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CELE MAI FRUMOASE NOPŢI 
 

Domnul Liszt 
 
A venit aseară cu-o trăsură – 
L-a adus un înger mai de sus. 
Nu voia să vină dar, supus, 
A bătut tot drumul o măsură 
 
Şi trăsura lui era de ceară, 
Dar venind jandarmii cu toptanul 
Şi mandate pământeşti să-i ceară 
Acte şi să-i vadă gemanatanul,  
 
A trecut ca duhul prin pereţi. 
Nu-l simţiţi în suflet cum adie? 
De aceea nici n-o să-l vedeţi 
Domnul Liszt e numai ARMONIE! 
 
 
 

Predestinare  
 
La naşterea fiului lor 
mama a implorat ursitoarele 
să aibă parte de un flăcău chipeş 
care să trăiască ani mulţi 
şi să cunoască ceea ce ei 
îi rămăsese străin în viaţă - 
fericirea 
 
Tatăl în schimb 
îşi dorea un copil voinic 
înalt şi spătos, 
bun ca pâinea lui Dumnezeu 
 
Ursitoarele însă 
l-au menit să sufere 
 
 
 

Bacoviană  
 
Priveşte iubito cum plouă 
În munţi, printre brazi, pe poteci 
Cu boabe şi struguri de rouă 
Iar mâinile noastre sunt reci 
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De-o mie de ani plouă-ntruna 
Şi mările nu s-au umplut 
Iar viforul curge ca runa 
Prin suflete de împrumut 
 
Şi gem cimitire de apă 
Iar ploaia ne-nchide prin case 
Să nu vedem noaptea cum sapă 
Pământul din care ies oase 
 
Priveşte iubito cum plouă 
Ca-n moarte cu somnul de veci 
Să nu ne mai plângem că nouă, 
De ploaie, ni-s mâinile reci 
 
 

Pânza de păianjen  
 
Ne sfărâmă viaţa bolovani 
Şi ne trec prin faţă iar strigoi 
E bolnavă toamna de castani 
Şi pădurea de atâtea ploi 
 
A murit şi dragostea din lucruri 
Pentru care suntem vinovaţi 
Dacă-n geam cu degetele baţi 
Din insectare evadează fluturi 
 
 
 

Condorul  
 
Fericit condorul 
pentru care piscurile munţilor 
nu sunt niciodată prea înalte 
 
Condorul 
invidiat de toate vieţuitoarele pământului 
şi care pe noi oamenii 
ne vede din ce în ce mai mici 
 
Condorul 
care nu moare 
decât fulgerat de vânător 
 
De vânătorul 
care nu poate ajunge la el 
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Îndemn  
 
Şterge, şterge oglinda 
până devii transparent 
 
Aleargă, aleargă 
până îţi pierzi greutatea 
şi începi să zbori 
 
Sus, tot mai sus 
până dai de Dumnezeu! 
 
 
 

Recompensă  
 
Mi-aţi tăiat aripile 
o dată 
şi încă o dată 
şi apoi iarăşi 
 
Acum nu vă mai osteniţi: 
ele mi-au crescut în interior 
 

Evadare  
 
În fiecare dimineaţă 
evadez din mine 
ca dintr-o cetate învinsă 
 
Părăsesc refugiul cu teama 
că nu mă voi mai întoarce poate, niciodată  
Ceea ce se va întâmpla totuşi 
cândva 
 
 
 

Insula de porţelan 
  
Spuma valurilor 
mângâia insula de porţelan 
ca un cântec de iubire 
  
Privirile muritorilor 
aţintite dintotdeauna 
spre ţărmurile insulei de porţelan 
la care nu ajunsese nimeni 
  
Cei care reuşeau 
să se înfrângă pe sine 
şi să treacă dincolo de linia orizontului 
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pentru a o privi din apropiere 
erau condamnaţi 
să o viseze 
în fiecare noapte 
 
 

 
 Cântec  
 
De la fereastra mea 
văd sufletele 
tuturor oamenilor 
  
Locuiesc 
într-o lacrimă 
suspendată 
 
 
 

Dansatoarea 
  
Ieşită din apă 
tânăra femeie dansa 
sub clarul de lună 
după un ritual şi o muzică 
ştiute numai de ea 
  
Argintul stropilor 
îi făcea corpul strălucitor 
  
Nisipul, iarba, copacii 
şi chiar valurile mării 
cântau odată cu ea 
  
Numai vântul o acoperea cu frunze 
ca nişte solzi scânteietori 
  
Înainte de ivirea zorilor 
o sirenă se îndepărta de ţărm 
 
 
 

Erată  
 
Şaptesprezece iunie, ziua beateagă 
Cine-o înţelege, n-o mai dezleagă 
Gol în sertare scrib la pupitru 
Semnu-ntrebării liber arbitru 
Ceaţa pe gene înrourată 
Flacăra arde ca o erată 
Pâncă când moare de vlagă pana 
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Vuietul străzii veşnic capcana 
Cine-o mai vede, cine-o mai ştie 
Vânătorul de fluturi e-n colivie; 
Geme azilul bătrân de pramatii 
Zilele lumii se scurg după gratii 
 
 
 

Ultimele flori 
  
N-am găsit iubito flori pentru tine 
Oricât m-aş fi sculat de dimineaţă 
A trecut azi Bacovia prin piaţă 
Şi-l caută doi domni în limuzine 
  
Magnoliile zac bolnave-n ceaţă 
Spitalele de muribunzi sunt pline 
Eu caut iubito flori pentru tine 
Florăreasa a murit azi dimineaţă 
  
Şi-avem de astăzi în oraş doi morţi 
Nici nu mai ştiu din noi care-i cel viu 
Tu mă aştepţi tăcută-ntr-un sicriu 
Copiii în doliu aşteaptă la porţi 
Să treci ca mireasă a nopţii prin nori 
Pentru tine iubito n-am găsit flori 
 
 
 

Cămaşa  
 
Cum sta întortocheată pe un scaun 
Cu dungi boţite mută implorare 
Şi goală de substanţă, ce eroare 
Să mergi la circ de dragul unui claun! 
 
Sătulă omenirea de rigoare 
Să mai plătească bluff-ul unui faun 
De la copii precoce până la un 
Bătrân intoxicat de disperare 
 
Prilejul, neglijenţa, întâmplarea 
Contorsiuni subtile ca la yoga 
În lume suferinţa face voga 
Şi greu-n viaţă-l duce tot spinarea 
Simbol ermetic dincolo de fire: 
Cu braţele deschise-a răstignire! 
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Flori de mosc  
 
Unde eşti că nu mai ştiu 
Fiule, să te cunosc? 
Mamă, s-a făcut târziu 
Floare cu parfum de mosc 
 
Te-a furat un fir de apă 
Şi-am rămas singur pe mal 
Bătrâneţile tot sapă 
Zidurile în aval 
 
Dacă mor, renasc în tine 
Ca un dor de menestrel 
Când zăpezi diamantine 
Strălucesc într-un tunel 
 
Că vin oameni să ne spargă 
Iar urechile cu glume 
Şi de când e lumea, lume 
Creşte preţul la litargă 
 
Mamă s-a făcut târziu 
Şi m-a prins un dor de ducă 
Dacă mor nu mai înviu 
florile. Şi se usucă 
 
Dac-aş şti unde-i eroarea 
M-aş opri din căutat 
Că-mi doresc eliberarea 
Şi odihna vinovat 
 
Nu-mi e teamă de dubine 
Nici de luciul lor opal 
Vezi cum ninge peste mine 
Şi am devenit cristal 
 
Florile de mosc ucise 
De ozonul lor avid 
Încăperile-s închise 
Şi eu bat cu pumnu-n zid 
 
Nimeni nu m-aude, strig 
Până-am să devin ecou 
S-a făcut în lume frig 
Şi mai trist ca-ntr-un cavou 
 
Dac-aş şti pe unde drumul 
Taie lanţul de carate 
Dintr-un om numai parfumul 
Trece în eternitate 
 
Mi-am dus viaţa pe-o fregată 
Să mă judeci cu blândeţe 
C-am ajuins la cap şi iată 
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Mă închin marii alteţe 
 
Ia nesomnul meu cu tine 
Ca un cântec de vioară 
Lebedele să ştii bine 
Nu mai mor a doua oară 
 
Şi-l vei duce mai departe 
Ca o sagă de-ntrebări 
Fiecare om o carte 
Datorează pentru dări 
 
Mâna ta de chiparos 
Să-mi însemne locul crucii 
Drumul lung şi greu pe jos 
Prin livezi când saltă cucii 
 
Lasă doar să plângă luna 
Peste slovele de fier 
Zborul naşte zbor întruna 
Şi misterul, alt mister 
 
Muntele şi-a-nchis izvorul 
Peste care nu se trece 
Doar căderilor fiorul 
Împrumută unda rece 
 
Că mă ştiu avar de umblet 
Şi cu dorul în spinare 
Ceru-ntreg îl am în suflet 
Şi mă-ncarcă de splendoare 
 
 
 

Han pustiu  
 
Îmi plouă-n viaţă ca-ntr-un han pustiu 
Cu pete mari de mucegai 
Când vin căruţele cu cai 
Şi căruţaşi după rachiu 
 
Şi-mi bate burniţa măruntă 
Prin tavanul coşcovit pereţii 
S-au lăsat din zbor pe zid ereţii 
Speriindu-mi liniştea căruntă 
 
Mi-a intrat singurătatea-n oase 
Şi au plecat ca să se culce 
Domniţele ce beau vin dulce 
Din damigene pântecoase 
 
Şi plouă cu melancolie 
Că nici o nuntă nu se face 
În hanul meu de-un veac încoace 
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Şi toată lumea e pustie 
 
E mort de mult orice alai 
Că doarme orice zurbagiu 
Şi nu mai vin căruţele cu cai 
Şi căruţaşi după rachiu 
 
 
 

Scrisoare deschisă  
 
Stimată doamnă, pic de somn 
Şi veştile mă întristează 
Că vine iar acelaşi domn 
Şi-mi bate-n uşă la amiază  
Lăsaţi-mi draperia trasă 
Şi storurile fără fantă 
Că vin tristeţi care m-apasă 
Cu energie radiantă; 
Şi nu-nţeleg ce tot îmi spune, 
Adesea bate din picior 
Eu bănuiesc că nu sunt bune 
 
Aceste vorbe care dor 
I-am arătat şi buletinul 
Da-mi face semn c-o să se-ntoarcă 
Şi-am să m-ascund ca arlechinul 
În nu ştiu care colţ de zarcă; 
 
Stimată doamnă, cer iertare 
Că noaptea mi s-a făcut ziuă 
Şi m-au pisat atâtea tare 
Cum se pisează grâu-n piuă: 
Aş vrea să dorm şi nu mai pot 
Că mi s-a suspendat permisul 
Patrulele precum socot 
Vor cere să le spun şi visul 
La care încă n-am ajuns 
Că patul meu e prea departe 
Şi vine frig şi m-a pătruns 
Că geamurile vieţii-s sparte 
 
 
 

Doamna brună  
 
În tren doamna brună stătea la fereastră 
Şi privea mirajul ţărmului discret 
Peste care toamna roşu-violet 
Parfuma cu brumă Dunărea albastră 
 
Am rămas pe gânduri măcinând tăceri 
Când mijeau în jururi flori de chihlimbar 
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Şi treceau prin aer oamenii de var 
În poieni abstracte îngropând averi 
Timp în care două lacrimi de mărgean 
Curg pe-brazul doamnei brune de la geam 
 
 
 

Pădurea de semne  
 
Şi e atâta pădure de semne 
În care nu mai cresc lemne 
Ci doar atribute votive 
Din care-ai să-ţi faci iar motive 
Florale pe umeri de nuferi 
Şi plângi când nu poţi să mai suferi 
Eterul din ochii limpizi 
Ca două păstăi de guvizi 
Între viaţă şi-ntre somn  
Cu o aripă de domn 
 
 
 

Reverie  
 
Şi vin nou după amiezi 
Cu dor de ducă şi zăpezi 
Pe care domnule ministru 
Mi le voi trece-ntr-un registru 
La fel precum o recompensă 
La neputinţă şi ofensă; 
Şi iar dorinţi nedesluşite 
Vin datorii să şi le-achite 
Amiezi în care amintiri 
Predau ţinutul la fachiri 
Ce se-ngrijesc numai de dări 
În fiecare ins, cărări 
Trasează hărţi necunoscute 
Pe care apoi vânează ciute 
Străini de dincolo de mări 
 
 
 

Tinere doamne  
 
Mor şi cai şi cavalerii 
Înghiţiţi de nopţi şi toamne 
Domnilor, tinere doamne 
Trec prin noi ca rinocerii 
 
Rochii moi de crinolină 
Şi saloane cu clavir 
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Doru-n inimi când suspină 
Decât noi mai abitir 
 
Frezii tandre se usucă 
Plânsul nu se mai ascunde 
În privighetori de ducă 
Din lăcaşul vieţii scunde 
 
Mor vocalele în noi 
Şi n-ai ce să pui în loc 
Nu mai cresc altele noi 
Nici mai bune, nici deloc 
 
Ne-a păscut seceta care 
Ne-a iubit de mici şi dacă 
Plânge vântu-n fiecare 
Toamnă cu ciorchini de bacă 
 
Fiindc-am râs şi-am plâns utópii 
Peste care n-am putut 
Doamnelor ca nişte dropii, 
Prinţul nu ne-a cunoscut 
 
Doar un zâmbet de avere 
Ca să duci un dulap sus 
Şi să treci când ţi s-o cere, 
Dintr-o lipsă într-un lapsús 
 
Pentru-atâta amăgire 
Să nu cauţi vinovaţii 
Ne-am pierdut de moştenire 
Şi nu mai vin cruciaţii 
 
Şi nu mai vin cavalerii 
Înghiţiţi de ploi şi toamne 
Domnilor, tinere doamne 
Trec prin noi ca rinocerii 
 
 
 

Sună ceasul  
 
Sună ceasul. Mă despart  
De morfeu cu milă 
Şi-am să fug în târg să-mpart 
Lene de prăsilă 
 
Abandon de vise 
Pe un colţ de pernă 
Ziua asta mi se  
Pare mie ternă 
 
Forfotă şi zarvă 
Străzile inundă 
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Vai de biata larvă 
Barca se scufundă 
 
Toţi pe culoare 
O pornesc în fugă 
Unii din eroare 
Dau de-o buturugă 
 
Mersul le răstoarnă 
Cad în câte-un ghimp 
Peste tot o goarnă 
A lipsit la timp 
 
Şi mă bate gândul 
Cum să scap de viciu 
Când îmi vine rândul 
Fuga de serviciu 
 
Toată ziua bună 
Ne cântăm în strună 
Bate apa-n piuă 
Lumea de nebună 
 
În folosul cui 
Risipind adună 
Că-ţi vine să spui: 
Nebună, nebună! 
 
 
 

Renaştere  
 
Soseşte primăvara calm 
Prin galeriile subtile 
Din care urcă greu, tactile 
Influorescenţe de napalm 
 
Ci eu ştiind ce-o să se întâmple 
Voi fi părtaş la un extaz 
Şi fiecare după caz 
O simte cum palpită în tâmple 
 
Batalioanele de nori 
Şi galioane, caravele 
Se întorc din ţările rebele 
Şi jefuite de splendori 
 
Iau liftul şi adânc cobor 
În rădăcinile de lemn 
Îmi fac la inelar un semn 
De recunoaştere şi zbor 
 
E primăvară. Şi sublimă 
Transcende ultima speranţă 
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În haina ei de cutezanţă 
Anatomii şi pantomimă 
 
E primăvară pe pământ 
O Doamne, cât e de curată 
De parc-o văd întâia dată 
Şi-aud cum urcă sevele cântând! 
 
 
 

Penitenţă 
 
Cui să cer iertare soartă  
Că m-au dus şi mă mai poartă 
Pe la nu ştiu câte porţi 
Lăncierii fără torţi? 
Bate vântul, cade bruma 
Bătrâneţile, reuma 
Din pustia strălucirii 
Unde împărăţesc fachirii 
Şi-unde-şi lasă la intrare 
Straiele strălucitoare 
Demnitarii cu pretenţii 
Şi mândria repetenţii 
Cui să cer iertare soartă 
Că m-au dus la marea moartă 
Unde n-au ajuns pescari 
Domniii-n robele lor mari 
Pentru care mărturie 
La ce-a fost, doar ce-o fie? 
C-am purtat iubită soartă 
Suferinţa pân’la toartă 
Vorbele ce m-au durut 
Şi în care am  tăcut. 
 
