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A doua moarte a lui Zeus 
 
Zeus în speranţa nemuririi 
Cât a existat la Pontul Euxin 
Şi-a modelat din lut şi piatră 
Statuia lui la care să se-nchine 
Oamenii din fiecare vatră. 
 
Apoi de teama îndumnezeirii a urcat  
În al şaptelea cer de unde nu se vine. 
Diana, iubita lui, plecată la vânătoare 
Aflând că zeus e sus în neuitare 
s-a întors să proslăvească statuia 
ce strălucea măreaţă-n soare, 
chemând mulţimile să se închine- 
strigând: alleluia, aleluia! 
 
...Şi a mai trecut un mileniu de prosternare, 
Diana  se ruga la statuie mereu 
Cum făceau fiecare. 
Trecuse vremea pentru zeu... 
 
Dorind să arate lumii  
Cât de mult îl cunoaşte pe Zus 
Şi s-o întoarcă la rugăciune 
Îngenunchind în negura humii, 
La ceasul  răsăritului de stea 
A început să spargă cu săgeata statuia- 
Aşteptând o minune- 
Plebea  să cunoască ce ştia şi ea: 
Piatră, lut ars şi…alleluia! 
 
Dezamăgiţi  oamenii au părăsit pe Diana, 
Au plecat gânditori în Hamangia 
Uitând că o himeră altădată au iubit. 
A început iarăşi urgia 
În Piaţă. 
Era epoca morţii unui mit! 
Dumnezeu în mintea lor prindea viaţă! 
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A plecat circul 
 
Cupola albastră şi cu ringul  luminate feeric 
Sub care s-au împlinit visele ne visate de noi, 
Acrobaţi, pantere, fachiri, toate cuprinse sferic, 
În ochii noştri inundaţi de imagini adunate roi.  
 
...Şi fete frumoase dansând pe sârmă zâmbind 
Sfidând gravitaţia zboară sub cupola albastră 
Până în speranţe, până în clipa în alb levitând 
Până în emoţia inimii şi în  privirea noastră. 
 
 
Abatere de la firesc 
 
Un verb ce-a încăput într-un Cuvânt 
Se roagă în silabe la mormântul unui sfânt 
 
 
Şi o rimă rebelă ieşită din lege 
Se-aşează rubin pe coroana unui rege; 
 
 
Iese icoana din cerul unei rostiri- 
Fraza încheie clipa din sfinţiri. 
 
 
Poetul-verbul unei abateri de la firesc 
Poartă sub aripi visul îngeresc, 
 
 
El este şi ploaie, secetă şi duh, 
Pasăre măiastră rătăcind prin văzduh. 
 
 
Al doisprezecelea ceas 
 
Vremea urcă în imponderabil, 
Păsările sub zborul cărora moleculele de aer mor 
Poartă tăcerea între particule, 
Doar mişcarea browniană în dezordinea ei 
Ordonează apa de ploaie 
Din paharul de pe masă. 
 
Cântecul mierliţei pune miere în levitaţia 
Fulgului de păpădie 
Dus mai departe în interiorul zilei 
Cum orele sunt plimbate de indicatoarele  ceasului 
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Pe cadranul numerotat de cineva 
Ce n-a ştiut să numere 
Decât până la al doisprezecelea ceas. 
 
O8.o6.2008 
Geoagiu-Băi 
 
 
Caietul cu poezii 
 
Într-o noapte am uitat caietul cu poiezii 
pe-un colţ de val de culoarea spumei, 
m-am aruncat în mare  în costumul de scafandru 
al lui Adam, 
până în orele târzii 
până în pânzele albe 
când înfloreşte leandru… 
 
şi când l-am găsit a dispărut poezia, 
poate a luato vremea înapoi 
sau în amiază ciocârlia 
punând-o pe viers s-o asculte lanul 
când bat în toba zilei nenumărate ploi. 
 
Însă eu tot căutând printre rânduri 
poemele  din caiet îşi iau zborul 
cârduri, cârduri… 
 
 
Când n-ai ce face 
 
Inventezi  ziua pe roate cu parbrizul dintr-o pojghiţă de gheaţă 
Trasă de Pegas înhămat la o droagă încărcată cu lumină confuză 
Când femeile se spală pe cap cu poveşti  încălzite la porţi 
Şi-ţi alegi dintre ele ne având încotro pe înserate o muză. 
 
 
Când ne însorim 
 
Pentru frumuseţea nopţii întunericul se face negru 
ca stelele să apară în toată lumina lor, 
iar cerul devine mai integru 
şi îngerii n-i se întorc pe umeri în zbor. 
 
Însă norocul ne amăgeşte din păcate 
ne pierdem umbra încercând s-o sărim. 
Noaptea nu mai mulge lumină din stele înţărcate, 
ugerele lor nu dau lapte când ne-însorim. 
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Canicula din cuvinte 
 
Căldura injectase lenea în noi 
De-mi târam gândurile-n picioare. 
Cărările dormeau visând la ploi 
Iar frazele virgule aveau razele de soare. 
 
Am deschis cuvântul umbrelă şi căldura s-a retras 
În afara cerului de cuvinte adjectivale, 
Dar textul scris a rămas pe la colţuri ars, 
Eu ieşind din carte hălăduind în vale. 
 
Mă bronzasem de atâtea vise în amiază 
Eram noapte precum adjectivul negru 
Mă răcoream tăcând la o fofează 
Pe care o scrisesem inspirat şi integru. 
 
 
Cântecul de vară 
 
Miez de vară şi de flori 
Seva pregăteşte rodul; 
Guguştucul meu din nori 
La fereastră dezleagă codrul! 
 
Tu eşti cântecul de vară 
Nucul-scena din ogradă 
Unde cânţi până diseară 
Când socul creşte să te vadă. 
 
Iar se face de-o dorinţă, 
Vara sângelui deschis 
Vinul îl pregăteşte-n viţă 
-germenele unui vis- 
şi-n ogradă când mă-ntorc 
eu voi fi bătrân atunci, 
chiar dacă clipele mai torc 
fuiorul ascunselor porunci. 
 
 
Caracatiţa timpului 
 
Caracatiţa înghiţise timpul, ochii mării se bulbucase, 
beţiv ce-şi bea propia urină, 
azvârlind lături pe mal unde cerul alerga desculţ 
după stele în nisip rămase fără vină 
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pietricele colorate să adune 
în străfulgerarea galopului unui cal 
lumină din ochii peştilor amăgiţi de undiţe 
aruncate din bărci cu carena adormită în val. 
 
Lip, pleosc, lip, tentacule sugrumând noaptea, 
 vise sângerând pe sarea mării din rană 
şi pescarul sorbind tăcerea din cană 
coclită de lună,sloi de gheaţă 
în topire, vărsând umbre lângă case 
rămase  
ascunse sub duzi fără viaţă. 
 
caracatiţa timpului se înghiţise pe sine şi marea, 
marea  era una şi aceeaşi 
cu zarea... 
 
