştiu alta de o să fie. 
Aşa a fost să fie viaţa… 
Nu voi strica altă hârtie. 

14 decembrie 2012 
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