 
 

Convorbire telefonică  
 
Domnişoară eu n-aud ce zici 
Că pe la noi plouă cu broaşte 
Priveşte tabloul şi hai recunoaşte 
Că asta e coada altei pisici! 
 
Şi-aceea care e, de fapt nu e 
Aşa cum s-ar crede, cu coadă 
Să fugi toată viaţa de gluma neroadă, 
De cel care-ţi bate pingelele în cuie 
 
Iar mâine când mergi la unesco 
De unde-o să scapi după patru 
Aleargă să prinzi o piesă de teatru 
Semnată de unchiul Ionesco 
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Greu cu parcatul cere avizul 
Înainte să treci semaforul 
Nu ştii niciodată Bosforul 
Când vine şi-ţi sparge parbrizul 
 
Iar dacă treci pe la adas 
Pune-ţi o pălărie mai veche 
Ca Greta Garbo după ureche 
Şi nu le da voie să-ţi râdă în nas 
 
Acestea fiind zise, închei 
Convorbirea de nouă minute 
Mă duc la cantină şi nu te 
Mai sun până mâine la trei 
 
Şi încă mai pot să închei 
Toţi nasturii la o redingotă 
Mi-e capul mai cald ca o hotă 
Din care ies noaptea scântei 
 
 
 

Între ziduri  
 
Goarnă, goarnă ce răstoarnă 
Ţipete ca nişte ciori 
Şi la ora cinci le toarnă 
Din soldaţi în închisori 
 
Fugiţi vise, bidineaua 
Mătură cu decibeli 
Uite ziua cum e neaua 
Şi iar mor aristoteli  
 
Unde eşti mamă şi tată 
Ochii plâng pe-o uniformă 
Dintr-o poză înrămată 
Plânsul vostru n-are normă 
 
Unde suntem noi şi voi 
Cine pe cine desparte 
Că visez numai strigoi 
Care scriu şi citesc carte 
 
Nu mai plângeţi tată, mamă 
Nopţi de veghe fără rost 
Chiar când lumea se destramă 
Gardienii sunt la post! 
 
Goarnă, goarnă ce răstoarnă 
Ţipete ca nişte ciori 
Şi la ora cinci le toarnă 
Din soldaţi în închisori! 
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Desprimăvărare 
 
Priviţi: vin berzele de aur 
Miroase-a desprimăvărare 
Şi trec înot făcând cărare 
Deasupra bălţilor cu plaur 
 
Răsare soarele cu dinţi 
Şi bănuind ce-o să se-ntâmple 
Subţire, sângele din tâmple 
Pulsează-n venele fierbinţi 
 
Se-ntorc din iarnă vag, păduri 
Musteşte-n ţăr'nă firul ierbii 
Din porţelan curat vin cerbii 
Fragili, în ropot de trăsuri 
 
O filă-ntoarsă: letargie 
Dintr-o vasală hibernare 
Primim în trupuri numai care 
Umplute vârf cu energie! 
 
Vin berzele să-şi scrie-n piatră 
Elogiul lor într-o speranţă 
Ca o sublimă alianţă 
Cu strămoşeasca nostră vatră! 
 
 
 

Reverie  
 
E-atâta pace în ninsori 
Şi-n fulgii care stau să cadă 
Că-şi lasă pasul în zăpadă 
Amprenta de mai multe ori 
 
Iubita mea cu trup de ger 
Înhamă caii suri la sănii 
Cu-argint şi zurgălăii. Să ni-i 
Mânăm ca nişte mesageri 
 
Priveşte-n jur: poclade albe 
Acopăr răni câte mai sunt 
Şi se revarsă pe pământ 
Lumina blândă-a unor salbe 
 
Coboară îngerii şi-şi lasă 
Un strat de pur şi diafan 
Şi plângem fiecare an 
De răutatea ce ne-apasă 
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Şi-atâta pace-ncet se cerne 
Din înălţimile albastre 
Pe triste sufletele noastre 
Cu uscăciunile lor terne 
 
 
 

Scrisoare târzie  
 
Stau acasă, doamnă, 
Şi privesc cum bate 
Ploaia mea de toamnă 
Lucrurile toate, 
 
Ca o nălucire 
Coborând din vis, 
Peste-ntreaga fire 
Pusă pe-un abis. 
 
Oameni cu umbrele 
Searbăd sacrificiu 
Uzi până la piele 
Se duc la serviciu 
 
Nu merg nicăieri 
Stau ca-ntr-o cutie 
Cheltuind averi 
De melancolie 
 
De aceea doamnă 
Gândul mi se-abate 
Înspre-o altă toamnă 
Singura din toate 
 
Blândă şi domoală 
Printre ani abrupţi 
Când mergeam la şcoală 
Cu bocancii rupţi 
 
Într-un sat aproape 
Dar rămas departe 
Vis furat de ape 
Dintr-o altă carte 
 
De aceea doamnă 
Am prins să vă scriu 
Cu lacrimi de toamnă 
Aşa de târziu 
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Ultimul salcâm  
 
De la oameni pân-la ierbi 
Ne mai mor cu zile cerbi; 
De la ierburi la copaci 
Joacă Vraca rol de vraci 
De la oameni mai departe 
Curge lacrima din carte 
Pentru-atâtea tare care 
Duce-n spate fiecare: 
Au cu suta, au cu mia 
În zadar copacii mi i-a 
Numărat Academia 
Dacă plâng şi dacă mor 
Bate vânt rănile dor 
Ultimul dintre salcâmi 
Şade-n chingi şi-ntre parâmi 
De teamă să nu-l dărâmi 
Cu vreo pală de cuvânt 
Şi se scurge în pământ, 
Şi se scurge în pământ... 
 
 
 

Războiul perpetuu  
 
Atâtea împotrivă 
Mi-au stat adeseori 
Că nu ştiu ce derivă 
Mă-mpinge spre ninsori 
 
Spre valul ce mă ţine  
Ades prizonier 
Ademeniri feline  
Şi-o regulă de fier 
 
C-atâtea lupte dure 
Se duc fără favoruri 
Şi nu se-ndur’ să-ndure 
Nimic fără omoruri: 
 
O floare de cireş 
O pasăre de cântec 
O ţintă făr greş 
Nesăţiosul pântec 
 
Pe cât de meschin totuşi 
Avar din cale afară 
Când un buchet de lotuşi  
Înseamnă primăvară 
 
Te miri dacă mai poate 
La câte furtuni pomul 
Ispitele cu toate 
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Îngenunchează omul 
 
Zadarnică o scuză 
De neputinţe plină 
Cu jarul tras pe spuză 
Şi vina fără vină 
 
Că nimeni nu mai vinde 
Permise de noroc 
Şi-n traista cu merinde 
Doar lipsuri se mai coc 
 
Războiul care-l poartă 
Hazardul călăreţii 
Cu cei ce cad din soartă 
Pe luciurile gheţii 
 
Trimişi cine-i aşteaptă 
ademeniţi? Victorii 
pe fiecare treaptă 
Mereu mai iluzorii 
 
Priviţi: se-ntoarce solul 
Cu veştile lui rele 
Şi jertfele obolul 
Dau biete caravele 
 
Mai cade o cortină 
Şi cresc dezamăgiri 
Norocul iar combină 
Hazardu’-aduce ştiri 
 
Că iar se-nfirip lupte 
Şi lespedea o treci 
Când numai dedesubt e 
Azilul de zevzeci 
 
Închipuiri deşarte  
şi vanităţi. Abise  
din vieţi cu geamuri sparte 
Şi tot atâtea vise 
 
Că valul se frământă 
Şi trece nenorocul 
Cu bietul om la trântă 
Şi se închide jocul 
 
De-ar fi doar să dureze 
Cic-ar fi spus bătrâna 
Când umflă-n metereze 
Furtunile fortuna 
 
Şi lunga acoladă 
Lăsând loc la concluzii 
Pătrunde în livadă 
Un vânt de deziluzii 
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E mult mai mult ca mult 
În plus să nu mai ceri 
Copil născut adult 
Şi mai sărac ca ieri 
 
Nisipul e fierbinte 
Traseul e impus 
N-ascultă de părinte 
Şi suferă în plus 
 
Presară zorii roşii 
Aromele-n fâneaţă 
Şi iar cântă cocoşii 
O nouă dimineaţă 
 
Mă simt o partitură 
Cu note în culori 
Din care vin şi fură 
Necunoscuţi comori 
 
Ci iarăşi mă împrăştii 
Aproape clandestin 
Când trag copii cu prăştii 
În cioburi de destin 
 
 
 

Furtună  
 
La mine-n suflet e furtună 
Şi secetele crapă lutul 
Când vin zapcii şi cer tributul 
Pe bruma razelor de lună 
 
Pe tot ce-a fost şi-ncă mai este 
Îmi cere veşnic câte-o dare 
Acel ce-a devenit mai mare 
Peste cei mici ca-ntr-o poveste 
 
Şi poezia mă destramă  
De mâlul meu cotidian 
Şi iar mă ţese într-o tramă 
De pe un alt meridian 
 
Şi-o să ne-aducă resemnaţi 
Pe coama unui val Bosforul 
Şalupe cu-ncetinitorul 
Ca altădată pe piraţi 
 
La mine-n sufet bate vântul 
Că ziduri mari se prăbuşesc 
Şi pentru care-am să plătesc 
Silabele zidind cuvântul 



 20 

 
 
  

Palmieri străjuind  
 
Priviţi cu grijă palmierii 
Străjuind la vânturile din sud 
Cum plânge noaptea seva şi-o aud 
În adierea primăverii 
Cum trec deasupra zboruri caste 
Printr-un ţinut împovărat 
din mit în mit. Adevărat 
Şi-n tot itinerariul vast e 
Îmi exilez de frica lumii 
Pe ţărmuri leneşe emoţii 
Unde-au lăsat şi ostrogoţii 
Zigzaguri largi pe faţa humii 
Acolo dorm legende care 
Mai dăinuie în câte-un grai 
Palpând ca-n alfabetul Braille 
Între mistere şi eroare 
Acolo-un domn bătrân şi calm 
Chimist, cercetător cu sprayuri 
Îi storcea ziua de uleiuri 
Şi făcea bombe cu napalm 
În umbra lor ades vin fete 
În primăvara vieţii coapte 
Cu ochi de jar şi păr de noapte 
Ca în reclamele helvete 
Adâncă pavăză ori scut 
Şi bun liman pentru corăbii 
Din larg se văd ca nişte săbii 
Pe care zeii le ascut 
 
 
 

Mângâierea  
 
Le spusese oamenilor că ei se nasc egali 
şi au dreptul la fericire 
iar oamenii l-au condamnat la moarte 
  
Prin fereastra cu ziduri grose 
şi cu zăbrele în formă de cruce 
soarele îi zâmbea blajin 
cu înţelepciunea Crucificatului 
  
Şi atunci a înţeles că jertfa lui 
nu va fi zadarnică! 
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Pensionarea  
  
Ac...ace...acel...acela 
care a muncit patruzeci de ani 
într-un singur combinat 
şi-a predat astăzi nacela 
şi s-a pensionat 
  
Noroc Vasile, de bine Gheorghiţă, 
să trăiţi domnule director, 
sănătate Ioane, 
ia mai duceţi-vă şi voi 
la descărcat de vagoane 
  
Să vă mai umple şi pe voi oxidul roşu, 
vedea-v-aş cu ipsosu-n spate 
pe deşelate 
că s-a săturat şi tata moşu' 
şi nu mai poate 
  
Toată viaţa 
m-am sculat la trei dimineaţa 
ca să prind rata, să vin la lucru 
daţi-mi sticla aia de tescovină 
că acum nu mă mai feresc 
ce-o fi să vină, e pentru voi 
că pentru mine, totul s-a terminat; 
eu cu reumatismul, mă urc în pat 
  
Nu putem să ducem toţi 
o viaţă de domn 
şi eu nu m-am gândit la asta 
nici măcar în somn 
dar din acelaşi ou iese şi găina şi cocoşu' 
vorbeşte în dodii şi tata moşu' 
dar eu n-aş fi putut să plimb hârtiile 
în niciun birou 
  
Aveţi grijăm de zinc 
de oxid, 
de pentaoxid, 
de carboximetilceluloză, 
de spondiloză, 
şi de silicoză! 
Să nu mai căraţi acasă cu sacu' 
că daţi de dracu'! 
  
Acela care a muncit patruzeci de ani 
în acelaşi combinat 
nu este un erou 
dar nu este nici bou: 
şi-a câştigat dreptul la pensie 
în gologani 
şi-o să-i vină acasă 
o dată pe lună 
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mai rea sau mai bună 
până-ntr-o zi 
când nu l-or mai găsi 
  
Doamne, 
cât o mai fi?! 
  
 
 

Răsăritul soarelui  
  
În fiecare dimineaţă mă trezesc devreme 
să prind răsăritul soarelui care mă fascinează 
De regulă ies pe terasă 
dar vecinul mi-o ia mereu înainte 
şi asta îmi strică ziua 
  
Altădată mă urc în podul casei 
numai că alt vecin 
ajunge la luminator înaintea mea 
În ziua următoare m-am căţărat pe acoperiş 
dar şi acolo un altul ajunsese primul 
Ultima dată mi s-a luminat de ziuă 
pe dealul din apropiere 
dar şi aici am ajuns prea târziu 
Mâine plec pe Everest; 
 
 Voi, ce faceţi?! 
 
 

 
Întâlnire în noapte  
  
Bate vântul cocoşul de tablă 
câinele se pune pe lătrat 
sictirite gâştele sâsâie câinele 
hoţul iese din coteţul păsărilor 
gospodarul deschide uşa: 
bună seara! 
 
 
 

Mesagerul îngerilor  
  
În fiecare dimineaţă râul aducea la mal 
un tânăr înecat 
Clopotele Bisericii tânguindu-se cu jale 
până când primarul a dat ordin 
să fie scoase din cetate 
Ciocârliile nu se aşezau niciodată 
pe ramurile copacilor uscaţi 
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Oraşul vechi se surpase din cauza 
prea multor galerii de cârtiţe 
Fiecare umbră împrumută ceva 
din vanitatea stăpânului 
umbra prostului se vrea mereu mai impozantă 
Cu cât te apropii tu de ideal 
cu atât se îndepărtează el de tine 
  
Cel pe care îl prindea miezul nopţii 
ascultând cântecele pădurii 
devenea mesagerul îngerilor 
  
 
 

Oraşele mele  
 
Oraşele mele 
de fier, de nichel şi de aramă 
luaţi aminte 
şi nu mai daţi vamă 
acestui din urmă pristav 
de boala timpului bolnav 
că e pătat de sânge pe mâini 
şi slujeşte la doi stăpâni 
pe unul îl cumpără 
pe altul îl vinde 
şi tot mai pretinde 
bir şi merinde 
 
 
 

Singurătate  
 
Te aştept de un secol 
în acelaşi port uitat de lume 
sub felinarul de pe dig 
  
Numai că zidurile s-au surpat 
felinarul s-a stins 
şi peştii răpitori îmi dau târcoale 
  
grăbeşte-te 
 
 
 

Dine Costandine  
 
Dine, Dine Costandine 
Nu mai, nu mai da în mine 
Cu stele şi cu potcoave 
Că mi-s nopţile bolnave 
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De urgie şi adaos 
Şi mă pierd, mă pierd în haos 
 
Dine, Dine Costandine 
Nu mai, nu mai da în mine 
Că mi-s nopţile pustii 
Bântuite de stafii 
De mândre şi de cârlani 
De jandarmi şi pungi cu bani 
 
Dine, Dine Costandine 
Nu mai, nu mai da în mine 
Cu luceferi şi cu sori 
Că-i fac galbeni sunători 
Să-ţi ia ochii, să te-mbete 
Şi să-i pun la mândre-n plete 
 
Dine, Dine Costandine 
Nu mai, nu mai da în mine 
Cu vin vechi şi grâu domnesc 
Că-n somn poteri mă-ncolţesc 
Să mă fulgere sub lună 
Să nu mor de moarte bună 
 
 
 

Două ore  
 
Pân-la patru, două 
Noaptea e adâncă 
Oasele de rouă 
Se frăgezesc încă 
 
Pură ca o boare 
Te visez iubito 
Ca pe-o carte care 
Încă n-am citit-o 
 
Muza mea fragila 
De care mă tem 
Lacrimă pupila 
Jocul în tandem 
 
E un joc aparte 
Cine să-l dezlege: 
Cu viaţă şi moarte 
Enigmă de rege 
 
Două ore-n care 
Ca un ageamiu 
Plânge Ursa mare 
Sufletu-mi pustiu 
 
Vino şi te întoarce 
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Locul tău e gol 
Un blestem de parce 
Îmi tot dă ocol 
 
Zbate-mi-se trupul 
Ca-ntr-o cuşcă zborul 
Cum visează lupul 
Sânge vânătorul 
 
 
 

Pacea  
 
 
 
Nopţi şi câte zile 
Până la scadenţă 
Măsurate-n mile: 
Milă, Excelenţă! 
 