 
Care 
 
Care 
cu mâncare 
pentru care 
vin în zare 
oameni care 
pe cărare 
cu   sare 
aşteaptă 
de mâncare 
fără faptă 
dar cu lene 
de pute locul 
plin de pene 
mai ca socul 
de sub ei 
când  
sub  tei 
 în gând 
frigăruia  
o mănâncă 
când pe brazda 
care 
este gazda 
peste care 
cerul toarnă 
şi răstoarnă 
care 
cu mâncare. 
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Casa de sub nucul dintre două veacuri 
 
N-am să uit niciodată, până când pământul 
Îmi umple cu vânt gura, 
Casa de sub nucul dintre două veacuri. 
La temelia ei nucul îşi îngropase rădăcinile 
adânc, de au trecut dincolo 
în emisfera cealaltă unde se copseseră  
nucile de cocos în rădăcinile înfrunzite. 
Prin  strania fereastră deschisă numai noaptea 
Priveam la steaua Soledad. 
 
Pe atunci  eram convins  că nu se poate muri 
În graiul guguştiucului 
Şi mă îndeletniceam cu ştersul prafului 
De pe tobe; 
Creşteam îngeri în colivii de aur 
Şi încrustam scrisori de dragoste pe inelele porumbeilor 
călători.  
 
Da, îmi aduc aminte casa de sub nucul dintre două veacuri, 
De atâta însingurare 
nucul scârţâie ca un sicriu 
în apele Styxului ce-au luat 
la vale casa... 
 
 
Ce este patria, mamă ? 
 
Nu ştiu cum am urcat în căruţa vieţii mele, 
Nu m-a întrebat nimeni dacă doresc să mă nasc 
mi-aduc aminte doar că părinţii 
erau înjugaţi la ea 
pe-o cale de stele 
robi la o zdreanţă de care ţineau cu dinţii. 
 
Nu m-au întrebat 
De vreau s-au nu 
Să urca pe înserat 
În căruţa cu roţile 
Celor patru anotimpuri: 
Copilărie,tinereţea, 
Maturitatea şi bătrâneţea... 
Scârţâia din toate încheieturile 
Pe osie,tristeţea. 
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“Mamă?”-am întrebat-o,când 
noaptea ardea pe  pe rug... 
ea trăgea la jug 
şi tata rătăcea prin gând. 
“Ce este Patria,mamă?” 
-Eee...!Ce vezi,muică! 
Eu trăgând la plug 
Taică-tău trudind la ţuică. 
Patria?! E pâinea pe care nu o avem, 
E cuvântul de care mă tem. 
 
 
“Ce este patria noastră,mamă?”- 
întrebai, 
privind la Regele Mihai, 
din ramă. 
-Eee...! Sunt preşedinţii ce ne amăgesc 
cu-n ciur de mălai 
să-i alegem din Paşti 
în Mai. 
 
“Ce este patria,mamă?” 
-Sunt cei de care  îmi este teamă, 
umbrele ce pe la coţuri ne ascultă, 
vămuindu-ne clipa,zborul, 
păsările şi cântecul cu dorul. 
 
 
“Ce este patria,mamă?” 
-Este mormântul necunoscut al unchiului tău, 
mort pentru ţară. 
Într-un nesfârşit hău. 
Este lacrima neîmpăcată 
După casa de comunişti demolată, 
Este minciuna ce ne-o spun 
Pentru un viitor promis 
Şi bun. 
 
“Ce este patria,mamă?” 
Este ce vezi,de peste tot, 
Şi nu e al tău 
E al celor care te văd 
Şi te socot. 
Este Limba română dulce ca mierea 
Cu care minciuna ne-o spun 
Pentru un viitor promis 
Şi bun... 
Amar ca fierea. 
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“Ce este patria,mamă?” 
-Este ce vezi,peste tot, 
şi nu e al celor care te văd 
şi te socot. 
Ce este Patria...? 
Oul 
Ce este... 
Creşte 
Ce?! 
 
Imi răspunde ecoul 
O tristă poveste. 
 
 
Cei doi din mine 
 
 
In zodia gemeni sunt născut, 
Doi în unul, armăsari iuţi la minte, 
După stele aleargă la păscut 
Ascunse noaptea în cuvinte. 
 
Unul îmi pune verbul la încercare 
Celălalt aşează iubirea-n vers, 
Cînd unul gândeşte,celălalt pe-o cărare 
Metafore coboară din univers. 
 
 
Când fac schimburi de căldură 
C-o muză rătăcită pe orbită 
Celălalt simte epitetul ca arsură 
Şi noaptea-n zori e înălbită. 
 
Nici-unul nu-i de celălalt răspunzător, 
Ne credem,separaţi,nemuritori, 
Cînd amîndoi ne-ntoarcem dintr-un zbor 
In mine priveghiul se termină în zori. 
 
El este acela care scrie, 
Cel ce dictează este un destin, 
Dacă salvăm din rană o poezie 
O semnează el, cel anonim. 
 
 
Cei doi gemeni-timpul şi spaţiu 
 
Alunecând, se interferează spaţiu cu spaţiu 
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Încrucisându-se în timp se prelungeşte 
Până în adâncuri de timp,până la Horaţiu, 
În noi cu voia undelor se-nţelepţeşte. 
 
Şi tot ne integrăm în hăul lui deschis 
Încrucişându-ne cu vetuste spaţii şi istorii 
Până când şi el cade ucis 
Între cele două clipe unde pier şi norii. 
 
Un singur timp cât universul 
Proclamă o necunoscută definitivă... 
Spaţiul nostru nu cunoaşte viersul 
Şi nici muzica celestă relativă. 
 
 
Cercul timpului nostru 
 
Suntem născuţi pentru două lumi paralele, 
E una cu o clipă mai înainte, cealaltă mai apoi, 
Prima venind suspect de nevăzută dinspre stele, 
Cealaltă născându-se, aici, în noi. 
 
Suntem uniţi prin vise, un puzzle de schele,  
Chiar dacă prin vreme nu ne mai vedem 
Cu universul ce alunecă  împins de vele 
Deşi în ancestral pornisem în tandem. 
 
Trecem prin timpul nostru pe care-l bem 
Cum soarbe apusul curcubeul îndepărtat 
Şi chiar dacă de tăcere eu mă tem 
N-am să zăbovesc niciodată în păcat… 
 
Iar când v-a veni timpul invizibil şi chiar mat 
Urmându-şi decalajul temporal 
N-am să mai fiu de mult la mine-n sat, 
Voi fi departe înspumând un cal… 
 
Chiar dacă voi fi obosit întins pe brazdă lat 
Tu vei veni chiar şi a doua oară  
Prin harul divin al timpului curbat 
Să crească iarba în brazda mea din vară. 
 
Priviţi cum furnica din trupul meu cară 
Părţi nevăzute de cer lăsate pe pământ, 
Să mai zidească o casă frumoasă şi rară 
În  lungi versuri cioplite din CUVÂNT. 
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Cineva SUS mă iubeşte 
 
Sus, norii au aşezat fotoliu pentru mine 
din aburi de vise şi culori astrale, 
m-aşteaptă să-mi urc gândul ce vine 
pe aripa de timp,îndrăzneţ şi agale...  
 
Maşinile scoteau pe nări smog, 
Eu mă simţeam în vis pe fotoliu din nori , 
Verbele de bine îmi erau drog 
Când adjectivele se-aşternuseră covor în zori. 
 
Cineva Sus m-a trimis în cuvinte, 
 în înalturi ca un zmeu din poveste. 
De atunci rătăcesc şi caut un Părinte, 
aşezat pe-un fotoliu dincolo de creste. 
 
Încă aştept fulgerul să-mi dea de veste... 
 
 
Ciobanul de pe pajiştea lunii 
 
Iarba crescuse pe pielea lui, 
devenise o pajişte pe care o păşteau oile, 
avea plăcerea de a bea 
lapte din ţâţa prunei 
până se îmbătau oile. 
 
Cerul începuse să ameţească ţinându-se de-o stea 
iar ea 
sculându-l din somn s-a speriat 
de ploaia florilor de tei 
mirosind a lapte de prună 
vărsat peste întregul sat 
pe când câinele cerului umbla în coadă 
cu-n covrig de lună. 
 
Ciobanul obosit de atâta somn s-a trezit 
pentru o clipă, 
apoi a adormit din nou 
să-i crească iarba mănoasă pe piele, 
de atâta risipă 
de timp, rămăsese ne păscut un bou… 
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Cuvinte din livezi 
Soţiei mele, poeta Titina Nica Ţene 
 
Când a trecut atâta amar de vreme? 
Iubito, peste noi zăpezi s-aştern, 
Cât sunt aici cu tine, nu te teme 
Chiar dacă în geam ne bate-un frig etern. 
 
De când ţi-a înflorit pe deget iarbă, 
-verigheta legământului pe veci- 
Lumina din oglinzi se-mpleteşte salbă 
Când prin poezia mea tu treci. 
 
Chiar dacă, tu, acum, nu mai eşti 
Fetiţa din livezi, dar eşti bunică, 
Porţi cu tine traista cu poveşti 
Pentru nepoţica cea mai mică. 
 
A trecut, când, atât amar de vreme? 
Iubito, peste noi se-aştern zăpezi, 
Eu sunt aici, alături, nu te teme 
Şi-ţi mai culeg cuvinte din livezi. 
 
 
Cuvintele atrag realitatea 
 
Am scris; omul din lut a fost plămădit, 
Dumnezeu după chipul şi asemănarea lui l-a zidit! 
 
În primordial, scriam; a suflat viaţă peste el, 
Inimă dându-i şi suflet bland de miel. 
 
Cuvântul a fost la început, lucrurile din zbor 
Şi-au luat înţelesul după utilitatea lor. 
 
Am scris să fie”epoca de piatră” 
 Şi oamenii din peşteri şi-au făcut vatră. 
 
Cronologic-“ epoca de fier “am scris, 
Săgeata din bronz căprioare a ucis. 
 
Adunându-se ură în cuvânt şi-n noi 
Acesta a luat înţeles de război. 
 
Istoria toată pe cruce plânge 
Vina o are cuvântul sânge… 
 
“Renaşterea “din zece sunete formată 



 14

Epoca spiritului îi-este dată. 
 
“Revoluţia “cu înţeles de început 
În evoluţie n-a mai încăput. 
 
Din nou, între noi ne-am ucis 
Pentru o lozincă şi-o himeră de vis. 
 
Mai scriu, încă, înţelegând paritatea 
între gând şi cuvintele ce atrag realitatea. 
 
Mă opresc, mi-e frică, poate un alt cuvânt adună 
în înţelesul lui o nouă furtună. 
 
 
Debutează toamna… 
 
Debutează toamna cu lună zemoasă-n vii 
stelele  îmbracă noaptea în zale 
prefacerea ierbii din orele târzii 
păstrează aroma pleoapelor tale. 
 
M-apasă călcâiul de frunze, de fată 
şi sângele ierbii când fuge-napoi 
sărutul, rămas, de fructă coaptă 
e o amintire dulce pe buzele-mi moi. 
 
E toamna o rană cu arsuri, 
c-o strânger-n inimă-adâncă 
îmi place să alerg prin păduri 
moartea ei mă bucură încă. 
 
 
Desenul de sare 
 
În ziua aceasta m-a albit furtuna 
Ce-şi trimite ţestoasele sub uşi, 
Se holba din nori la mine luna 
Desenînd pe podele din sare păpuşi. 
 
Din nu ştiu ce clipe înalte şi multe 
Te-ai desprins din sarea albă pe podea 
Te simt femeie cu dorinţe oculte 
Plângând cu lumină pe inima mea. 
 
Mă simt aici ca un Făt-Frumos 
Ce-şi arde briza sărutului pe buze, 
Vapoarele-mi stârnesc un cântec duios 
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Când femeile-mi sunt,pe mări,călăuze. 
 
 
Despre… 
 
Fagul din faţa casei şi-a aruncat 
rădăcinile în cer, 
frunzele sorb izvoarele din adâncuri 
iar în ziua plesnită ca o piersică 
coaptă 
copiii încă mai cer 
să le cânte frunzele 
în şoaptă. 
 
…doar femeia cu nume de floare 
îmi trece prin gând 
când tot sunt o aşteptare, 
iar amiaza ronţăie seminţe 
în timp ce scriu la poem un rând 
despre umbrele rămase în urma 
unor fiinţe. 
 
 
Dimineaţa de Sfântul Gheorghe 
 
Aleargă primăvara desculţă prin sat 
Şi stelele ai căzut în nucii grădinii 
Dimineaţa nu s-au stins, n-au mai plecat 
Au rămas ochiuri de izvoare la rădăcina luminii. 
 
În apele lor închegate, tremurând în cupe de muguri, 
Se zămislesc rodul de sevă, răcoare… 
Luminau crengile ca nişte ruguri 
Şi raze picurau, uimite de soare. 
 
O, stelele pe punţile nucilor au căzut 
Cu hlamidele lor muiate în luumină 
Şi nu s-au pierdut, 
Au rămas pe vechea tulpină. 
 
Păsările au început un vechi tril 
Concert la care au venit şi cucii 
La sfârşitul nopţilor de april… 
 
…Era Sfântul Gheorghe şi-n noapte înfloriseră nucii. 
 
 
 



 16

 
 
 
Dimineaţă după dimineaţă 
 
 
Oraşul mestecă gânditor 
străzile ce păstrează 
urma călcâiului tău. 
 