Omul vine pleacă 
Pietrele rămân 
Râul dacă seacă 
Timpul e stăpân 
 
Şi-om pleca cu toţii 
În ţinutu-acela 
Fiii şi nepoţii 
Ne-or găti nacela 
 
Fără pulberi drumul 
Fără de întors 
Fumul poate scrumul 
Dacă ni s-a tors 
 
Aţa pe mosor 
Cânepa sau inul 
Pacea dacă mor 
Pacea cu destinul! 
 
Zile albe file 
Până la scadenţă 
Mi le-nsemn. Şi mi le 
cumpăn Excelenţă, 
 
Cu aceleaşi nopţi 
Moarte provizoriu 
Plâng strugurii copţi 
Zarea de ivoriu 
 
 
 



 26 

Soledad  
 
Bate ploaia în fereastră 
Vin corsarii de mă prad' 
În chilia mea albastră 
Te quiero Soledad! 
 
Şi ascult cum cântă-ntruna 
Doru-n mine de nomad 
În chilia mea albastră 
Te quiero Soledad! 
 
Noaptea viscolul cum sapă 
Apele ce nu mai scad 
Că s-a-nchis ultima trapă 
Te quiero Soledad! 
 
 
 

Rondelul unui statut neclar  
  
Statutul meu nu e prea clar 
Şi situaţia atestă 
Că toată lumea mă detestă 
Fără vreun motiv elementar 
  
Mai mult calic decât avar 
Sătul să jindui o siestă 
Că toată lumea mă detestă 
Fără vreun motiv elementar 
  
În jurul meu prietenii dispar 
Deşi păstrez dorinţa manifestă 
Să mă iubească cei ce mă contestă 
Ceea ce se-ntâmplă foarte rar 
Că toată lumea mă detestă... 
 
 
 

Rondelul celor patru raţe  
  
Zburau odată patru raţe 
Fantastice într-un decor 
Cu patru plopi ca nişte braţe 
Ce se-nălţau în calea lor 
  
Şi cum pluteau aşa uşor 
Parc-ar fi vrut să le înhaţe 
Zburau o dată patru raţe 
Fantastice într-un decor 
  
Şi când mă prinde visător 
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O nostalgie de becaţe 
Revăd acelaşi vechi decor 
Cu patru plopi ca nişte braţe 
Spre care zboară patru raţe... 
 
 
 

 În golful meu  
 
În golful meu vin goelete 
Cu fructe şi coloniale 
Cu băuturi pentru banchete 
În ambalaje liliale 
 
Hamali în straie de sudoare 
Din josul calei vin cu lăzi 
În bronzul lor e-atâta soare 
De parcă merg la-mpărţit prăzi 
 
Zbenguie-se pescăruşii. Înalt 
Zborul lor un cod sau o parolă 
Duc de la un chei la celălalt 
Ţipete în ritm de barcarolă 
 
Un invalid dintr-o umilă 
Şi melancolică uzată 
Armonică cerşeşte milă 
Zâmbind de fiecare dată 
 
Şi noaptea cad imparţiale 
Mărunte ploi furtuni concrete 
Când vin din larguri goelete 
Cu fructe şi coloniale 
 
 
 

Nimeni nu obligă  
 
Loc pentru detalii 
Timp pentru concluzii 
Un buchet de dalii 
Naşte doar iluzii 
 
Marea întâlnire 
N-avu însă loc 
Firele din fire 
Poartă-n ele foc 
 
Cine sunt eu ca să 
Cer la toate gaj? 
Nopţile apasă 
Orice Tal Mahaj  
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Valurile stânca 
Neputând s-o spargă 
Din genuni adânca 

Neagra mare largă 
 
Orice mecanism 
Are un resort 
Visător pe istm 
Mă vedeam în port 
 
La pândă sirene 
Sufletu-mi sihastru 
Razele-i Selene 
Muind în albastru 
 
Jocurile însă 
Căzură altcum 
Numai faţa plânsă 
A lunii văzum 
 
Nimeni nu obligă 
Pasărea să cânte 
Nici despot nici rigă 
Nu pot s-o înspăimânte! 
 
 
 

Toamna vieţii  
 
Bate-n geamuri toamna mea căruntă 
Să m-ascund nu mai găsesc cu cale 
Mor cocori în depărtări de jale 
Suflet trist de burniţă măruntă 
 
Vreascuri ude sfârâie prin sobe 
Temerile-mi prind să încolţească 
Neputinţa - un mărgean de iască 
S-a lipit de mine ca o cobe 
 
Mor în glastre gânduri reci păreri 
Alfabetu-şi pierde-n câte-o zi o buche 
Feţi cu păr de aur îngenunche 
Lepădându-şi sacii cu poveri 
 
  
 

Raport de complezenţă  
  
Minciuna prinţe ne demască 
Aici se moare în tăcere 
Fiecare om devine-o mască 
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Râzând de propria-i durere 
 
N-ai să duci la cap nici o anchetă 
Interesul are mâna lungă 
Cu bănuţii strânşi din câte-o chetă 
Pe răboj mai tragem câte-o dungă 
 
Cei mai mari o duc întruna bine 
Oricine-ar fi în vârful piramidei 
Lăcomia-şi trage pentru sine 
Partea din strădania omidei 
 
Vei pleca-ntocmind doar un raport 
Şi trăgând de păr nişte concluzii 
Businessul rămâne doar un sport 
Zarurile la cheremul muzii 
 
N-ai să poţi muta munţii din loc 
Fiecare s-ar dori erou 
Trecem azi printr-un baraj de foc 
Şi încă  mai avem pân’ la potou 
 
Pe noi ne-a strâns în chingi furtuna 
Masca-n sine este un motiv 
Să legitimăm de fapt minciuna 
Ca pe fiul nostru adoptiv 
 
Alţii-n urma noastră-au să se nască 
Fiecare are dreptul să viseze 
Până intră-n albia firească 
Lucrurile, o să mai dureze 
 
Ai făcut la Bucureşti o haltă 
Le vei duce darea ta de seamă 
Statuia nu se naşte fără-o daltă 
Fără speranţă, trudă. Şi chiar teamă! 
 
 
 

Rugul  
 
Vinovat de circumstanţă, 
Vinovat pentru licenţă 
Rup din mine câte-o stanţă 
Jubileu? Coincidenţă? 
 
Numai focul ce mă arde 
Şi ascuns interior 
E păzit de halebarde 
Şi de magul Melchior 
 
O combustie suavă 
Coborând din alte sfere 
Zăvorât într-o enclavă 
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Între două emisfere 
 
Cine-l vede  cine-l ştie 
În plăpânda mea fiinţă 
Unul (care-i?) dintr-o mie 
Rugul meu de suferinţă 
 
Când mă lepăd de tot restul 
Şi cobor în mine însumi 
Pierd zburând pe drumuri lestul 
Bucuria - numai plânsu-mi 
 
Căci mă simt atunci un altul 
Şi din care mă ridic 
Muntele cu tot înaltul 
Parc-am mai urcat un pic 
 
Fiecare poartă-un foc 
Luminând adânc sihastru 
Ca un dram de nenoroc 
Dus de îngerul albastru 
 
 
 

O carte, două cărţi  
 
Mai erau din patru, trei 
Una îşi luase zborul 
Fericit el cititorul 
Dumnealui şi dumneaei 
 
Şi de-acolo mai departe 
Sufletul e mai uşor 
C-un imbold sau un fior 
Redescoperit în parte 
 
Numai preţul cât dispreţul 
Toată lumea e o boală 
Iar dintr-o cutie goală 
Scoţi o pildă. Sau judeţul 
 
Şi-am plecat. Şi-am să revin 
Însă banul tot lipseşte 
Dacă fosforul la peşte 
E mai mult, eu mai puţin 
 
Bucura-mă-voi de dânsul 
Varianta vice-versa 
Nu m-a învrednicit aversa 
Bucuriilor cu strânsul 
 
 
 



 31 

Dedicaţie  
 
Şarja mea amară-dulce 
Ca din pana lui Neculce 
Biciuiască-ţi telegarii 
Ca husarii la fruntarii 
Şi în goana lor nebuna 
Pulbere de aur luna 
Poleiască-ţi pletele 
Căile încetele 
Şi din fiecare parte 
Să se-adune într-o carte 
Orice vers ca un demers 
E un pas în univers! 
 
 
 

Lumină seara la fereastră  
 
Lumină seara la fereastră 
Pâlpâind duios şi blând 
Făptura ta mai mult sihastră 
Subjugă fiecare gând 
 
Zorind din câte rătăciri 
Popasuri scurte îmi hrănesc 
Imperiul meu de amăgiri 
Se zilnic năruie firesc 
 
Şi iar statuia ta de ceară 
Pe care n-o mai recunosc 
Un zburător seară de seară 
O învăluie-n parfum de mosc 
 
Citeşti visezi lumina arde 
Cu ochii minţii doar te văd 
În calea mea stau halebarde  
Prezicătoare de prăpăd 
 
Şi fiecare purtătorul 
Acelei lumi de controverse 
Din care naşte viitorul 
Asperităţile-i adverse 
 
Şi iarăşi vin. Şi plec din nou 
Purtând o lumânare tristă 
În noaptea vieţii un ecou 
Ca o chemare mai persistă 
 
Întreaga viaţă aşteptând 
Un zbor de pasăre măiastră 
Lumină fiecare gând 
Făptura ta mai mult sihastră 
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Sfinte împrumuturi  
 
Obosită cale 
Drumu-i încă lung 
Picură petale 
Crinii îndelung 
 
Şi uşor de greu 
Nimeni să nu plângă 
Clopote mereu 
Bat şi bat a tângă 
 
N-auziţi în noapte 
Îngerul aripa 
Ce duioase şoapte 
Aduce-ne clipa? 
 
Nu-ţi mai fie teamă 
Dacă te-ai supus 
N-auzi cum te cheamă 
Cineva de sus? 
 
Nopţile cu toate 
Una câte una 
Spun că se mai poate 
Să cucereşti luna 
 
Câte neştiute 
Doruri pân’ la stele 
La izvoare ciute 
Ceru-l sorb din ele 
 
Şi mioare pasc 
Fragede de rouă 
câmpuri. Şi renasc 
Însumi dacă plouă 
 
Cu melancolie 
Aripile fluturi 
Daţi-mi-le mie 
Sfinte împrumuturi 
 
Piedici multe-n cale 
Câte sunt de spus 
Trandafiri petale 
Crucea la apus  
 
Naşterea şi moartea 
Plânsul cel dintâi 
Omule ia-ţi partea 
Şi cu ea rămâi 
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Că tu pentru zbor 
Te-ai născut şi lângă 
Tine vise mor 
Cine să le plângă? 
 
Acestea fiind zise 
Mai rămâne-o cheie 
Să treci de abise 
Şi de defilee 
 
 
 

Atât de mic  
 
Grea povara 
Drumul lung 
Vine seara 
Şi n-ajung 
 
La comoară 
Unde-n vârf 
Lângă moară 
Zace-un stârv 
 
Mai departe 
Nu mai pot 
Daţi-mi carte 
Eu socot 
 
Că de teamă 
Vorba vorbii 
Îmi cer vamă 
Corbul corbii 
 
Şi săracul 
N-am puteri 
Unde-i sacul 
Cu averi? 
 
 
 

Albe, albe  
 
Polul nord. Şi albe 
Nefireşti ţinuturi 
Gheţurile salbe 
Veşnic aşternuturi 
 
Oameni de zăpadă 
Cu umbrele reci 
Munţi ce stau să cadă 
În adâncuri deci 
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Soarele pe boltă 
Râde strălucind 
Fiecare voltă 

Fiecare grind 
 
Pace. Numai pace 
Cât vedem cu ochii 
Gerul din cojoace 
Spaima mamei Dochii 
 
Urşi pe vreo banchiză 
Oaze călătoare 
Circul' fără viză 
Înspre larga mare 
 
Raza jucăuşă 
Îi usucă pielea 
Focii de păpuşă 
Din apele ce le-a 
 
Făcut să tresară 
Privind înapoi 
Fulguind uşoară 
Printre gheţuri sloi 
 
Pinguini de frig 
Nu-şi doresc mai cald 
Străbătând intrig' 
Ţărmul lui Harald 
 
Este-aici o lege 
Nouă pentru noi 
Cine n-o înţelege, 
Îi face război 
 
Bate vântul domul 
polului. Şi nici 
Nu e rău că omul 
Vine rar pe-aici! 
 
 
  

Rondelul manuscriselor  
  
De ce n-aş face ca Petrarca 
Arzând şi eu din manuscrise 
Cu care mi se umple barca 
Aceasta veche pare-mi-se? 
  
Am tors şi eu atâtea vise 
Pe care mi-am pus sigla, marca 
De ce n-aş face ca Petrarca 
Arzând şi eu din manuscrise? 
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Că viaţa seamănă cu zarca 
În cari se-nghesuie închise 
Privighetori ce mor ucise 
Cum moare primăvara ţarca  
De ce n-aş face ca Petrarca... 
  
 
 

Rondelul primăverii care întârzie  
  
Şi iar primăvara-ntârzie 
Cu soare şi ploi pentru flori 
Cu gâze şi fluturi că mie 
Dor mi se face din nou de cocori 
  
Uscatele vânturi adie 
Când pier în adâncuri comori 
Că iar primăvara-ntârzie 
Cu soare şi ploi pentru flori 
  
Străin într-o lume pustie 
Şi-n noaptea cu plâns de viori 
Din pricini ştiute doar mie 
Mă simt vinovat uneori 
Că iar primăvara-ntârzie... 
 
 
 

Pâine de dor  
 
Pâine-mi e de dor şi grâuri 
Şi vin cai de mă mângâie 
Eu mă duc să-mpletesc frâie 
Până creşte apa-n râuri 
 
Şi la fel de stepe-ntinse 
Şi de fetele morgane 
Hai cu mine măi cârlane 
După nopţi albe şi ninse 
 
Hai să batem zarea-albastră 
Şi luceferii-n copite 
Murgule plin de ispite 
Cât e lumea contra noastră 
 
Dor de frâu să-l ţin la brâuri 
Coama-n vânt să mă mângâie 
Eu mă duc să-mpletesc frâie 
Până creşte apa-n râuri 
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Femei frumoase 
 
Îmi trec prin gând aleatoriu 
Arome de haşiş femei frumoase 
În transparenţe de mătase 
Prin mari castele de ivoriu 
 
Şi cum plutesc lascive prin odăi 
Cu miros de ambră şi de mosc 
Le privesc dar nu le recunosc 
Ascunşi pe după draperii călăi 
 
Dac-aş întinde-o mână le-aş atinge 
Dar stăpânit de-o lene suverană 
Cadânele ca un balsam pe rană 
Şi un păcat spre ele m-ar împinge 
 
Dar vin piraţi cu săbiile curbe 
Se clatină seraiuri în oglinzi 
Şi tremură păienjenii pe grinzi 
Şi cade înserarea peste urbe 
 
Şi-atunci femei frumoase de haşiş 
Se estompeză în baia de lumină 
Şi se grăbesc să moară pe retină 
Ca apele molatecului Criş  
 
 
 

Ruga vânătorului  
 
Patule primeşte-mi trupul 
Spre hodină dinspre trudă 
Că din patimi câte rupu-l 
Vânătoarea-i cea mai crudă 
 
Că se-adun hăitaşi în cete 
Şi vânează vânători 
Morţile ne sunt încete 
Şi sosesc numai în zori 
 
Când ajung în faţa porţii 
Glasul lor prin ziduri sapă 
Ăştia sunt hăitaşii morţii 
De ei nimeni nu te scapă! 
 