Guguştucii vin la ferestre 
ciugulind cea mai rămas 
după atâtea gânduri  
risipite… 
 
doi nuci joacă tenis cu seminţele 
în spatele curţii 
îmbâcsită cu iluzii 
 
stau după uşa dimineţii 
ca motanul ce-şi pândeşte pasărea 
şi mă simt gardianul 
care şi-a uitat zâmbetul 
dincolo de gratii 
 
dimineaţă după dimineaţă 
zidesc în central oraşului 
catedrale de speranţe 
în care guguştucii vin 
să-şi amintească cântecul… 
 
 
Dincoace de Styx 
 
Să mori ne ştiind c-am trecut  Stx-ul 
Învolburate ape retrase în mine, 
Când mi-am rescris destinul cu pixul 
Eu mă năşteam din adâncuri saline 
 
În singurătate să mori ne ştiut 
Căzând în zbor de gânduri pe culmi pleşuve 
Apusul se răneşte c-un sărut 
Când amintirea arde-n etuve 
 
Vremuind amurgul moare 
Cu părinţii plecând în veşnicie 
Dumnezeu n-a făcut o eroare 
De renasc prin rădăcini în Poezie 
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Slovele mă vămuiesc şi-mi cer 
Metafore împietrite în cuvinte 
Verbele s-aprind constelaţii pe cer 
Când părinţii s-au retras în morminte. 
 
 
Dincolo de rama tabloului 
 
 
La tine încearcă culoarea invers să curgă 
Spre-un început mai întunecat de vis 
Apoi un larg somn unde cocorii 
Ne coboară mai jos de paradis. 
 
Tu descoperi dincolo de negru 
Nopţi înverzind,când eu devin o toamnă, 
Iar  prin rana cenuşiului integru 
Văd chipul tău de rouă,Doamnă. 
 
 
Doamna în alb 
 
Doamna în alb cu pălărie 
a trecut din nou pe strada mea, 
m-a privit stârnind în suflet o ferie 
cum pe cer s-aprinde o stea… 
Doamna în alb cu pălărie. 
 
Doamna în alb cu pălărie  
mi-a făcut cu mâna într-o zi, 
eram pe balcon la datorie, 
stingea c-o mână clipele târzii, 
Doamna în alb cu pălărie. 
 
Doamna în alb cu pălărie 
îmi zâmbeşte ziua întreagă, 
n-am să spun că-mi e soţie 
muză-mi este de-o viaţă întreagă, 
Doamna mea cu pălărie! 
 
 
Doar o Treime 
 
Lupta inegală a început de mult 
Confruntarea dintre luciferi  este şi-n vis 
De nimic şi nimeni nu ascult 
Până şi timpul dintre ei l-au ucis. 
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Doar un colţ de spaţiu rămas de răzbunare 
Curge spre un destin predestinat 
Când şi umbra de teamă din cărare 
Se-nalţă spre cerul înstelat. 
 
 
Între două constelaţii o cruce a rămas 
Şi-un Car Mare trăgând timpul după el 
Iar noi la un predestinat ceas 
Suntem lătraţi de-o lumină ca un căţel. 
 
 
Doar visul 
 
Despic cu braţul marea în talazuri 
Şi botez cu noi cuvinte pământul întreg 
Când gândul mai sare zăplazuri 
Şi cuvintele dintre noi se mai leg. 
 
Marea se apropie de mine cu ochii trişti 
Vapoare trec pe sub cerul milenar 
Luceafărul serii geme a restrişti 
Şi-mi aprinde pipa cu-n amnar. 
 
Tu treci călcând pe visul meu 
Cum luna despică-n două bezna 
Iar marea mi te-apropie mereu 
Până când visul îţi sărută glezna. 
 
 
Dumnezeu este o Carte 
 
Îmi imaginez că Dumnezeu e o carte, 
e singura mea ce se-mparte 
în biblioteca cu rafturi albastre 
de cer 
un uriaş şi înalt tom 
ce îşi este sieşi subiect şi atom, 
viziune şi obiect. 
Dumnezeu ce se cuprinde în sine, 
începutul şi viitorul ce vine, 
măcar ca virtualitate, 
toate variaţiunile posibile, 
precum şi contrariul lor, 
prin cleştarul din palate, 
şi dor. 
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Dumnezeu este rezultatul unui ars combinatoriu 
ciclic, 
precum Victoria, 
o Instituţie cu caracter esenţial 
şi problematic, 
precum un val demenţial, 
sinteză delicată de Real 
şi Posibil, 
când meditez cu cei ce pier 
pe un mal 
de cer. 
abil. 
 
După ce pleacă circul 
 
 Femei dansând pe sărmă sub cupola albastră, 
Porumbei aducând în cioc ramura de măslin, 
Sunt toate rămase tăcute în memoria noastră 
Povesti  spuse prietenilor la un pahar cu vin. 
 
Acrobaţi sărind la trapez, lei cu botul pe labe, 
Femei frumoase zburând prin aer ca un vis, 
 Emoţiile noastre şi aplauzele tot mai slabe 
Au rămas în amintire, şoim de vânător ucis.  
 
A plecat circul, tristeţe  la margine de oraş, 
În aer a rămas formele femeilor frumoase, 
Vântul strânge urmele spectacolelor pe făraş 
Şi nostalgia luminilor în suflete rămase. 
 
Eu mai strâng în braţe trupul ei de aer 
Şi îi mai aud tăcerea când se urca pe sârmă, 
Dar mă trezeşte vântul adunând în caer 
Tristeţea gunoaielor rămasă în urmă. 
 
Mă întreb şi-acum a fost o iluzie  a serii 
Când priveam locul unde circul a fost? 
A rămas în urma lui o clipă a durerii 
 Şi iubirea femeii cu trup de aer fără rost. 
 
 
Durerea orei 
 
Durerea  venea  din  interiorul orei 
Şerpii muşcau carnea fiecărei clipe, 
Mai era timp şi ora rezista pe jumătate, 
şerpii muşcau, mâncau 
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pe jumătate 
 
Nimeni nu venea în ajutorul ei 
nici măcar surata care o urma, 
din precedenta 
 rămăsese amintire în spaţiu 
precum nouă zicerile lui Horaţiu… 
 
Sătui şerpii s-au întins la soare 
lungi  cât spaţiul unei zile, 
noaptea ascunşi după o galaxie apropiată 
au ieşit din nou la vânătoare 
să vâneze o altă surată… 
 
Mereu aşa, oră după oră, pe rând, 
Până când? 
Până când… 
 
 
Ecoul nopţii 
 
Când ţi se termină fânul şi ţi se dezumflă roata cu spiţe de fag 
şi muştele secolului te asaltează cu zumzet de bombardiere 
dincoace de prag 
când singurătatea îşi răsuceşte burghiul prin inima ta 
când nu ai alt punct de sprijin decât balamaua care 
mai ţine uşa nopţii fără nici-o stea 
iar carul mic pe cer îşi frânge oiştea de sare 
şi crapă limba cotidianului ca într-un tablou 
de Dali 
şi razele de lumină ca două coarne de bou 
îşi lasă gelatina în creierul nostru 
şi nu observă că în ochii nopţii 
se nasc noi melodii iar nepoţii 
nu întrezăresc simbolul pe cer 
când eu tot mai puţin simt copitele  cailor 
ca o mângâiere şi cer 
ca siluetele gândurilor să adeste în cuiburi 
ca puii de guguştuc, 
atunci aşez existenţa într-un sandiwici 
şi mă hrănesc metafizic înjurându-l pe Ilici 
devenind mai greu 
de intru câte puţin 
în pământul meu 
pe nesimţite 
iremediabil. 
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Egalitatea dintre cuvinte 
 
 
Mi-a luat aerul cuvântul pe aripi 
Şi până-n măduva zborului l-a dus, 
Era tăcere  în trecut, 
Nici legi,obiceiuri,nici porunci, 
Însă,acolo ajuns pe toţi i-a pus 
Semnului egalităţii 
Şi aceluiaşi dor 
Până atunci 
Acum 
Mâine 
Până în viitor... 
 