După datini dă-mi popas 
Dulce ca un armistiţiu 
Până prind goarnele glas 
Şi ne cheamă la solstiţiu  
 
Că ne sunt zaruri zvârlite 
Zodiile de prigoană 
Şi mă dor oase trudite 
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Şi mă dor oase de goană 
 
Nu cer vin din damigeană 
În obraji să-mi dreg culoarea 
Geană vreau să dau de geană 
Că mă cere vânătoarea 
 
Şi-mprejuru-mi cad mereu 
Vânători fără noroc 
Şi pe care nu e greu 
Să-i vânezi c-un semn de foc 
 
Trupul cer să mi-l primeşti 
Că mi se-ngustează drumul 
Şi mă prin hăitaşi în cleşti 
Şi din puşti mă-neacă fumul 
 
Patule primeşte-mi trupul 
Că-mi e timpu’ întârziat 
Şi mă prind hăitaşi şi rupu-l 
Şi m-or duce în alt pat  
 
 
 

Ultima carte  
 
Au fost patru. S-au dat trei 
Rămăsese una 
Cartea bună dacă vrei 
Nu e-ntotdeauna 
 
Nici acolo unde cauţi 
Rafturile pline 
Cititorii sunt precauţi 
Ca un semn de bine 
 
Poate sunt şi ei mai rari 
Se mai pierd pe drum 
Floare albă să-mi răsari 
Cu noroc de-acum 
 
Mai aleargă dând din coate 
După vreun folos 
Dar nu piere nu se poate 
Setea de frumos! 
 
Au fost patru s-au dat trei 
Rămăsese  una 
Nu sunt vârcolacii zmei 
Ca să-nghită luna 
 
 
 



 38 

Iarnă, iarnă  
 
La patru ani o dată 
Un om mereu e-un altul 
Urcând pe munţi de vată 
Din patru-n patru saltul 
  
Şi care-s eu acela 
Ce mă ştiam acest? 
Prea mică e nacela 
Pentru atâta lest 
  
În mine-o răsturnare 
De sensuri şi valori 
Din vârstele primare 
Polenul pentru flori 
  
Pornind pe catalige 
Spre Ţările de Jos 
Centauri vin să strige 
Peste păduri duios 
  
O muză cea promisă 
Îmi trece în acord 
Cu lira compromisă 
Zăpezile din nord 
  
Cu viscol şi omături 
Pe scări interioare 
Cer pinguinii pături 
Şi spaţii de cazare 
  
O iarnă. Altă iarnă 
În grotele rupestre 
Cu înveliş de marnă 
Şi flori pe la ferestre 
  
Şi totuşi o surpriză 
O dată la un an 
S-ajungem pe-o banchiză 
Cu un helioplan 
  
Adio urbanisme 
Cu mărunţişuri calpe 
În şubă grea şi-n cizme 
Aicea totul alb e 
  
Nu-ţi trebuie pretenţii 
Ci numai renunţare 
Ca fuga din detenţii 
În ierni imaginare 
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Senectute  
 
Ai rămas copil copile 
Într-o lume de balauri 
Cu nebuni care cresc grauri 
Însă n-au grăunţe. Şi le 
 
Mai cultivă clandestin 
Printre semne pe hârtie 
Într-o secetă târzie 
Coborâtă pe destin 
 
Ai rămas copil copile 
Ca un cer ascuns de rouă 
Şi din părţile-amândouă 
Mişună-mprejur reptile 
 
Ai rămas copil şi iată 
Cum cad vise şi mor doruri 
Lumea-i plină de fioruri 
Boala care vinde-cată 
 
victime. Cel mai ades 
Teama de cădere-l pune 
Pe naiv de se opune 
Sinelui fără succes 
 
Ai rămas copil copile 
Fără nici o mângâiere 
Lumea de ingenui piere 
Şi se sting în nopţi feştile 
 
 
 

Vânătoarea  
  
Îmi scot ochelarii 
Pun alături pixul 
Din motive varii 
Mă inhibă chicsul 
  
Şi cedez rutinei 
Care de plictis 
Avutul din tine-i 
Tăinuit în vis 
  
Dornic de repaos 
Dar ieşit din vervă 
Fiece adaos 
Trece în rezervă 
  
Câte-mi mor proiecte 
Geana mi se zbate 
Bogat în defecte 
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Şi sărac în toate 
  
Că adorm cu duşii 
Şi dorm până când 
Scârţâitul uşii 
M-a trezit plângând 
  
Îmi iau ochelarii 
Pun mâna pe pix 
Câte sunt contrarii 
Unul singur fix, 
  
Poate-i o eroare 
Faptul că mă cere 
La o vânătoare 
Zilnic de himere 
 
 
 

Prinţul apelor  
 
La miezul nopţii ieşea din apele lacului 
un tânăr cu faţa de ceară 
şi pornea cântând din fluier 
spre inima pădurii 
Primele raze ale dimineţii 
găseau apele translucide 
adânc încercănate 
 
 
 

Spleen  
 
Oboseala trupului 
nu mai încape în pat 
Oboseala spiritului 
nu mai încape în cuvinte 
 
 
 

Psalm  
 
Fericiţi cei care Îl caută 
toată viaţa pe Domnul 
 
Şi mai fericiţi 
aceia care Îl găsesc! 
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Fantezie la un ceai  
 
Vă rog un ceai. Îl vreau fierbinte 
Cafeaua e mai scumpă. Şi nocivă 
Treceţi-mi-l în cont. Şi cu-o misivă 
Să-l plătesc aduceţi-mi aminte 
  
C-o fi rusesc sau chinezesc nu-mi pasă 
Eu sunt atât: un musafir 
Şi mai doresc o ceaşcă de chefir 
Să mă retrag discret înspre terasă 
  
Pe termen lung benefic longeviv 
Din fel şi fel de cunoscute poame 
Cusurul lui că nu ţine de foame 
Altminteri e un minunat conviv 
  
Un ceai de mentă. Sau de sunătoare 
Îl pot gusta şi singur la adică 
Mai mult pretextul dacă se ridică 
Problema companiei de rigoare 
  
În ceşti de porţelan ca pentru rigi 
Pot să lipsească fastul şi valeţii 
Obosiţi de protocoluri bieţii 
Cu teama de-a ajunge la covrigi 
  
Dar nu-l vreau dulce, zahăru-i un lux 
Şi vă invit la un taifas de gală 
Înţelepciunea creşte cu migală 
Şi nu ca Adriatica la flux 
  
E tot ce ne-a rămas la îndemână 
Veniţi senini un tratament cu ceai 
Spărgând prognoze depăşeşte ce-ai 
Pus la cale-ntreaga săptămână 
  
Dar iată văd saloanele pustii 
Şi toţi clienţii au plecat de mult 
Când faci aparte pentru ceai un cult 
poţi să dai greş. Şi iarăşi să revii 
  
Păcat de convorbirea mea ratată 
Pierd alţii lucruri mult mai mari şi-ncai 
Îmi pare rău că nu mai aveţi ceai 
Şi-am să revin desigur altădată 
  
  
 

Ninge  
 
Ninge fără nici un rost 
Chiar când nu ne mai convine 
Că de-un timp dau adăpost 



 42 

Numai la erori străine 
 
Doamnă mai luaţi binoclul 
Şi priviţi în amintire 
Plin e de zăpadă soclul 
Şi schiorii de iubire 
 
A trecut prin burg un orb 
Cu desaga de ozon 
Domnul Poe şi domnul corb 
Ne privesc trist din plafon 
 
 
 

O singură noapte  
 
Lasă-mi numai una 
Din nopţile toate 
Amiroase luna 
A singurătate 
 
Ci dacă mă văd 
Admirând stingher 
Ca la un prăpăd 
Cum plouă din cer 
 
Auru-n şuviţe 
Pentru plete lucii 
Prin livezi şi viţe 
Cântă iarăşi cucii 
 
Şi tu poţi să mergi 
În altă galaxie 
cu oglinzi. Să ştergi 
(Ce profilaxie!) 
 
Rănile ca semne 
Ce-au să ni se-ntâmple 
Morţii noastre demn e 
Să ne bată-n tâmple 
 
Şi-ai să-mi trimiţi veşti 
Eu le voi percepe 
Când bat în fereşti 
Luceferii de pe 
 
boltă. Şi-am să spun 
oamenilor: - Vai 
Mai bine nebun 
Mă năşteam şi-ncai 
 
Le strigam amare 
Vorbele spăşit 
Tragică eroare 
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Mitul s-a sfârşit! 
 
Ori aşa întruna 
Nopţile cu toate 
Că le ştie luna 
Îmi sunt numărate 
 
Una numai lipsă 
Aş putea să-ndur 
Şi dacă nu-i chip să 
O obţin, o fur! 
 
Dă-mi din nopţi atâta: 
Una care-ţi cer 
Rugăminţi a câta 
Ultima Prier 
 
Mi-o va da. Şi darul 
Cade-mi rău. Sau nu-mi 
Ca din calendarul 
Unei alte lumi. 
 
  
 

Plouă  
 
Plouă-ncet din sfori latente 
Şi pe umeri mi se cern 
Amintiri intermitente 
Risipite în etern 
 
Şi de burniţă măruntă 
Plouă cu păduri de brad 
Că s-a rupt ultima punte 
De iubire dinspre vad 
 
De trei zile trec prin sită 
Norii ploi în sol jilav 
Plouă ca dintr-o ursită 
De Bacovia bolnav 
 
Nici nu ştiu unde-o să-ncapă 
Ploaia-n care stropii reci 
Ne-au făcut statui de apă 
Semănând cu vechii greci 
 
 
 

Rondel sărman  
 
Bate vântul cancelarii 
Noaptea plouă prin tavan 
Că din fondul de avarii 
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N-a rămas un gologan 
 
Ce să  mai zic de salarii 
Care stau sub paravan? 
Bate vântul cancelarii 
Noaptea plouă prin tavan 
 
Proful cât e de sărman 
Scrie versuri cântă arii 
Că lipsesc şi titularii 
De vreo şase luni un an 
Bate vântul cancelarii... 
 
 

Poeţii sunt ca nişte florării  
 
               Domnu' doctor pune-i stetoscopul 
               Zi-i să nu mai dea cu stângu-n dreptul 
               Dacă prostul face pe deşteptul, 
               Nu-şI atinge niciodată scopul 
 
  
Mă' inchizitorule ruleta 
Joacă destine şi averi 
Aceasta e doar amuleta 
Unei pierdute primăveri 
  
Şi n-am nici bani şi n-am nici timp 
Să-ţi spun cum o să-ţi spargi tu capul 
Cine vrea să intre în olimp 
Îşi lasă la intrare ţapul 
  
N-o să baţi tu lumea peste gură 
Nu eşti măscărici nici ventriloc 
Asta-i cea din urmă aventură 
Care mai poate avea loc 
  
Nu te mai hrăni cu vise 
Clopotele se trag doar de funii 
Morţii când ajung în paraclise 
Şi iese luna râd numai nebunii 
  
Nu mai plânge de melancolie 
Arde-ţi toate cărţile de şcoală 
Averea ta e doar o colivie 
Şi când plouă îţi rămâne goală 
  
Lasă fluturii în pace 
Ne-am umplut vederea de culori 
Cupola e o carapace 
Dincolo de care n-ai să zbori 
  
Puţine pene multe pălării 
Orice avion e o fofează 
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Poeţii sunt  ca nişte florării 
De care nimeni nu se mai interesează! 
 
 
 

Pastişă  
                      Lasă-mi domnule în pace 
                      Tihna mea din carapace 
                      Că nu de flori de măr 
                      Mă tragi tu de păr! 
 
La râpa lui Udevenrode 
străjuiesc gasteropode 
să nu mai vină din Atici 
doctorii în matematici 
cât e ceasul cristalin 
şi fe-cioara Geraldine 
că pun totul în balanţă 
  
numără şi trag în stanţă 
sunetele şi măsura 
fac abstracţie 
cezura 
ca să schimbe un macaz 
şi să cadă în extaz 
Că vedeţi voi simetria 
nu se scurge din vreun blid 
n-are (chiar) nimic cu geometria 
sau cu Euclid 
  
Ce să mai zic despre poftă 
dacă moftul n-are moftă 
o dată de două de nouă 
a-nceput să plouă 
lentile lente ori latente 
uite-le cum fac talente 
pe sub geamul lui Terente 
  
Asta este: picătura 
cade nu se dă de-a dura 
peste zece babe slabe 
cocârjate-ntre silabe 
peste zece babe ştirbe 
care culeg ştir bre 
le văd şi mă mir 
cu ochiul ceachir 
sictir bre 
sictir... 
  
 
  

Tristeţea lumii întregi  
                  Scoate robele instanţa 
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                  C-a venit amfitrionul 
                  Cu ţidulă de la onu 
                  Să ne mai închidă clanţa 
 
  
Ţine  minte partitura 
Şi solfegiul criminalul 
Că urmează săritura 
Pompierului cu calul 
  
Cal de lemn sau plastilină 
Porţelan ori bibelou 
Dacă nu ţi-l faci cadou 
Fuge singur din vitrină 
  
Nu sunt slugă la doi regi 
Nu mă bat cu nici o hoardă 
Eu cânt tristeţea lumii întregi 
Pe o singură coardă 
  
Aşa că mă calule du-mă oriunde 
De bunăvoie sau chiar cu sila 
Eu sunt poetul pe care şi l-a 
Dorit anticarul ca să-i inunde 
  
Poliţele sale de scânduri bătrâne 
Din care când are mai mult răgaz 
Ia câte-o carte şi citind mai rămâne 
După ce stinge lampa cu gaz 
  
  
 

Încă o zi  
 
De mâine-o să trăim mai bine 
Afirmă domnul deputat cutare 
Şi tot românul o s-ajungă 
Să fie şi el om cu stare 
 
  
A mai trecut o zi 
În contul unei nopţi 
Ce mi-o doream a fi 
Cu toţi strugurii copţi 
  
Cu somnul peticit 
Şi visele în plus 
Frumoasă ca un mit 
Din depărtări adus 
  
În care-ţi dai obolul 
Prefigurat de mâine 
Când îţi vesteşte solul 
Că n-ai bani pentru pâine 
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Când ţi se-nchide geana 
Şi-n'untru s-a deschis 
Stropind cu lacrimi rana 
Din celălalt abis 
  
Când păsările parcă 
Şi ele dormitează 
Un legănat de barcă 
Îţi ţine mintea trează 
  
Iar veghea ta şi somnul 
Se leagă ca o punte 
Bătrânul metronom nu-l 
mai auzi. În frunte 
  
Îţi arde-un rug aprins 
Vuind precum cascada 
Un rug de jar încins 
Şi rece ca zăpada - 
  
Şi vine iar o noapte 
Când un covor de stele 
Te leagănă cu şoapte 
Şi visele rebele 
  
  
  

 Avenida Leonida  
                Doar nebunii fără scuturi 
                    Mai aleargă după fluturi 
                    Cât mai poate fiecare 
                    Şi se-mbată de culoare 
 
  
Avenida Leonida 
Contrasens şi în pofida 
Slăbiciunii pentru Lorca 
Dedesubt semnase Iorga 
  
Viaţa toată într-o carte 
Vistieria-n altă parte 
Grafolog şi monoton 
O dicta la gramofon 
  
În paharul cu tequila 
Noaptea se vedea Brăila 
Ca o flacără banală 
Primăria era goală 
  
Fără numai o mimoză 
Nici o viaţă nu e roză 
Şi-n cutia de scrisori 
Era doar un telefon 
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Iar pe numele de fată 
O mulţime de ninsori 
  
 
 

Dor de primăvară  
             Iau liftul şi adânc cobor 
                 În rădăcinile de lemn 
                 Îmi fac la inelar un semn 
                 De recunoaştere şi zbor 
 
  
Întoarce-te asemeni primăvară 
Adu-ne iar în suflete căldură 
Să ne zburde ţâncii pe afară 
Să miroase câmpu-a arătură! 
  