 
Emirate de gânduri 
 
Fruntea-ţi era un cer de idei spuzit 
când cădea-n ochi un strop de luceafăr, 
cum clipele-s bolnave şi-a-nroşit 
sufletul ce nu-i atât de teafăr... 
 
Gândul gândului tot aleargă 
pe sub propria-i piele atât de tristă! 
Stelare feude pe o hartă întreagă 
mărturii fugare trec în revistă. 
 
Degeaba  implora înţelepciunea în Cuvinte: 
Tăcea, gândea  în clipa evocării 
Iar vorbele lui deveneau mai sfinte 
 Levitând peste irealul transparent al mării.. 
 
 
Evadare din beţia verii 
 
Guguştucul cântă pe antenă 
de se aude în televizor 
şi ecranul vibrează 
de-atâta zbor  
prin cuvânt 
încât a luat-o în sus 
coborând cerul ameţit de-o fofează, 
beată-n vie de-atâta vânt. 
Guguştucul cântă pe antenă 
pulsând sângele la mine-n venă, 
când se mută pe firele de telegraf 
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cartierul întreg aude-n telefon 
cântecul vibrând ca o placă 
de gramofon… 
Guguştucul cântă pe bloc 
şi firele de antenă se rup din dragoste 
de imagini 
de fluierăm cu toţii a pagubă 
în fluiere de soc, 
încât copacul copilăriei iese din ecran 
pe când clipele în rădăcini se duc 
şi se plantează-n veşnicie  
nuc. 
 
 
Evadare din istorie 
 
Dacul din Munţii Orăştiei coborât 
pe sub pământ sarmisegetusian 
şi-a scos degetul pe afară 
să  vadă dacă cerul este 
albastru şi soarele mai varsă căldură pe nară, 
cînd via deapănă prin rădăcini 
o poveste... 
 
Văzându-i chipul timpul la cioplit 
statuie în stânca  pe care se risipeşte luna 
şi nici cuvântul nu l-a mai clintit, 
îl vedem sub geana zilei 
întruna. 
 
Femeia mea cea de toate zilele 
 
Din coasta lui Adam s-a întrupat jumătatea mea 
Mă arde carnea când suferinţa o supune, 
Când vine coborând din vremuri o simt o stea 
Aprinsă în măduva fiecărei ore bune. 
 
Am patru umeri Doamne când alături este 
Două inimi ne bat în pieptul nostru albastru, 
Iar drumul pe care mergem e o poveste 
A omenirii ce-şi caută menirea pe-un astru. 
 
Îmi curge sângele în valuri când ea naşte, 
Durerea o simt precum mielul tăiat în van, 
Însă copilul din noi aduce-n casă iarăşi Paşte, 
Sărbătoarea Învierii ce se repetă an de an. 
 
 Suntem două jumătăţi mitologice venite din înalt, 
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Un trup cu două suflete pe veci  îngemănate 
Când îl doare pe unul plânge celălat, 
Iar când bucuria ne cuprinde pe-nserate 
E  târziu căci vremea ne cioplise în bazalt. 
 
 
Fila unei zile 
 
Azi, sufletul fluturi prinde, 
Soarele somnambul în amiază 
Fire de iarbă aprinde 
Şi vântul face din frunze fofează. 
 
 
E atâta lumină în crucea zilei 
Şi mă simt de plictiseală răstignit 
Dar totuşi pe marginea filei 
Mai prind un flutur de vers rătăcit. 
 
 
În lumina nordului 
 
Valoarea distanţei dintr-un punct din spaţiu 
Şi altul aflat aleatoriu într-o oglindă paralelă 
Cu altă oglindă, ne-o spune înţeleptul Horaţiu, 
Egală este cu linia ce le unesc ca o pasarelă. 
 
Eu merg pe această linie în echilibru acrobat 
Zâmbind sub lumina nordului ca Erasmus, 
Privesc în oglinzi şi nu mă recunosc, sunt ne-mpăcat 
Că valurile lor m-au luat şi m-au dus… 
 
Tot mai departe în alte oglinzi, şi mai sus… 
 
 
Între iubire şi răutate 
 
Petele albe ale cămăşi sunt spălate 
De cel ce mă urăşte 
Mânecile dimineaţa sunt călcate 
De frigul impactului cu lumina. 
 
Iubirea mă scuibă din vârf de tulpină 
Cu vorbe dulci 
Şi haina rămâne ne spălată 
Răutatea îmi şterge bocancii 
Cu care intrasem în cearceaful dragostei, 
Iubirea îmi face salată 
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Din mătrăgună 
Răutatea mă-jură de lună. 
 
 
Imi iau zilele în dinţi 
Şi mă întorc la părinţi 
Aşa mi s-a pus pata, 
De le-am lăsat pe toate, 
 
Rămânând poet cu poezi nepublicate 
Şi fecior de bani gata. 
 
 
Inima mamei II 
 
Luna ca un sloi de gheaţă în topire 
Tristă aluneca pe cerul însorit, 
Era vremea morilor ce măcinau iubire 
Şi-a Cuvântului din sinele dorit. 
 
Dar în lumea asta pe dos întoasă 
Băiatul ce-şi bea ziua în paharul cu vin 
Îşi bătea adesea mama c-o palmă nervoasă, 
Apoi îşi îneca răutatea-n pelin. 
 
Într-o clipă cuvântul ucide l-a trăznit, 
A luat cuţitul şi cu sete în mama a lovit, 
Inima i-a luato din piept aruncând-o-n mărăcini, 
Primăvara începuse să plângă cu flori de mălini. 
 
În tufă sângele mamei a dat în floare. 
Iar inima ei îngrijorată şi tristă l-a întrebat: 
-Fiule, spune-mi sincer, te doare? 
Răspunsul n-a venit şi inima mamei a înlăcrimat. 
 
O, Doamne, ai grije de fiul meu 
Se ruga inima din spinii fără nume, 
Iar fiul înjurându-l pe Dumnezeu 
A uitat de mama ce l-a adus pe lume 
Şi de inima ei însângerând pământul. 
 
În poem mai pulsează  inima, Cuvântul. 
 
Inima mamei I 
 
Avea băiatul mereu un dor de casă; 
Iubirea mamei îl aştepta cu mângâieri: 
Însă o clipă din ancestral rămasă 
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Atingându-i pasul se prefăcea în ieri. 
 
Cum raiul revenirii năştea aşteptarea 
Calul sub şa de dor i s-a uscat, 
Un gând rebel i-a întunecat cărarea 
Când mama îl vedea, de-acum, îmbrăţişat. 
 