Toată viaţa noastră-a fost o iarnă 
Şi frigul ca o zodie nefastă 
Pătrunde iarna frageda lucarnă 
Şi nu e asta singura năpastă 
  
Să ne spălăm în rouă pân-la brâu 
Să ni se-mbete ochii de lumină 
Să ne pierdem în lanurile de grâu 
Şi să ne-ntoarcem obosiţi la cină 
  
Să scăpăm de friguri şi vedenii 
Dă-ne suflu şi ne dă putere 
Să mergem la slujbă şi la denii 
Cu sufletul curat de înviere! 
  
 
 

Mersul pe mare  
                        Puţin credinciosule, pentru 
                       ce te-ai îndoit? Matei 14.31 
 
  
Vâslaşii obosiseră trăgând la rame 
apa creştea la picioarele lor 
şi Simon în acea noapte adâncă 
ştia că ei îneca-se-vor 
 
Pământul rămăsese departe 
Învăţătorul Se ruga pe munte 
iar ei aveau moartea în faţă 
şi nu ştiau cum s-o înfrunte 
De ce nu eşti Doamne, cu noi? 
Pe mulţi ai adus Tu la viaţă 
iată noi, apostolii Tăi 
vom fi morţi mâine dimineaţă 
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Noaptea ca păcatul, adâncul la fel 
Întunericul vine de dedesubt 
şi a cuprins toată lumea aceasta 
de care iată noi ne-am şi rupt 
 
Strigăte-n beznă: - El e Acesta! 
Merge pe mare ca şi pe uscat! 
Cheamă-mă la Tine Doamne, 
dacă vrei să cred cu adevărat! 
- Vino! 
      Simon coboară apa e tare 
un pas încă unul. Parcă visez 
merg şi eu ca El! Nu se poate 
să-mi fac din iluzie crez! 
Ce simplu e! Şi totuşi 
cât e de greu şi profund 
oh, năpraznic e vântul 
Şi dacă mă-nşel? 
Salvează-mă Doamne 
că eu mă scufund! 
 
 
 

 Poşta redacţiei  
                     În cameră dezbat tratate 
În anticameră e frig 
Concert cu muzică de Grieg 
Cu degete înmănuşate 
  
Un cititor mai hâtru din Braşov 
Ne-ntreabă dacă vindem şi potcoave 
Eventual vreun coctail Molotov 
Şi ce vă spun eu nu-s braşoave 
  
La rubrica de matrimoniale 
Două soacre tinere 
Paparude virtuale 
Voiau câte-un ginere 
  
O cititoare ne-a trimis o piesă 
S-o citim să nu mai ardem gazul 
Că ne face rost şi de-o adresă 
Să ne repare gratis aragazul 
  
Să nu mai bem cafele de-mprumut 
Drogul a crescut mereu la preţ 
C-am ajuns la aia cu năut 
Şi ne privesc colegii cu dispreţ 
  
Vigilent un pompier ne-ntreabă 
Dacă ştim să scoatem fum pe nas 
Dac-am fi balauri altă treabă 
Dar aşa doar fumul ne-a rămas! 
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O bunică sună dimineaţa 
Să-i păzim căţelul de rezervă 
Cât lipseşte ea să facă piaţa 
Şi turuie şi turuie că are-o vervă... 
  
O vecină ne trimite flori 
Vopsite proaspăt în atelier 
Avem noi un poet vine din zori 
Şi vrea să i-l cedăm ca zilier 
  
La ora nouă ne deschide uşa 
Acelaşi jovial chefliu 
Şi ne întreabă agitând mănuşa: 
N-aveţi şi voi o sticlă de rachiu? 
  
Punem pe foc şi manuscrise ard 
Să vedeţi cum se-ncinge pălălaia 
O colegă îşi tot dă cu fard 
C-ar speria şi biată ghionoaia 
  
Cam aşa se scurge-o zi a noastră 
Inevitabil în abis 
Şi ne bate seara în fereastră 
Şi mergem acasă de plictis 
 
 
 

Restitutio in integrum  
                     
 
                   Trăim mai abitir seisme 
                    Decât în vremile primare 
                    Se umple lumea de neologisme 
                    Şi limba romilor dispare 
 
V-am oferit un manuscris 
Domnule profesor spre lectură 
Cu tot respectul dacă-mi e permis: 
Restituiţi-mi opera-n natură! 
  
V-am crezut un tip de anvergură 
Nefăcând cu nimeni compromis 
Cu tot respectul dacă-mi e permis 
Restituiţi-mi opera-n natură! 
  
Nu mai amintesc că mi-aţi promis 
Promovarea în literatură 
Drept că uneori şi cei mai mari's 
Acuzaţi de câte-o impostură 
Cu tot respectul dacă-mi e permis... 
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Meditaţii  
          Obosită cale 
          Drumu-i încă lung 
          Picură  petale 
          Crinii îndelung 
 
Jumătate patru 
Timpul trece greu 
Body guard mulatru 
Lăzi cu minereu 
  
Mângâieri feline 
Linişte-n urechi 
Cu ispite fine 
Dinspre vinuri vechi 
  
Şi cu astea totuşi 
Nu mă simt stingher 
Fiecare potu-şi 
Pierde-ntr-un mister 
  
Monoton tic-tac-ul 
Taie fără zor 
Secundelor tracul 
Fiecărui zbor 
  
Crapă-se de ziuă 
Ochii-mi se adumbră 
Pace şi numai o 
Languros penumbră 
  
Intră în odaie 
Luminând pereţii 
Tot ce poţi să dai e 
Frumuseţe vieţii 
  
Câte duse-n spate 
E sau nu e greu  
Lucrurile toate 
Altfel sunt mereu 
  
Că nu ştii de unde 
Începi să cobori 
Nici unde se-ascunde 
Sacul cu comori 
  
Oprit  la un pas de 
Grea melancolie 
Nici nu mai fac haz de 
Ce lumea nu ştie 
  
Ce-i mai rău decât 
Să ştii că nu ştii 
Fie doar atât 
Ce numim a fi?! 
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Bobul de grâu  
           Cu melancolie 
           Aripile fluturi 
           Daţi-mi-le mie 
           Sfinte împrumuri! 
  
Câteva minute nu te 
gândi mai 
că luna mai 
e aproape 
să ne scape 
ca-ntr-o 
curgere de ape 
  
Greu e jugul 
Tăvălugul 
când răstoarnă 
brazda plugul 
  
Calcă omul 
Cernoziomul 
scoate pirul 
că sămanul 
un grăunte 
e mai tare 
ca un munte! 
  
Iar o floare 
care moare 
a închis 
în ea sămânţa 
tot la fel 
cum cimitirul 
din Săpânţa 
 
  
  

Iarăşi sacrificii? 
  
Cine trebui' să ştie sigur nu ştie 
Dacă am sau ce n-am seara în farfurie 
  
Toată viaţa sacrificii 
Mi-au cerut cu toţi să fac 
C-am slăbit la toţi indicii 
Numai să le fiu pe plac 
  
Şi-am tot strâns ades cureaua 
Până nu mai am ce strânge 
Că dacă mă prinde neaua 
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Şi mă vezi îţi vine-a plânge 
  
Ne-au promis ce e mai bine 
Şi eu i-am votat de buni 
Că dacă-mi veneam în sine 
Mai bine spărgeam cărbuni 
  
Când nimic nu stă pe roze 
Acum iar mi se pretinde 
Dedulcirea la prognoze 
Ca la traista cu merinde 
  
M-am hrănit destul cu gândul 
C-om trăi mai bine mâine 
Dacă nu ne-om pierde rândul 
La tichetul pentru pâine 
  
Între timp anii m-au nins 
Şi nu mai accept solemn 
Nici un astfel de îndemn 
Că elanul mi s-a stins 
 
 
 

era s-o păţesc  
          Noaptea omuleţi cu nu'ş ce sculă 
             M-au supus la niscai intervenţii 
             Nu ştiu cum îşi aleg ei clienţii 
             Numai la o singură rotulă! 
  
incident cu geamuri sparte 
bucuros de-atât noroc 
m-am întors în vis la loc 
şi-am dus noaptea mai departe 
  
fără fes şi fără basc 
am o scuză pentru hobby 
nu ştiam în somn ce lobby 
şi pericole mă pasc 
  
dar puteam s-o încasez 
şi cu toată inocenţa 
să-mi fi brevetat licenţa 
şi solfegiu-n fa diez 
  
poate teama de bătaie 
ce-o primeam când eram mic 
m-a făcut să tac chitic 
deşi singur în odaie 
  
somnul visul ce ridicul 
întâmplarea de tot hazul 
mi-a cam înroşit obrazul 
şi mi-am scărpinat buricul 
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că nu scrie-n nicio carte 
tâlcul viselor ad-hoc 
şi-atunci m-am culcat la loc 
ducând somnul mai departe 
 
 
 

Rugă  
               Nimeni nu obligă 
               Pasărea să cânte 
               Nici despot nici rigă 
               Nu pot s-o-nspăimânte! 
 
Amuşină înserarea 
Sufletele celor duşi 
Stau de strajă pe la uşi 
Fără care nimeni nu-şi 
Mai suportă-nsingurarea 
  
Daţi-mi aripi pentru rugă 
Că eu mă topesc de dor 
Viaţa noastră e un zbor 
Interior! 
  
 
  

Jelanie de toamnă  
Constantine Constantine 
Câte nopţi au plâns în mine 
De cu seară până-n zori 
Şi ciori şi privighetori! 
  
Luaţi-l pe septembrie din noi 
Că dăm din el pe dinafară 
Şi plouă toamna cu nevoi 
Şi iar ne suntem o povară 
Şi aruncaţi-l în cocori 
O dată sau de două ori 
Şi-n locul gol rămas vacant 
Să nu ne daţi nimic în schimb 
Facem oricum figură tristă 
Pentru paloarea unui nimb 
Atâta timp cât mai există 
Aşa că vă rugăm frumos 
Cum calea ni se tot bifurcă 
Acest septembrie ne-ncurcă 
Şi de un timp ne trage-n jos 
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Întrebări  
 
Dumneavoastră aţi văzut vreodată 
Un bou luptându-se 
cu un viţel? 
N-aţi văzut. 
 
Nici eu n-am văzut 
  
  
Câte războaie juste 
poate duce o ţară, 
dincolo de hotarele sale??? 
 
 
 

Pulberea aceasta subţire  
 
Zile bătrâne 
Zi-le bătrâne 
Să nu mai amâne 
Că până mâne 
Nu mai rămâne 
Decât hamul 
Hamul şi praştia 
Până când s-o împrăştia 
Pulberea aceasta subţire 
Dintre mireasă şi mire 
 
  
 

Hands up!  
 
El stătea cu puşca-ntinsă 
Eu cu mâinile în sus 
Pe câmpia fraged ninsă 
Şi cu faţa spre apus 
  
El era gata să tragă 
Şi de el depindea totul 
Eu, să mor ca idiotul 
Că el nu ştia de şagă 
  
N-aveam nici o variantă 
Decât ochiul morţii negru 
Că dintr-un conflict integru 
Nu te scoate o bacantă 
  
Un destin legat cu aţă 
Ce e viaţa ce e moartea? 
Dacă asta-mi fuse partea 
Trebui' s-o privesc în faţă! 
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Şi atunci mi-am spus firesc 
Dacă tot trăii degeaba 
Şi acum se-ncurcă treaba 
Mai bine să mă trezesc 
  
Şi-am deschis îndată ochii 
Pe când mă-mpungea în coastă 
Drăgălaşa de nevastă 
Cu parfum suav de rochii 
  
- Ce te uiţi parcă n-ai grai? 
Bea-ţi cafeaua şi te du 
Până-n junglă şi adu 
Merindele pentru trai! 
  
  
 

Frumoasele vacanţe  
 
Mi-am fixat lâng-o sulfină 
De ieri masa în grădină 
Între doi duzi peremptorii 
Îmbrăcaţi în iluzorii 
Şi naive vagi speranţe 
Că frumoasele vacanţe 
Vor ajunge la punct fix 
Ca să pun mâna pe pix 
Şi-mi închipui că se poate 
Chiar când n-am că am de toate 
Şi de-atuncea ne-nţelese 
Bombăn că nimic nu-mi iese 
Şi la urmă plin de ciudă 
Roşu ca o caracudă 
Am zis: - Basta! M-am decis 
Desenez un ţarc închis 
Şi scriu: - M-am lăsat de scris! 
  
 
 

Bună dimineaţa  
  
Liniştea pe grind 
Ca un lucru vechi 
'mi-ntră-n urechi 
Numai ţiuind 
  
Stelele pe cer 
Una câte una 
Se sting ca şi luna 
Şi pe urmă pier 
  
Patru şi un sfert 
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Cântă iar cocoşii 
Tare. Ticăloşii 
Ce să fac? Îi iert. 
  
Cu sau fără vină 
Un nesomn mă bate 
Pân-la şi juma'te 
C-apoi e lumină 
  
Eh dar între timp 
Liniştea se lasă 
Ca o pânză deasă 
Pe orice olimp 
  
Şi n-auzi lătrând 
Nicăieri vreun câine 
Că e deja mâine 
Şi mă scol flămând 
  
S-a dus noaptea. Ceaţa 
Zboară de pe gene: 
- Servus Diogene! 
- Bună dimineaţa! 
 
 
 

Ne-a rămas numai argoul  
 
Dacă mai are cineva ipoteze 
Care-i bâzâie prin cap 
Daţi-i voie să amerizeze 
Să-şi îndrepte dunga la ciorap 
  
Că de la Amerigo încoace 
Statele ca păpuşarii 
Au mania lor să joace 
Într-un ar mai multe arii 
  
Unii cântă alţii dansează 
După cum e rolu-n piesă 
Unchiul Sam pe la amiază 
Mai face un nod la lesă 
  
Că sunt regi şi sunt regii 
Pentru fiecare-n parte 
Dacă n-are punct un i 
Poţi să-l iei din orice carte 
  
Măcar gura dacă nou 
Nu mai e nimic sub soare 
Forţa noastră e-n argou: 
Cine vrea, cu noi să se măsoare! 
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Ce rămâne  
 
Aer prospăt după ploaie 
Îmi pătrunde în odaie 
Pe fereastră şi îmi lasă 
Izul său de amiroasă 
  
Nici nu-mi vine să mai plec 
Spre vreun monument aztec 
Câtă linişte şi pace 
Împrejur mi se desface! 
  
Şi cobor ca într-un templu 
dinăuntru. Să contemplu 
Cum particula atestă 
Milosârdia celestă; 
  
Înţeleg că nu-nţeleg 
Toată mila şi iubirea 
Creatorului întreg 
Care copleşeşte firea 
  
Aer proaspăt după ploaie 
Îmi pătrunde în odaie 
Că şi blânda mea Negruţa 
Cu privirea austeră 
  
Leagănă-se huţa-huţa 
Dintr-o sferă-n altă sferă 
Ochii ei plini de tristeţe 
Parcă plâng şi-mi dau bineţe: 
Că rămâne, nu rămâne 
Ceva după noi, bătrâne 
Asta-i altă calimeră! 
 
  
 

Candid  
 
Domnul acela din oglindă livid 
De-o veşnicie mă priveşte candid 
Ce are cu mine, să dorm nu mă lasă 
Sora mea mâine este mireasă 
Parcă adoarme şi cade în unde 
Şi somnul l-ar duce şi nu are unde 
  
Îl spală zefirul şi iar se întoarce 
De-o veşnicie mă priveşte şi tace 
Oglinda în care trăieşte se sparge 
Şi el se împarte în zeci de catarge 
Pe mările lumii plutind fără zor 
Ca visele noaptea în somn un fior 
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Plouă noaptea cu pitici (Autoportret) 
 
Unii dintre ei se-ntorc 
După cum îi cheamă vatra 
Soarele-ncălzeşte piatra 
La intrare în New York 
  
Braţe de statuie reci 
Sugerând diurn căldura 
De pe care cade zgura 
Cum cad boabele din teci 
  
Libertate - ce parolă 
Care nu mai are miez 
Fiecare fa diez 
Un pre-text de farandolă 
  
Câte goarne fac reclamă 
Litere de-o şchioapă sârgul 
Aţi umplut pe gratis târgul 
Cu vederi de panoramă 
  
Plouă noaptea cu pitici 
Stau în cap şi se scălâmbă 
Peste orice lume strâmbă 
Se abate câte-un bici! 
 

Un compas (Autoportret) 
 
Daţi-mi numai un compas 
Fără să greşească gradul 
Şi vă-ntorc eu lumea într-un ceas 
Mai ceva ca Stalingradul 
  
Şi să nu mă scoateţi din sărite 
Zicea săritorul la trapez 
Că dacă-mi iau zborul din termite 
N-o să mai aterizez! 
  
Eu îmi fac călătoria 
La bilet cu preţ întreg 
Nu ştiu cum călători ea 
Cu un soţ aşa de bleg! 
  
A zburat la circ o fiară 
Fără vreun amendament 
Avionul tău de seară 
Este de bombardament 
  
Dacă nu mănânci o trântă 
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Nu poţi să obţii ce vrei 
Şi nici pasărea nu cântă 
Altceva pe limba ei 
  
Este ora cinci şi zece 
M-am uitat la termostat 
Fierbinţeala lumii trece 
Dintr-un stat într-un alt stat 
  
Căpitane ţine ruta 
Vira cârma la babord 
Dacă nu rezistă guta 
Rămânem într-un fiord 
  
Nici un lucru nu atârnă 
Până la pământ degeaba 
Când te-nhami să cari o bârnă 
Nu mai cochetezi cu graba 
  
Nu mai da cu cai în mine 
Când asculţi muzici de Bach 
Calul de bătaie ţine 
Cât remiza la un şah 
  
Un porumb două porumbe 
Depărtează-se cu zorii 
Vin piticii şi fac tumbe 
Ca să râdă spectatorii 
  
Ni s-a terminat vopseaua 
Cu ce mai vopsim noi gardul? 
Când e liberă şoseaua 
Nu mai trece leopardul 
  
Nici un cal nici altă piesă 
Nu vor fi căluţi de mare 
Adâncimea e prinţesă 
Doar o simplă adunare 
  
  
 

Matinală  
 
Oră matinală 
aripile-mi cresc 
gânduri dau năvală 
in şuvoi firesc 
  
Noaptea jumătate 
robul lui Morfeu 
când se bat armate 
pentru leşul meu 
  
Cealaltă de vise 
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care mi le prad 
şi când pare-mi-se 
că adun şi scad 
  
Bat tobele garda 
un domeniu umblu-l 
sunt legat cu zgarda 
de pământ ca plumbul 
  
Fiecare zbor 
s-a născut în gând 
şi când ele mor 
mor numai arzând 
  
Parfumează ora 
florile din glastră 
cântă aurora 
vesel în fereastră 
  
Setea de ambiţii 
neguri vin pe ape 
lipsa de muniţii 
bate pe aproape 
  
Arme şi rugină 
soclurile cad 
vină peste vină 
Dinspre Galaad 
  
Oră matinală 
aripi la-ndemână 
dor de-o triumfală 
ce se tot amână 
  
Mi-am ajuns rival 
Duc lipsă de zel 
S-ajungi la un ţel 
Pui şaua pe cal! 
  
 
 

Dulcele nesomn  
 
Vrajă vrajă dor de glajă 
Cocostârc noaptea de strajă 
Ca să prinzi luna pe plajă 
------ 
 
Planturoase sălcii dorm 
Răsfrângându-şi chipu-n lac 
Agonii cu flori de mac 
Şi tristeţile diform 
 
Spânzură zefiru-n ramuri 
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Şi adoarme luna-n cer 
Noaptea cântul de năier 
În halmida lui de flamuri 
 
Numai tu ca o nălucă 
Mă străbaţi şi te întorci 
cu fuior de tors. Şi torci 
Doruri fragede de ducă 
 
 
  

Vin cadeţii  
 
Viaţa noastră scurtă ca o fugă 
Nici nu ştii când s-a dat startul 
Sună goarna: vin cadeţii 
Garda nouă preia cartul! 
 
Parcă s-a grăbit clepsidra 
Ce ne potriveşte paşii 
Şi ce iute port-drapelul 
Îl iau de la noi urmaşii! 
 
Clipa nu-i deloc eternă 
Cum credea adolescentul: 
Am, albit şi nu remarcă 
Nimenea evenimentul 
 
Unde pasăre de dor 
Ţi-ai pus cuibul, unde zborul 
Şi sfinţenia cu care 
Nopţile, visam fiorul? 
 
Cu sau fără menajări 
Ne-a dat viaţa la o parte 
Ce urmează când citeşti, 
Fila ultimă din carte? 
 
Floarea lumii se petrece 
Fără zgomot, fără nimb 
Sună goarna, vin cadeţii 
Generaţia de schimb! 
 
 
  

Domnul în togă verzuie  
 
Domnul acela în togă verzuie 
I-au spus contemporanii că nu e 
Că nu a fost, că nu va fi 
Decât un mod suav de a privi 
Privirile indiferente 
Din sufletele transparente 
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Şi să le-arate fiecărui, 
Când eu mă nărui şi tu te nărui 
  
Domnul acela în togă verzuie 
E singurul din ei care nu e 
În lumea aceasta figură de ceară 
Fiindc-a ieşit de mult în afară 
Cu acte, bagaje şi plin de mister 
Un domn decupat întreg în eter 
Pe care zadarnic îl cauţi la fisc: 
Domnul acela de mult e un pisc! 
  
 
  

Septembrie  
 
Septembrie. Şi dacă 
E plină încăperea 
Cu manuscrise, mierea 
Nu va mai fi opacă 
  
Izvorul de putere 
S-a distilat cu anii 
Cum murmură castanii, 
Eternele mistere 
  
Se-adună pretendenţii 
Pe statele de plată 
De fiecare dată, 
Cu noi şi noi pretenţii 
  
Iar trântorii din stup 
La fel, conservatori 
Rămân în închisori 
Şi tatuaţi pe trup 
  
Tristeţile un râu 
Îmaginar îşi poartă 
Către o mare moartă 
Cu maluri pân-la brâu; 
  
Un nechezat străbate 
Câmpia dinspre nord 
Cu care în acord, 
Pădurile cad toate 
  
Unde cal şi călăreţ 
Bântuie ca o himeră 
Nopţi cu lună. Şi mai speră, 
Locuri în letopiseţ 
  
O lumină pal scânteie 
Fosfor peştii din adânc 
Şaua pusă la oblânc 
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Sub priviri de căi lactee; 
  
Septembrie. În vamă 
Butoaiele fierb mustul 
Oh muritori, augustul 
M-a zăvorât în cramă! 
  
Târziu în întuneric 
Cât nu e încă ziuă 
Aştept o zână şi o, 
Formulă pe generic 
  
Cu aripi pentru zbor - 
Elan şi catapultă 
Averea dintr-o sultă 
Întoarce-se cu spor; 
  
Adânc şi tulburat 
Acelaşi sunt. Şi totuşi 
Că riscurile potu-şi 
Înnoadă ne-ncetat 
  
  
 

Ca-ntr-o plutire  
 
Treceam printr-o clădire 
Părea necunoscută 
Ca-ntr-o plutire mută 
De albă nesfârşire 
  
Un salt şi urma zborul 
Ceilalţi rămaşi departe 
Cum cineva împarte 
Emoţii şi fiorul; 
  
Desprins de pe pământ 
Şi fără greutate 
O împlinire-a toate 
Din numai un avânt 
  
Etapele parcurse 
În zborul după voie 
Cum cerul după ploi, e 
Mereu plin de resurse 
  
Adânc o rezonanţă 
Plutea în jur. Cu toate 
Că le ştiam pe toate 
Cuprinse-ntr-o balanţă 
  
Şi-o altă mulţumire 
Curgea dintr-un întreg 
Cum semăn şi culeg 
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În lege după fire 
  
Cu-atâta liber frâu 
Deşi n-aş fi dorit 
Eu m-am trezit subit, 
Pe malul unui râu, 
  
Şi-acum când m-am întors 
O undă de regret 
S-a strecurat încet 
În visul ce l-am tors, 
  
Crâmpei după crâmpei 
Aşa precum v-am spus 
Şi zugrăvit mai sus: 
Dincolo, oare ce-i?! 
  
  
 

Bucuria unui clop  
 
După ce-mi dorii atâta 
Bucuria unui clop 
Coada lui de târnăcop 
Că ne-a răsturnat carâta! 
 
Şi ne umplu de ocară 
La un colţ de iarmaroc 
Cu limbajul lui baroc 
Tutungiul de pe scară 
 
El sudalmă, eu o palmă 
Un ţignal pentru vardist 
Cel mai ponosit şi trist 
Da’ nu-i şedea rău pe cal, mă’ 
 
Un plaivaz, o terfeloagă 
Şi ne trase o amendă 
Ca să intre în agendă 
Ziua asta de oloagă 
 
Pălăria lui pe ceafă 
Nasul meu un castravete 
Ca să vezi tu băiete 
Cum e slujba fără leafă 
 
 
 

Adu-mi bisturiul  
 
Adu-mi bisturiul 
Nu-l mai văd în trusă 
Închide fermoarul 
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Peste biata husă 
  
Nu mai operez 
Lipsă toate cele 
Meseria noastră 
Plină de sechele 
  
Banii sunt pe muche 
Stăm iar rău la plasmă 
Nu-mi da aspirine 
Dacă zac de astmă! 
  
Spune-i să-şi aducă 
Pansament de-acasă 
Am rezerva goală 
Şi lor nu le pasă 
  
Cheamă anestezistul 
Scoate-l de la şefu' 
Dacă nu şi-o pierde 
Şi el pe drum, cheful 
  
Vino, mai degrabă 
Că trage să moară 
Şi nu mai învie 
El, a doua oară. 
 
 
 

Birocraţi  
 
Birocraţi, o droaie 
Cu sau fără acte 
Ne fărâmă viaţa 
La ore exacte 
  
Nu ştii niciodată 
Când îţi bei cafeaua 
La ce oră vei 
Întâlni beleaua 
  
Poate-i un mandat, 
Poate o amendă 
Pe care-ai uitat 
S-o ştergi din agendă 
  
Poate-i doar părere 
Una din obsesii 
Dacă te mai cere 
Lacrima miresii 
  
Şi tu mergi naiv 
Poate la serviciu 
Când e prea tardiv 
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Orice sacrificiu 
  
Zici tu că nu-ţi pasă 
Că-i o cacealma 
Dar te-ntorci acasă, 
Cu patalama 
  
Vreo adeverinţă 
Sau un handicap 
Ştiu ei, hârţogarii, 
Cum să-ţi dea la cap 
  
Însă ei, aceia 
Îşi văd de-ale lor 
Să prindă mareea 
Traiului uşor 
  
 

Lupii în agora  
 
Bate vântul în cetate 
Spulberatele iluzii 
Zornăie în noapte scuzii 
Conturile vinovate 
  
Intră lupii în agora 
Şi semnează la edicte 
Pedepsind pentru delicte 
Viaţa mieilor cu ora 
  
Toate astea înfioară 
Fac să tremure supuşii 
Nopţile-ndărătul uşii 
Tace orişice vioară 
  
Cei mai mici datori să strige 
Că avem democraţie 
Azi îţi vine rândul ţie 
Să alergi pe catalige 
  
Foaie verde libertate 
Cât eşti de originală 
Una pe-alta mâinile se spală 
Astzi chiar avem de toate! 
  
În zadar îi ştii, îi vezi 
Că nu poţi să-i iei de piept 
Legea spune că nu-i drept 
Dacă nu ai şi dovezi 
  
Intră crapii cu cătuşe 
Lumea îi arată: - Furii! 
Dar pe umă te înfurii 
Că ies liberi pe-altă uşă 
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Verde troscot, verde foaia 
Poate că n-am tras destul 
Cât ar fi el de sătul, 
Lupul tot pândeşte oaia 
 
 
 

Nimic nou  
 
Nimic nou pe fontul 
Abdicării noastre 
Două inocente 
Suflete sihastre 
  
Ne luptăm cu valul 
Ne luptăm cu soarta 
Nouă ne închide 
Toată lumea, poarta 
  
Cine să ne vadă 
Cine să ne ştie 
Că purtăm în gură 
Gustul de leşie? 
  
Eu te-aud în somn 
Când vrei să te-apropii 
Ca o fâlfâire-a 
Aripei de dropii 
  
Soarele răsare 
Pentru toţi şi totuşi 
Nouă ni se fură 
Dragostea de lotuşi 
  
Vino mai aproape 
Cât ţi se dă voie 
Semnul biruinţei 
Ascuns în noi e! 
  
Pricini şi dezastre 
Pot să ne frământe 
Zborurile noastre 
Nu pot fi înfrânte! 
  
  

Frumoase ghete de bovine  
 
Frumoase ghete de bovine 
V-am pus lângă biroul meu 
Şi vă admir ca pe-un trofeu 
Şi semn prevestitor de bine 
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Mă uit la voi ca-ntr-o oglindă 
În care văd cum iarna ninge 
Şi gerul n-are cum m-atinge 
Şi temeri nu mă mai colindă 
  
Vă-nalţ la rang de talisman 
Căci am de partea mea norocul 
Eu care-n fiecare an 
Pierdeam la roata vieţii jocul 
  
Mă uit şi parcă-mi vine-a râde 
Că-n jur, e-atâta sărăcie 
Şi vă mângâi adesea. Ci e 
un timp sordid de trai. Şi hâd e 
  
Şi vă implor pe fiecare 
Să-mi creşteţi voi măcar prestanţa 
Cînd judeca-mă-va instanţa 
Lumii acestea bârfitoare 
  
V-am dat cu seu, vă dau cu Gladys 
De parcă mi-ar veni să mustru 
Meteahna unui om ilustru 
Ce se credea un rara avis 
  
Frumoase ghete bej spre braun 
Căzute ca un dar din cer 
În universul meu stingher 
Cu care s-ar mândri un claun 
  
Şi vine vremea să închei 
Şiretele cum se cuvine 
Să zburd pe gheaţă şi polei 
Frumoase ghete de bovine! 
 
 
 

Adio magistre  
 
Adio magistre 
Îmi iau pălăria 
Încui primăria 
Dai foc la registre 
 
Şi ce e, să ardă 
Scăpăm de arhive 
Faci două eschive 
Şi-arunci o petardă 
 
Lipeşti un anunţ 
C-avem o întrunire 
Mai scoţi două fire 
Pui punct la enunţ 
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Clienţii s-aştepte 
Vremuri mai bune 
Afară pe trepte 
Dar lor nu le spune 
 
E ordin de sus 
Să iasă mai lată 
Tu fă cum ţi-am spus 
Că nota de plată 
 
Au grijă boierii 
Nimic să nu paţi 
Iar azi pompierii 
Vor fi ocupaţi! 
 
 
 

Pace  
 
Pace peste sate 
Linişte-ntre noi 
Dulce Sarazate 
Orişice altoi, 
  
Dimineţi şi seri 
Fragede amiezi 
Cântul de aezi 
Naşte primăveri 
  
Straie de răcoare 
Luncile colindă 
Şi ca-ntr-o oglindă 
Jinduie să zboare 
  
Felinare oarbe 
Fiecare clipă 
Zboruri înfiripă, 
Vântul le resoarbe 
  
Cavaler în zale 
Străbătând tăcut 
Marele ţinut 
Cu ape domoale 
  
Avatar sudalmă 
Zborul şi permisul 
Semnele din palmă, 
IIizibil scrisul 
  
Zare de omăt 
Dungă sidefie 
Nimeni nu mai ştie 
Drumul îndărăt 
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Fiecare zi 
Noi şi noi dovezi 
Ultimii aezi 
Conjugăm a fi 
  
  
  

N-a venit  
 
N-a venit de dorul nostru 
Pastorul de hăt departe 
Cu versete ce le-mparte 
Ci, doar să ne strice rostul 
  
N-a venit el să aline 
Rănile ce ne mai dor 
Nici de dragul tururor 
Să ne meargă nouă bine 
  
Nu cu pace creştinească 
Bate India şi China 
Dacă-n urma lui neghina 
Prinde pururi să rodească 
  
„Ajutoare” de spoială 
Ca să-i prindă pe cei slabi 
Şi să-i pună pârcălabi 
Peste noua rânduială 
  
Ne vor mersul în derivă 
Şi nu pacea din cer sfântă 
De aceea şi cuvântă 
Ridicarea împotrivă 
  
Să ne rupă de biserici 
Unde se-nchinau strămoşii 
Falşii gentlemeni, codoşii 
Să ne fie nouă clerici 
  
N-avem credinţă de vânzare 
Nu vă spunem bun venit 
Faceţi cale-ntoarsă, chit 
Că distanţa-i aşa mare! 
  