O,de-ar fi ştiut  ce fiu se-întorcea! 
La poartă  oprise un bărbat schimbat. 
Nu mai era cel căruia, seara, când torcea, 
 Îi depăna poveşti cu fete de-înpărat. 
 
“-De ce m-ai născut în această lume? 
M-ai întrebat dacă doresc? 
Botezat am fost, fără să ştiu, cu-n nume; 
De ce legea voastră s-o împărtăşesc?” 
 
...Şi pentru  toate acestea şi alte multe 
Băiatul i-a smuls mamei inima din piept, 
Aruncând-o în mărăcini s-asculte 
Tânguiala lumii ca ceva nedrept. 
 
Bărbatul se şterge de sânge în grabă 
Cu-o aripă de corb în zbor, 
Din tufă, îndurerată, inima întreabă: 
“Dragul mamei,mâinile te dor? 
 
Dragule, mâinile te dor? 
Mâinile te dor 
Te dor 
Dor...” 
 
 
Întrebare din cuvântul întrebare 
 
Mă întreb cât este de adânc lacul din cuvântul lac 
Cât este de înalt muntele din cuvântul munte 
Cât de rău este răul ce-l ţinem de mână 
Cât de roşu este cuvântul mac 
Şi cât de cărunte 
Cuvintele din Limba Română. 
 
Mă întreb cât  adevăr există în răspuns, 
E cineva mai uns 
De Dumnezeu să răspundă la întrebare? 
Când alt cuvânt cu acelaş sens 
Face răspunsul să fie mai dens? 
Din cuvânt mai iese pe-o cărare, 
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O rădăcină căruia îi cresc înţelesuri 
Spre o altă întrebare... 
 
 
Intrebare 
 
Pe sub geană de apus 
Dorul caută ce-a pus, 
Joc vioi de anahoret 
Inventat de un poet. 
 
Ne-nsenină, ne-ntristează 
Vântul ce bate în fofează, 
A lovit şi-n şatră, 
Câinele în versuri latră. 
 
Glas mimat în zi de post 
Imi irită verbul fără rost, 
Dreptul să ia o piatră 
Fără frică, lovească-n vatră. 
 
Spune lună plină 
Cine dă cu piatra în lumină? 
 
Istorie 
 
Pentru a scrie istoria acestui poem 
l-am extras pe Kafka dintre coperţiile 
propriilor cărţi de care mă tem 
cum procedează dentistul 
şi nu mă tem 
că paginile s-au rescris la loc 
cum renaşte sunetul 
ca nou 
întru-un fluier de soc 
prin ecou. 
 
Pentru a scrie istoria acestui poem 
am întrebat nucul despre rădăcinile lui 
şi mi-au răspuns urmele frunzelor 
din aerul respirat de Gib Mihăescu 
şi firul de iarbă crescut până la nasul copilăriei 
când aurul frunzelor cădeau din gutui. 
 
Pentru a scrie istoria acestui poem 
am întrebat dealul dacă suportă via 
beată de seva fiartă în lumina 
 tăcerii când ciocârlia 
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de ameţeala mea  
poartă toată vina. 
 
Pentru a scrie istoria acestui poem... 
 
 
Iubita mea de soare  şi de rouă 
 
Afară plouă, iarăşi plouă 
Iubita mea de soare şi de rouă, 
Nu ştiu cum să fac, să  te-aduc 
In amintirea de sub nuc. 
 
Iubita mea de rouă şi de soare 
Îmi creşte un  munte pe cărare, 
Nu ştiu în vers cum să te cânt, 
Frunză de nuc, scrisoarea mea în vânt. 
 
Nu ştiu în vers cum să te cânt, 
Metaforă eşti, eu verb mai sânt, 
Să vii din amintire până-ntotdeauna, 
Pleoapele cerului să fim, întruna. 
 
Pleoapele cerului să fim, întruna, 
Eu drum de Luceafăr, tu  Luna, 
Dar cum să ne întâlnim nu ştiu, 
Mi-e teamă că e prea târziu. 
 
Afară plouă, iarăşi plouă, 
Vino, iubita mea de soare şi de rouă. 
 
 
Jocul lumii 
 
Jocul lumii este dintotdeauna  
identic cu inspiraţia, 
Heraclit  complice cu Luna 
face ca  jocul formelor  să fie ostile  
cu înţelegerea acestora. 
Şi respiraţia, respiraţia 
Intră în circularitate cu stele 
rătăcite, jocuri complice 
cu elementele gândurilor mele. 
Eu resist  
În persistenţa afectelor 
şi în iubirea fetelor 
dorinţă pentru care sunt 
trist. 
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Strig print toate trompetele  
porilor mei: 
Exist! 
 
Legendă 
 
Se crapă ca o uşă ziua de mâine 
Un pescăruş a încercat să trecă prin ea 
Şi-a frânt zborul în două ca o pâine, 
O parte a căzut pe pământ,cealaltă pe o stea. 
 
În locul unde-a căzut pe pământ 
Legenda spune c-a-ncolţit o lalea, 
Cealaltă dusă,de vânt, 
O vedem seara o căzătoare stea. 
 
Trec prin uşă în ziua de mâine 
Cuprins de nelinişti şi de spaime, 
Marea mă latră ca un câine, 
Mă feresc ascunzându-mă-n basme. 
 
 
`Loveşte clipa clopotul răbdării 
 
Viitoru-i nostalgie pesimistă, 
trecutu-i speranţă fără regret 
cu  clipa anonimă uitată şi tristă 
în ultima literă din alfabet. 
Spaţiul  unde m-am născut 
e o întâmplare în care sunt zidit, 
prea aproape-i ziua şi prea tăcut 
îi epitetul unui veac  ne-mplinit. 
Metafora ia proporţii în viitor 
la încercarea tăinuită a evadării 
dintr-un război de-un veac în care mor 
 speranţele răsticnite pe crucea zării. 
 
Mai loveşte clipa clopotul răbdării. 
 
 
Lumină pentru Mama 
 
În fiecare zi îţi aprind din inimă  lumina, 
Lumânare,mamă, pentru sufletu-ţi umil, 
De am greşit, îmi port şi-acuma vina 
 furnicilor strivite sub călcâiul de copil. 
 
Îmi port crucea plecării mele din sat, 
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Alergând după fluturi sub cerul depărtării, 
Iar dacă, uneori, am căzut  în  păcat, 
Îţi cer iertare,mamă,la ceasul înserării. 
 
Îmi aprinzi zorii luminii ce n-o  vezi, 
Eu,lumânării zilei mă închin sfios, 
De Sus, ştiu, tu prin lume mă urmezi 
Şi mă-ndrepţi cu sfaturi când fac ceva pe dos. 
 
Iubire şi cald era mamă lângă tine 
În universul casei în amintire rămas, 
Dar o chemare încolţea, pe-atunci, în mine, 
Destinul îmi pregătise-un Pegas... 
 
De-atunci colind prin păduri înşelătoare 
Tezaur de invidie, ură şi venin. 
Am mai venit la casa albastră pe-o cărare 
Iar tu în ochi aveai lumină mai puţin 
 
Aşteptai tăcută cu  fruntea de fereastră 
Aveai în ochi aşchii de întuneric 
Iar gându-ţi trimis spre mine-pasăre măiastră 
Doar el mă cuprindea în mieziul sferic. 
 