 
 

Rondelul şpăgii  
 
Toată lumea dă o şpagă 
Toată lumea dă o şpagă 
Pentru un pic de avantaj 
Bogăţia ca miraj 
I-a lipsit pe mulţi de-o doagă 
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Ştiu că-ţi trebuie curaj 
Ca să înfrunţi astfel de plagă 
Bogăţia ca miraj 
I-a lipsit pe mulţi de-o doagă 
  
Unii fac comerţ cu bragă 
Alţii pun minciuna gaj 
Însă nu mai e de şagă 
Când la orice derapaj 
Toată lumea dă o şpagă… 
 
 
 

Rondelul dactilografei  
  
Uneşte coalele agrafa 
Cu reproduceri de Matisse 
Pe care cineva a scris 
Ce n-a-nţeles dactilografa 
  
O vază de cristal. Garoafa 
Şi-un plic ce nu l-a mai trimis 
Pe care cineva a scris 
Ce n-a-nţeles dactilografa 
  
Vă cer iertare. Mi-am permis 
Să iau asupra mea şi gafa 
Cu semnătura şi parafa 
Sub care cineva a scris, 
Ce n-a-nţeles dactilografa... 
  
 
 

Rondelul somnolenţei  
  
Un soi regesc de lene mă doboară 
Şi patul meu e-o veşnică ispită, 
Destul doar să mă-ntind, că-ntr-o clipită, 
Adorm şi uit de tot ce mă-nconjoară 
  
Dacă se-ntâmplă capul să mă doară 
Sau nu'ş ce nedreptate mă irită 
Destul doar să mă-ntind, că-ntr-o clipită, 
Adorm şi uit de tot ce mă-nconjoară 
  
E drept că viaţa-n jurul meu palpită 
Aleargă lumea: urcă şi coboră 
Şi mă frământ ca ceilalţi după pită 
Dar cum răsplata e doar apă chioară, 
Un soi regesc de lene mă doboară... 
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Osiile lumii  
  
Bate roata morii osia cu valţ 
Macină clepsidra curgerea de vreme 
Îşi aleg berarii orzul pentru malţ, 
Merii niciodată nu-nfloresc devreme 
  
Nu mai vine nimeni, noaptea să mă cheme 
Unde e iubire luciul tău de smalţ? 
S-au pierdut pe mare dragile-mi trireme 
Ce mică e lumea, dacă mă înalţ! 
  
Apele nisipul au depus pe grind 
Urmele de paşi, şterse din memorii 
Flăcările-albastre nu se mai aprind 
Dacă încetează cântecul viorii, 
Oh deşertăciune care-mi dai de furcă: 
Osiile lumii parcă se bifurcă! 
  
  
 

Să chiuim pe Everest  
  
Veniţi cu noi pe-acoperişul lumii 
Să ne înscrim în cartea de recorduri 
Cum statele semnează în acorduri 
De dragul adevărului şi-al glumii 
  
În glaciale forme ale humii 
Să ne luăm frugal gustarea-n corturi 
În cel mai greu şi mai frumos din sprturi 
Şi pe musteţi, cu stratul gros al brumii 
  
Vom scoate poze cu gheţari în spate 
Cu fanioane lângă noi, trofee 
Şi vă vom scrie lapidar crâmpeie 
Cu degetele noastre degerate 
Pe care voi cu gusturile snobe, 
Le veţi citi-n papuci, pe lângă sobe 
  
 
 

Rondelul tandreţei  
  
Nevoia de tandreţe e vitală 
Pe fiecare dintre noi 'l-nvinge 
Dorul după-o floare sau petală 
Pe care-nsingurarea se prelinge 
  
Melancolia-nscrisă pe meninge 



 74 

Se-ascunde-n fiece vocală 
Nevoia de tandreţe e vitală 
Pe fiecare dintre noi 'l-nvinge 
  
Suav o siluetă vag florală 
La ivirea zorilor se stinge 
Un duh aievea vine şi ne spală, 
cu tristeţe sufletul. Şi ninge 
Nevoia de tandreţe e vitală... 
  
 
 

Reculegere  
  
Ascultaţi noaptea cum plâng 
lucrurile împrejurul nostru 
Iubirea – niciodată deajuns împărtăşită 
Smereşte-te la intrarea în sanctuar 
Oraşul doarme, 
melancolia curge din felinarele nopţii 
Parcul răvăşit de suspinul toamnelor 
Un bătrân sprijinit în baston 
căutându-şi amintirile 
printre frunzele căzute pe alee; 
Una din ele i s-a oprit în palmă… 
  
 
 

Îmi place toamna  
  
 
 
Îmi place toamna să mă plimb prin ploaie 
De zurbagiu cu fixurile mele 
Cum umflă vântul, pânzele rebele 
Şi curg din streşini, apele şiroaie 
  
Să simt sub paşi asfaltul cum se-nmoaie 
Cum cad din ceruri curcubeie grele 
Planeta de păcate să se spele 
Să intru ud la mine în odaie, 
  
Să văd cum fuge lumea de potop 
Şi deschizând umbrelele zălude 
Să-mi cure apa şiroind din clop, 
Ca din veşmântul unei paparude 
Să curăţească toată răutatea 
Care-a cuprins din rădăcini cetatea 
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Cu luna la catarguri  
  
La ţărmurile mării fără porţi 
Vin goelete pline de speranţă 
Şi se întorc cu marinarii morţi 
Şi dispăruţi pe marea de faianţă 
  
Asemeni nenorocului ce-l porţi 
Legat de tine-n orice circumstanţă 
Depinzi ca muritor de o instanţă 
Mai mult decât o tragere la sorţi 
  
Şi nu e nimeni noaptea să vegheze 
Cum rătăcesc corăbiile-n larg 
Cu luna spânzurată la catarg 
Spre farurile mici şi genoveze 
Pe când himere valurile sparg, 
Cu spumele urcând la metereze 
  
 

 
Of, primăria  
  
Funcţionarul care îşi băgase 
întreaga primărie în cap 
suferea de acelaşi viciu: 
mergea toată ziua la trap 
şi întârzia mereu la serviciu 
  
Cobora scările interioare 
de multe ori se bloca în lift 
se mai înţepa în câte-un ştift 
după care ajungea la intrare, 
îl trezea pe portarul somnolent 
şi punându-şi pălăria în cui 
se culca la locul lui 
  
Pentru că acasă avea (şi) nevastă 
care îi căzuse pe cap ca (o) năpastă 
şi care îl cicălea ore în şir 
şi-a însemnat cu un tibişir 
locul unde visa cel mai frumos 
şi mângâind canapeaua duios 
s-a culcat zicând: - nu mai plec 
şi a rămas acolo mai multe dimineţi 
visând că purta pe umeri 
o colivie cu sticleţi 
  
Nevasta lui punând temei 
pe toate vorbele ce-i 
ajungeau ei la urechi 
şi mai noi dar şi mai vechi, 
s-a înarmat cu 1 (un) retevei 
spunând celor din jur: 
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- Acum e prilejul să scap 
de acest domestic handicap 
şi de atunci aleargă (şi ea) la trap 
spunând fără înconjur: 
- Îi scot eu lu' ăsta 
primăria din cap! 
 
 
  

Orice vioară  
 
Orice vioară dezacordată 
a mai murit o dată 
ploaia care cade în aval 
trecea prin burta unui cal 
cu toate regretele ei de domnişoară 
întâia oară 
că pe urmă 
când a ajuns lupul la turmă 
a fugit care încotro 
numai tu ai nimerit într-o 
vizuină întoarsă 
din pădurea arsă 
prin aerul de zahăr tos 
cum se scanează o imagine pe dos 
şi n-ai mai vrut să ieşi afară 
nici azi nici mâine nici poimâine 
de unde ţi-oi fi cumpărând tu pâine?! 
 
  
 

Himera  
 
călător solitar 
îndrăgostit de o sirenă 
chipul tău întipărit în soica de pe ţărm 
fredonaţi în somn o simfonie 
şi toate florile 
vă vor fi recunoscătoare 
deschideţi ferestrele şi coborâţi în stradă: 
alergătorul soseşte astăzi! 
  
 
  

Preţul minereului  
  
În fiecare dimineaţă 
coborau în adâncuri 
oamenii odihniţi 
şi seara în locul lor 
urca la suprafaţă 



 77 

minereul singur... 
Oh, doamnă viaţă! 
  
 
  

Frig  
 
Frigul s-a cuibărit în mine 
ca-ntr-o peşteră 
Lumea intra şi ieşea 
prin ochii mei 
fără să mă întrebe; 
Bătrânii începuseră 
să uite din cuvinte 
iar copiii le reinventau; 
Stalactitele plângeau întruna, 
lacrimile lunii săraseră marea 
  
 
 

Cer interior  
 
Ori de câte ori făcea un pas înainte, 
omului i se deschidea un ochi 
până când şi-a dat seama 
că vede aceleaşi lucruri 
de fiecare dată, cu alţi ochi 
Şi tot astfel în fiecare zi 
până când el însuşi a luat 
înfăţişarea unui iris 
reflectând cerul 
  
Şi scrutându-se pe sine, 
a descoperit un cer nou! 
  
 
 

Mai zi ceva  
  
Mai lasă în pace manuscrisul 
Zi ceva să nu mai stăm ca muţii 
Eu am citit că până şi mamuţii 
Dialogau să nu-i prindă plictisul 
  
Nu mai duce degetul la gură 
Că mie îmi urlă liniştea în cap 
Îmi umblă hergheliile la trap 
De sus în jos, pe-un hipodrom de zgură 
  
Tu nu vezi că s-a răsturnat odaia 
Şi ne ducem traiul pe tavan? 
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Dar ce spun eu, că totul e în van 
Şi-mi vine să-ţi răstorn în cap tigaia! 
  
Zi mă’ ceva să nu te strâng de gât 
Cum i-a turnat Xantipa lui Socrate 
Căldarea cu lături pe jumătate 
Şi el i-a mulţumit. Atât! 
 
 
 

Domnule profesor doctor  
  
Domnule profesor doctor 
diploma la care ţineţi 
mai mult ca la prestigiul dumneavoastră 
e prea grea; obrajii vineţi 
efortul urmele-şi înfige 
ca nişte gheare sau cârlige 
pe faţa voastră lungă şi ovală: 
deprinderea inoportună e o boală! 
  
Lăsaţi la naiba eticheta 
că nu-i mai importantă servieta 
în care duceţi conferinţa 
e centru, miezul – nu circonferinţa! 
  
La noi la ţară, gospodarul 
care nu ştie de Urmuz 
nu ţine-atât la un harbuz 
pe cât la ce-are-n el: Deci harul 
Atât cât e 
Şi e venit de sus 
Eu cam atâta am avut de spus! 
  
  
  

Cazino  
  
Biarritz 
Portul cu vele 
Demoazele cu umbrele 
Hotel Ritz 
De patru stele 
  
Blitzuri şi vedete 
Bani grămadă 
Ce tornadă 
Suveniruri, amulete 
De paradă! 
  
VIP-uri, o gorilă 
Replica, o grimă 
Totul dintr-o primă 
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Vorbă mai subtilă, 
Un motiv de crimă 
  
Şi deodată-mpuşcătura: 
Foc de armă 
La cazarmă 
S-a oprit pe drum trăsura 
Ţărmul liniştii se sfarmă... 
  
  
  
  

Un decor  
  
Un decor de-colorat 
Cinci. Până la ora patru 
Matinalul de la teatru, 
Liber la închiriat 
  
Nimeni nu mai vrea să vină 
Să ne bată serile la uşă 
Meschinăria noastră ca o păpuşă 
Se hrănea dintr-o funie de lumină 
  
Parcă ieri fără folos 
Hăndrălăii, popândăii 
Mai dădeau colţul odăii 
Iar tu te duceai la serviciu pe jos 
  
Astăzi lumea care schimbă 
Echilibrul ei precar, 
Toate lucrurile-mi par 
Noaptea, că ne trag de limbă 
  
 
 

Ultima scadenţă  
  
E ultima scadenţă, e ultima verigă 
Strămoşii ne aşteaptă ascunşi într-o ferigă 
Alergăm dup-o avere scursă printre degete 
Mult mai iute decât zelul şi, fără să pregete 
Orice câine dă din coadă, interesul lui e pentru 
Dar noi am opus vetoul, la circonferinţi şi centru 
Dialectici maladive până dincolo de fire 
Că pe orice etichetă scrie doar: Dezamăgire! 
  
Vorbim despre iubire ca să intrăm în vogă 
Priveşte senatorii învăluiţi în togă 
Pe puf de interese cum calcă diafan 
Dar fiecare membru al unui obscur clan 
Răspunde de-un imperiu, acoperă o scenă 
Juma' de zi vedetă, altă juma' - hienă 
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Unchiule  
  
Samuel? Poate Samson? 
Unchiule nu te ascunde: 
Bate vântul şi n-ai unde 
Să faci noaptea de planton! 
  
Suveran ai dat cu bâta, 
Suveran ai luat cu sila 
Că din toată pancea şila 
Un principiu ai, atât: 
  
Sporul veşnic de standard 
Te-ai întins cât ai cuprins 
Urlă fiara într-adins 
Pe drapel, stelele ard 
  
Toată lumea de nătângă 
Te-a lăsat să prinzi putere 
Şi la putina cu miere 
Cine, să mai stea pe lângă?! 
  
Oh, jandarm ce n-ai decât 
Să-ntinzi mâna şi să iei 
Ce doreşti de la acei 
Ce-şi trec hamul după gât! 
  
Vine timpul să-ţi adune 
Răutăţile în cont 
Un berbece în amont 
E gătit să se răzbune! 
  
  
 

Palma condamnatului  
       (după un caz  real) 
 
Singur într-o celulă, 
neputincios între zidurile groase 
şi pe deasupra condamnat la moarte; 
Condamnat la moarte printr-un 
nenorocit concurs de împrejurări 
şi un şir de erori incredibile; 
 
Câte din acţiunile oamenilor 
sunt într-adevăr perfecte? 
Către cine să-şi urle nevinovăţia 
dacă nici un juriu nu l-a luat în seamă? 
Somnul nu se mai atinge de el. 
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Oamenilor, 
de ce vreţi să îmi luaţi viaţa 
pe care mi-a dat-o Dumnezeu 
şi eu n-am nici o vină?! 
Şi punându-şi palma pe zid, 
disperarea din el a strigat: 
 
- Nevinovat sunt eu, Doamne, 
fă ca urma palmei mele să rămână 
mărturie pe acest zid!  
Şi Dumnezeu i-a ascultat ruga; 
 
După execuţie au încercat să o acopere, 
să o vopsească, să o răzuie  
dar urma palmei lui cu degetele răsfirate 
apărea mereu, la fel de bine conturată 
 
Până la urmă porţiunea aceea de zid  
a fost decupată şi zidul refăcut 
Ea se află acum la muzeul 
condamnaţilor la moarte. 
 
 

Ora exactă  
 
Orice oră dacă e exactă, 
Începe rău şi se termină bine 
Echilibrul nostru se menţine 
Pân-la prima cataractă 
 
Dacă ai un ceas, să nu-l potriveşti 
Să nu se producă nu'ş ce tragedie 
Nu te mai uita fix în bagdadie 
Că ea nu e harta bolţilor cereşti! 
 
Cată să-nţelegi, peste tot e-o lege 
Face şi desface, noduri la destine 
Noduri la cravate sau la intestine 
Dacă tu n-o vrei şi ea te alege; 
 
Nu mai răspândi vorbe de prisos 
Zilele cu fluturi sunt mai numeroase 
Că noi suntem doar, un pachet cu oase 
Peste care viaţa toarnă sos; 
 
Urcă-te pe scaun, ţine un discurs 
Dacă te ascultă sau nu te ascultă 
Orice chestiune cât e de ocultă 
Se mai rotunjeşte pe parcurs 
 
Rugineşte frunza de melancolie 
Fă un sindicat doar pentru poeţii 
Care şi-au vândut aurul vieţii 
Ca să prindă clipa, când zefiru-adie! 
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Pândesc ibricul  
 
Mai doresc iubito o cafea 
Le-ai numărat? Va fi a câta? 
Îmbătrânesc şi nici măcar atâta 
Nu ştiu ce-nseamnă a exagera! 
 
Prea slabă, n-o să aibă nici un haz 
Prea tare, o să-mi facă rău 
Pândesc ibricul ca un popândău 
Să fluiere semnalul de macaz! 
 
Degeaba-mi spui că nu învăţ deloc 
Mi-e dor de o cafea ca de un drog 
Şi bând-o, să mă simt ca un buldog 
Hrănit pe dinăuntru doar cu foc 
 
Mă amăgesc la fel ca un naiv 
Că această ceaşca aburindă 
Cu toate ridurile din oglindă 
Dezvoltă intelectul meu nativ 
 
 
 

Melancolici şi pribegi  
 
Melancolici şi pribegi 
Ascultaţi cum cântă plopii 
Dincolo de Dealul Popii 
Serenade pentru regi 
 
Înroşeşte asfinţitul 
Uliţele caoline 
Peste care seara vine 
Ca o beznă cu chibritul 
 
Armonie neştiută 
Peste toate dimprejur 
Din care doar un strop când fur 
Încerc s-o pun într-o lăută 
 
 
 

Iau din cui   
 
Iau din cui şi-aprind un petromax                                               
Cobor atent pe scări să nu dau chics                                           
Cu ochii în tavan care stă fix                                                      
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Deasupra propriului meu ax                                                       
 
Aduc în spate un carton de tix                                                    
Nevastă-mea mă ceartă că vrea fax 
Eu tac fiindcă iubesc romana pax 
Şi număr ca de obicei, până la six! 
 
În mintea mea aud un fel de vox 
Şi mă supun acestei dura lex 
Pe care n-o găsesc în nici un dex 
Şi învăţată de la Brunea Fox: 
,,Mai bine mă' să mârâi ca un  mops 
Spărgând în dinţi câte-o pastilă drops!” 
 
 
 

Ce fai maci?  
 
Iubito, ce frumoasă pălărie 
Garnisită verde mov! 
Trăim într-un ocean de alchimie 
Iar tu te-ai exilat într-un alcov 
 
Trimite-mi o scrisoare, ce fai maci 
Pe mine când mă prinde de urât 
Îmi vine să mă strâng singur de gât 
şi plâng. Şi tu nu vii să mă-mpaci... 
 
Dar nu te bucura, că n-am curaj 
Să-mi duc la cap proiectul asasin 
Deşi aşa, puţin câte puţin 
Puteam să încropesc un ce, colaj 
 
Pisica toarce şi tu tricotezi 
Un pulovăr, poate chiar mănuşi 
Că vine iarna-acuşi, acuşi 
Şi ne umple viaţa de zăpezi 
 
Iubito, ce frumoasă pălărie: 
Anul trecut parcă era vertnil 
Cum schimbă femininele tiptil 
Nuanţele, la câte-o colivie! 
 
 
 

Vin de-mi cântă bade Leşe  
  
Curge neaua comănac 
Dintr-o sită nevăzută 
Şi deodată împrumută 
Totul, straie de bumbac 
  
Dar sub aşternut, ce cald! 
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Ce mi-aş mai dori în plus 
Că pe unde-am fost eu, nu-s 
Gheizere ca să mă scald? 
  
Ghemuit ca un covrig 
Pun pe mine zece pături 
Ca să nu ies în o-mături 
Şi să nu tremur de frig 
  
Zori de ziuă vin să cadă 
Prin perdeaua albă, lipsă 
Ăsta e doar un tertip să 
Mai amân ieşirea la corvoadă 
  
Mi s-au aburit pereţii 
Cu adânci păreri de rău 
Cred c-am fost un mare nătărău 
Pe toate drumurile vieţii! 
  
Parcă-aveam mai multe lemne 
Pentru când avea să cearnă 
Cu tristeţe peste iarnă 
Şi atâtea alte semne 
  
Cercetez şopronul gol 
Vreascuri, câteva găteje 
Vin de-mi cântă bade Leşe 
Şi-ţi dau ultimul meu pol! 
  
  
  

Doar nebunii  
 
Mai pune mă' mâna pe-o carte 
Rafturile gem, uite se rup 
Viaţa e ca o-nchisoare şi la zdup 
Nu poţi să ai de alta parte 
 
Tainiţele se desprind din tine 
Uită-te nisipul cum îţi cură 
Acadelele care îţi ies ţie din gură 
Mai bine le-ai fi înghiţit, mai bine 
 
Ia cartofii de pe jar că trag în lună 
Doar nebunii pot să scrie poezii 
Uită-te-n oglindă, nu te mai hlizi 
Când lumina umbrele-şi adună 
 
Pune o-ntrebare, află cine eşti 
Semnele coboară peste noi de sus 
De ce eşti în stare, cine te-a adus? 
Că eu nu mai am vreme de poveşti 
 
Lasă-le să zboare celelalte trebi 
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Toacă-le mărunt până se pierd 
Vorbele cu care crezi că te dezmierd 
Vin de la străinii despre care întrebi 
 
 
 

Noi nu mai suntem de mult tineri  
 
Noi nu mai suntem de mult tineri  
Doar un strop de ploaie caldă 
Noaptea sufletele scaldă 
Ca-ntr-un basm cu sfânta Vineri 
 
De ce vreţi să fiţi străină 
Între cei care firesc 
Tac şi vă compătimesc 
Pentru-o neştiută vină? 
 
Şi pe stradă şi la piaţă 
Vor vorbi o alta limbă 
Şi revolta asta schimbă 
Rostul omului in viaţă  
 
Veţi simţi lacrimi fierbinţi, 
Punţile care se rup 
Că vă iese sufletul din trup 
Pentru dorul de părinţi 
 
Un vecin de palier, 
Un poştaş, un poliţist 
Doamne, cât va fi de trist 
Universul de stingher! 
 
Nu-i nevoie de mult fler 
Şi nici muzică de Liszt 
Ca să vezi cât e de trist 
Dacă nu ai locul tău sub cer! 
 
Ţara, doamnă e o brazdă  
Ce ne-a fost dată de sus 
Şi voi mergeţi în apus 
Pentru ce? Să staţi în gazdă?!  
 
Stropul ăsta de ţărână 
Pe care-l lăsaţi în urmă 
Mâine-n inimă vă scurmă 
Şi-o să plângeţi iarăşi până, 
 
Vă veţi revedea copilă 
Într-un plai, bătrân un faur 
Îngerul cu păr de aur 
Şi o dragoste subtilă 
 
Doamnă, sufletul rămâne 
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Unde odihnesc strămoşii 
Geana aurorei roşii 
Unduind, leagănă grâne 
 
Şi vă vor umbla prin vise 
Întrebându-vă de ce  
Aţi lăsat s-alunece 
Stâlpii de la paraclise? 
 
Şi-o să plâgeţi şi-o să vreţi  
Să vă naşteţi iar româncă 
Unde fiecare stâncă 
Aminteşte despre geţi!  
 
 
 

Sună ceasul  
 
Sună ceasul şi alung  
Somnul ca un cal de curse  
Că distanţele parcurse  
Niciodată nu-ţi ajung  
 
Doarme omul, parcă-i mort 
Sau numai un fel de moarte 
Şi purtat cât mai departe 
De sirenele din port  
 
Deschizi ochii. Ştii, nu ştii 
Că vii dintr-o-mpărăţie 
Interzisă mie, ţie  
Celor care suntem (încă) vii  
 
Sari din aşternut. Alungă 
oboselile ca piaza  
Până nu vine amiaza 
Să-ţi mai tragă pe răboj, o dungă  
 
În zadar vrei să dezlegi  
Visele care abundă:  
Fiecare noapte e o rundă  
Cu cele mai criptice legi. 
 
 
 

Libertatea noastră  
 
Ne-am cucerit o libertate  
Cu care nu ştim ce să facem  
De azi putem şi noi să dăm sfaturi  
Celor care nu au nevoie de ele  
 
Copacii pe care se aşezau  
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Acele păsări necunoscute  
Până seara se uscau din rădăcină  
Şi între noi se isca un război  
 
Ziua e din ce în ce  mai tristă  
Ziarele se citesc de la dreapta la stânga  
Pâinea e din ce în ce mai uşoară  
Iar viaţa noastră costă din ce în ce mai puţin  
 
Fiecare umblă cu un butoi de pulbere în spate  
Toţi nebunii au chibritul aprins  
Telefoanele roşii s-au desfiinţat: 
Azi primim ordinele prin satelit!  
 
Nu mai avem de ce ne plânge:  
Ni s-a dat mai mult decât doream   
Toată lumea se închină banului  
În spatele căruia se ascunde Iuda  
 
Moartea se vinde pe străzi la pliculeţe  
Cine nu are bani cumpără şi în rate  
Armatele noastre se luptă  
Cu cei care nu ne-au făcut nici un rău 
 
Oamenii câştigă din ce în ce mai bine  
Iar viaţa e din ce în ce mai scurtă; 
Apele poartă luncile la vale  
În care fiecare s-a instalat cât mai confortabil   
 
 
 

Stau iarăşi cu uşile-nchise  
 
Stau iarăşi cu uşile-nchise 
De milă, de frig, de urât 
Şi-alături mi te-nchipui încât 
Păşesc numai pe cioburi de vise 
 
N-am putut să facem saltul 
Nici ne-am străduit întruna 
Căci iubirea este una 
Iar destinul, mereu altul   
 
Închid ochii şi te văd 
Fragedă precum un fruct în pârg 
Când aş fi dat întregul târg 
Pentru tine, oricărui prăpăd! 
 
Aş vrea să plâng dar nu mai pot 
Mă simt ca un copac bătrân 
În urma căruia rămân 
O victimă într-un complot 
 
Parc-a turnat cineva-n mine  
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Deşertăcinea-ntregii lumi 
Pe care vrei să ţi-o asumi 
După preceptele creştine  
  
Stau iarăşi cu uşile-nchise 
De milă, de frig, de urât 
Şi altceva nu ştiu decât 
Că de rău, îmi este parcă mai bine 
 
 

 
Intră juraţii  
 
sala se ridică 
eu am picioare de plumb 
cineva mă înalţă de guler 
timpul s-a oprit în loc 
o muscă bâzâie pe tavan 
se rosteşte sentinţa 
eu nu aud nimic 
 
 
 

Spitalul  de urgenţă  
 
i s-a făcut rău pe stradă,  
a leşinat şi a fost adusă cu salvarea la spital 
după operaţie medicul a fost chemat  
la altă urgenţă 
 
surorile trebuiau să iasă din schimb 
şi se uitau nerăbdătoare la ceas: 
- mai stăm mult? 
- să moară şi asta şi plecăm! 
 
bolnava nu putea să vorbească 
dar i-au dat lacrimile 
 
auzise, înţelesese totul 
 
 
 

Pasărea măiastră II (Paso doble) 
 
în fiecare piept 
se ascunde o pasăre măiastră 
care visează la libertate 
 
şi se zbate întruna să scape  
iar noi ne opunem 
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La vreme de Calvar  
  
Din cerul Tău căzând cel mai de jos, 
Doamne, eu sunt cel mai păcătos 
Că după sfântul Tău supliciu 
Nu Ţi-am adus un cât de mic serviciu 
  
La vreme de Calvar eram alături 
Cu fariseii, cerşetorii, alte pături 
Ce Te huleau parcă ieşiţi din minţi, 
Cum fiii-i persecută pe Părinţi 
  
Când universul şi-a fost frânt o roată 
Am strigat şi eu cu-această gloată: 
Crucificaţi-L pe Iisus 
Căci gloria Lui astăzi a apus! 
  
Voiau şi ei, voiam şi eu 
Să-L omorâm pe Dumnezeu 
Izvorul cel de-viaţă-dătător 
De-atuncea plâng şi mă-nfior! 
  
Mă tângui şi Te caut întruna 
Inima-mi suspină precum struna 
Care-a rămas atâta: cu o coardă 
Tu Doamne ai iertat această hoardă! 
  
Dar am aflat de învierea-Ţi sfântă 
Ca un cuţit ce lama şi-o împlântă 
În carnea noastră plină de păcat 
Când toţi rosteau: - Iisus a înviat! 
  
Azi Îţi ofer în suflet adăpost 
Că nu mai sunt acel care am fost 
Acceptă-mă oricât de nefiresc 
Tot restul vieţii voi să Te slujesc! 
  
Te-am supărat şi mă-nspăimânt 
Că văd şi astăzi Sângele Tău Sfânt 
Cum picură din ceruri pe destine 
Şi-mi este tare, tare dor de Tine! 
  

de când ajunsese primar  
  
aripa amiezelor tăcută 
se mişca la un semn de seraf 
ceasornicul curgea de pe glaf 
şi lasă pe faţa lumii o cută 
  
rana mea de la picior 
dacă m-ar lăsa să zbor 
peste gheţurile sloi 
n-aş mai veni (sigur) înapoi 
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de când ajunsese primar 
gospodarul nu se mai ducea la coasă 
şi seara îşi lua primăria acasă  
 

Călătoria  
              viaţa seamănă uneori cu  
              o călătorie scurtă, foarte scurtă. 
              ------------- 
 
călătoresc cu un camion hodorogit  
şi am cel mai incomod loc  
 
nu ştiu încotro merge,  
nici şoferul nu m-a întrebat  
unde vreau să ajung  
 
lumea urcă şi coboară din mers  
nu văd pe unde trecem,  
de fapt nu văd nimic  
 
călătorii se ceartă şi se încaieră  
pentru cele mai bune locuri  
 
pe al meu nu-l doreşte nimeni  
 
într-o seară  
şoferul s-a răstit la mine:  
coboară că am ajuns la cap!  
 
am deschis ochii mari,  
eram în acelaşi loc. 
 
  

O altă lume nouă 
 
Ce ieftină paradă, ce scumpe bibelouri 
Atârnă de ferestre când nu mai ai rulouri 
Particule celeste în haine de tăgadă 
Coboară în volute dar cine să le vadă 
Când una câte una se schimbă-n energie 
Scolasticii la care vor face alergie 
  
Acesta e canatul sub care se ascunde 
Mulţime de enigme în camerele scunde 
Din care câte una când flutură la rampă 
Tăcuţi vin licuricii şi suflă seara în lampă 
Dar nu deschide uşa se face întuneric 
Anunţuri interzise atârnă de generic 
Mai bine ia ghiveciul, acoperă-l cu dalii 
Şi şterge-le de praf aceste vechi medalii 
  
Bastonul e cu mine, ies să mă plimb puţin 
Închiriez cu ora un ultim zepellin 
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Aşteaptă că mă-ntorc la patru sau la două 
O lume de cristal sau poate doar de rouă 
Am să-ţi aduc iubito cu zâmbet de seraf 
Şi visele de aur în manuscrise vraf 
  

Iubito, vine noaptea 
 
Fetişizăm acute dureri imaginare 
Dar ni s-a stins lumina din noi, din felinare 
Iubeşte-l pe acela ce trece prin oglinzi 
Că-ţi dă inima ghes dac-ai putea să-l prinzi 
Şi lacrimile noastre cotate inutil 
Or fi ele curate dar sunt de crocodil 
  
Iubito vine noaptea o să intrăm în beznă 
Legaţi neverosimil cu un inel la gleznă 
Se cerne printre nori lumina în cetate 
Imperiile lumii le vom purta în spate 
Cezarul când se simte în lectică cezar 
Privirile spre care să ridicăm mai rar 
  
Dar uite fericirea se vinde la tarabe 
În pliculeţe albe cu litere arabe 
În care se închide o moarte la scadenţă 
Murim de sărăcia numită opulenţă 
Potcoavele-s de aur în rest piele şi os 
Pierdute prin hăţişuri păduri de abanos 
  

Râurile care seacă  
 
mi-e milă de mine 
mi-e silă de toate 
aş vrea să mă întorc, 
dar nu se mai poate! 
  
speranţele arse, 
noaptea dorm cu bufniţele din turlă 
eu sunt nebunul care se ţine de farse 
şi nopţile urlă 
  
m-aţi hrănit cu iluzii 
că viaţa-i frumoasă şi oamenii drepţi 
m-aţi împins în junglă firesc 
şi acum mă mir singur 
că mai trăiesc 
  
râul a secat, 
izvorul mai dăinuie oare? 
cine le plânge pe cele 
care nu mai ajung 
să se verse în mare?! 
 
-------   *   -------- 
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