O iubire de tine îmi intă-n sânge mamă 
Cu ghiocei, muşcate şi miros de pelin, 
Dojeana-ţi blândă aş lua-o acum în seamă 
Şi m-aş întoarce acasă pe urme de senin. 
 
Un dor îmi coboară în inimă de casă 
De truda tatei,a ta şi de înserate mângâieri, 
Însă urma voastră de aer rămasă 
Când o ating se preface-n ieri 
 
 
În fiecare zi îţi aprind din inmă lumina, 
Lumânare,mamă,pentru sufletu-ţi umil, 
De am greşit, îmi port şi-acuma vina 
Furnicilor strivite sub călcâiul de copil. 
 
 
Lumina pietrelor de moară 
 
Corpul meu s-a înfipt în siringă 
intoxicând cu sânge plasticul imaculat, 
apoi cerul a început să lingă 
cu-o vată de nor punctul cu sânge pătat. 
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Ziua cu mânecile dimineţii suflecate 
plângea cu toate clipele-ntre dinţi, 
era veselie între merele livezilor încărcate 
lângă drumul unde dormeau părinţii din părinţi. 
 
Incepuse să ningă peste tăcerea cu maci, 
mă desvelisem de piele şi cald îmi era, 
însă muşchii mai creşteau pe copaci, 
oaselor mele  întâmplarea le era grea 
 
ca lumina pietrelor de moară 
în saci 
ce nu lasă niciodată grâul să moară... 
 
 
`Ziua lui Dumnezeu 
 
Era Duminică ziua lui Dumnezeu 
Înfăşurată în scutece de lumină târzie. 
 Îmbrăcată în zale de rouă venea din Fenezeu 
Femeia cu rochii din puf de păpădie. 
 
Pulpele-i dezvelite de briza gândului meu 
Rotunjeau clipele pe margini de-aşteptare, 
Luminându-mi sufletul ce ardea-n lumânări de seu 
Ea se făcuse stea, se pierduse-n zare. 
 
27 aug.2011 
Geoagiu 
 
Ziua de ceară 
 
În amiaza aceasta Dumnezeu a vărsat 
Călimara cu cerneală galbenă peste oraş, 
Se colorase totul de parcă ar fi pictat 
Un tablou de toamnă adunată pe făraş. 
 
Frunzele se topiseră de atâta culoare 
Se scurgeau ca un fluviu în parc pe poteci 
Iar noi eram lumânări aprinse de soare 
Să-ţi luminăm drumul când prin ziuă treci. 
 
Al.Florin Ţene 
26 august.2011 
Geoagiu 
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Viziune 
 
Am văzut pe Afrodita dansând pe mare 
Era în rochie transparentă şi albă, 
Pulpele-i rotunde le vedeam în soare 
Iar scoicile i se aşezaseră pe gât salbă. 
 
Dansa în jurul iahtului cu pânzele întinse, 
Eu visam la depărtări albastre, 
Valurile erau sub carenă învinse, 
 peştii îi aşezau Afroditei o diademă de astre. 
 
 
Vibraţia de lumină a lunii 
 
Alunecând ca un fulg luceafărul pe mare 
Văd cum vibrează lumină luna 
Trasând pe luciul apei o cărare 
Să nu se rătăcească cumva furtuna. 
 
Cum îmi încinge speranţa fruntea 
Învinuindu-mă c-am trădat câmpia, 
Eu cu-n petec de lumină mai frec puntea 
În timp ce-mi  încolţeşte la tâmplă Poezia.  
 
 
Verbul din oglindă 
 
Verbul încărcat de înjurătură 
s-a privit în oglindă, 
speriat de propriul chip 
şi ură 
s-a spâmzurat de-o grindă 
a frazei următoare... 
 
plecată aiurea pe cărare 
fraza a luat foc de supărare 
văzând că verbul nu mai moare. 
 
Ajunsă-n sat 
l-a adoptat 
ca predicat... 
 
 
Uvertură la timpul meu 
 
Eu:  Sunt un cuvânt cu sens divers 
E-atâta loc să fie infinit! 



 32

 
Iubita: Iar dacă noaptea se strecoară-n vers 
Eu mă simt un verb de locuit! 
 
Eu: Cu tine se-ntorc şi pietrele-n munte 
Pe coame de valuri cu vârful în sus... 
 
Iubita: Pe înserate stâncile au început să cuvânte 
Din care adjectivele  s-au compus. 
 
Eu: Mă simt un interior consacrat 
Dulci sâmburi de iubiri, 
 
Iubita: Tu să-mi fi locuinţă, eu să-ţi fiu un sat 
Vrăjiţi în ecouri de sperate nemuriri... 
 
 
Traseu oval 
 
Oceanul a tăiat luna mare cât o mămăligă 
în două, 
jumătate a lăsato s-o mănânce peştii, 
cealaltă ne-a dato nouă 
să ne lumineze îmbrăţişările de pe mal. 
Cerul a înhămat la Carul Mare 
un cal 
de mare pentru plimbarea pe Calea Lactee 
unde  ne-am croit cărare... 
 
O jumătate de lună a urcat pe cer, 
sloi de gheaţă în topire, 
în timp ce stelele încă mai cer 
spaţiu cu lumină pentru iubire. 
 
La miezul nopţii luna ca un iaht plutind 
s-a oprit pe un val. 
Ne-am urcat levitând în abis, 
aşa a început călătoria pe un traseu oval 
în propriu nostru vis. 
 
 
Sunt seva poemului meu 
 
Sevă sunt şi  via mă fierbe vin 
Pe dealuri în boabe de aur 
Prietenul mă bea, am gust de pelin, 
Ascultând înserarea colorată de-un graur. 
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Din rădăcini urc şi-n boabe mă coc, 
Mă beau pe-ndelete în căni de lut 
Ciobanii doinind din fluiere de soc, 
Când eu fierb în butoaie tăcut… 
 
Prietenul sunt eu şi mă sorb 
Din cupa mea de trup şi gând, 
Încă se scrie poemul în orb 
Din care n-am plecat nicicând. 
 
 
Sunt poetul esenţelor tari 
 
Sunt poetul esenţelor tari 
Ce sorb din apa lui Hristos, 
Când pe drumul confuziilor mari 
Înţelepciunea  mă face mai frumos. 
 
Un ochi mă urmăreşte-n sine, 
În cale crescând confuzii de lumini, 
Ce mă duce-n tăcerea care vine 
Sub atâţia ochi divini. 
 
Sunt poetul esenţelor tari 
Şi beau măduva cuvintelor din mers, 
 Dacă  prin vreme anii îmi sunt mai rari 
Cineva muntele de păcat m-i l-a şters. 
 
Mai trăiesc vremea inimii înduioşate 
Şi-a timpului dragostei dintâi, 
Mai sorb esenţe cu păcate 
Când te roagă Poetul să rămâi... 
 
Sunt Visătorul esenţelor tari, 
Un ins grăbit spre ce-o să fie, 
Las clipele mele de armăsari 
Să mă tragă-n veşnicie... 
 
Sunt poetul esenţelor tari 
Călătorind într-o caleaşcă de Poezie. 
 
 
Suma unei existenţe 
 
Înainte de a pleca am tras o linie, 
adun nopţile cu visele, zilele cu speranţele 
şi credeam că totul încape 
în trecerea mea dincolo… 
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Amăgitoare incertitudine 
în rezultat 
nu au încăput visele 
iar speranţele au rămas aici 
cu nopţile şi zilele 
într-o filă de calendar. 
 
Subînţelesul unei idei 
 
Calmă înserarea strecoară sunete muzicale 
în subînţelesul vorbelor rostite, 
dorul foarfecă un petec de cer 
şi alunec, 
nu aţi ghicit, nu în jos, 
în sus duios luna îmi gâdilă tălpile, 
ard ca o idée ce-mi scapă, 
mereu săgetez cu speranţa distanţa 
timpul şi constelaţiile 
şi te cred de ciocolată pe malul mării, 
imaginea gării îţi fuge de sub degete 
vibrând în subânţelesurile verbelor 
ce ţi le spun telepatic. 
 
 
Stăpân pe auz 
 
În sâmburele zilei Morfeu mi-ntoarce auzul spre sine 
Cu nordul la tălpile mele şi sudul la tâmple, 
vise, speranţe,chiar tăcerea vine 
în clipa când eternal trebuie să se-ntâmple. 
 
Patru puncte cardinale şi o singură întâmplare, 
restul plonjează în şeansa dusă, 
o inflaţie a clipelor se-arată în zare 
şi lumea alunecă pe-o întâmplare apusă. 
 
Clopotul sub care ne aflăm de-o veşnicie 
în locul limbii poartă un simbol: 
Omul cel aşteptat încă din pruncie 
în timpul nostrum de sticlă şi gol. 
 
Încă mai sper să ne întîlnim la fântâna 
înţelepciunii unde auzurile îşi vor da mâna 
când auzul se întoarce spre sine 
şi speranţa înfloreşte în tăcerea ce vine… 
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Povestea cu “A fost odată“ 
 
E o poveste veche că dacă n-ar fi fost 
n-ar fi învăţat-o păsările pe de rost 
când întâmplarea aripi îşi pune 
şi cazanul trimite pălinca în prune 
 
o şoaptă de la auz la vorbă 
când m-am ars cu ciorbă 
suflu în îngheţata de pe băţ 
şi înjurătura îmi pare un răsfăţ 
 
prietenul la nevoie,e o poveste, 
se cunoaşte finalul,ajuns pe creste, 
când,Doamne,apără-mă de prieteni,se ştie, 
duşmanul îmi e floare la…pălărie 
 
a fost odată,e o amintire din viitor 
voi fi,e un trecut şi mă dor 
poemele ce le spun şi nu le-ascult 
nici eu, Doamne…e prea mult! 
 
 
Poezia 
 
Poezia se întrupează când soarele 
şi Hades se ating până şi-n vis-  
spune  Odysseas Elytis, 
atunci în amiaza susţinută de cariatidele pădurii, marele 
cer încălţat cu pielea picioarelor mele 
mă primeşte rătăcind printre  stele 
şi ars de dor, 
îmi pune aripi ,şi zbor 
cu sufletul meu ancestral  
şi călător 
când sub şa mi-a murit şi ultimul cal. 
Iar strugurii sunt sâni în via 
din care mulg lapte pentru zei. 
Aceasta este Poezia 
din care te invite,cititorule,să bei. 
 
 
Privind prin ochelarii imaginaţiei 
 
Se plictisesc pe vaporul încărcat de vise 
Nu mai gândea, îşi  bronza sânii  la strălucirea din valuri, 
Priveam cu coada imaginaţiei când ochii 
îşi ţineau pleoapele închise 
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de ruşinea nisipului gol de pe maluri. 
 
Măduva spinării mă furnica de atâta sare 
s-au mai degrabă de meduzele cu ochelari de soare 
ce mă încolăciseră sufocând respiraţia poemului 
scris pe plaja goală într-o dimineaţă 
alungând cu frigul ei gospodinele la piaţă. 
 
Iubitele mele se bronzează de-atunci 
la aragazul ce coace plăcinta cu nuci 
pentru întoarcerea mea venind de departe. 
Eu am rămas de mult înveşnicit în carte. 
 
 
Rădăcini perene 
 
Sufletul meu rătăcind printre  
vitraliile gândului 
îmi impinge vocea sub brazdele timpului 
şi se pictează miel sacrificat 
în numele rugului aprins în altare. 
 
Am aflat că tu măsori înstrăinarea unui spaţiu 
pe măsura exclamaţiei primăverii 
şi laşi profeţii fără ţară 
şi hoţii fără măgulirea buzunarului 
întors pe dos. 
 
Rădăcinile perene rămase fără adăpost înaintea iernii 
usucă pe dinăuntru sevele 
când noaptea trece pe sub picioarele surdului 
dezechilibrându-i 
vederea 
şi poetul un accident ireparabil 
soseşte ca o solie 
ce îşi bate singur în frunte 
cuiul lui Pepelea 
pentru câteva imperii de poeme. 
 
 
Identitatea, visul absurdităţii 
 
Nu condamn semenii şi nu reduc destinul 
la tot ce ne-a rămas. 
Individul de-alături este straniu, 
e o particulă, un crepuscul, un electron liber, 
monadă, ceva viu. 
El şi-a schimbat destinul în dorinţa  
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experimentării fatale pe el însuşi 
neputinţă 
într-un ceas târziu. 
El iese, precum eu, în calea visurilor 
căzând în propria-mi capcană, 
pustiu… 
 
Devenim indivizi aflaţi în luptă, 
într-o vreme de spaţiu suptă, 
fără nici-un motiv, 
cu propria noastră umbră, 
suntem cei care ne-am pierdut-o definitiv. 
 
Când ne însorim 
 
Pentru frumuseţea nopţii întunericul se face negru 
ca stelele să apară în toată lumina lor, 
iar cerul devine mai integru 
şi îngerii n-i se întorc pe umeri în zbor. 
 
Însă norocul ne amăgeşte din păcate 
ne pierdem umbra încercând s-o sărim. 
Noaptea nu mai mulge lumină din stele înţărcate, 
ugerele lor nu dau lapte când ne-însorim. 
 
 
Litografie 
 
Mă fascinau litografiile cu oceanul în furtună, 
cenuşii imagini ce scăpărau sub frunte lumini, 
copil fiind trimiteam scrisori la lună 
sperând c-o să crească o casă pentru mama 
din crengi aşezate de mine şi rădăcini. 
 
Larousse între pagini puse la ierbar 
Stânjeni de păsări îşi luau zborul 
iar ciorile de pe case îmi aruncau ca dar 
pene cu care scriam în amiază dorul 
la lumina unei feştile de iască. 
Din cenuşa anilor se-ntrupează un guguştuc 
ce şi-a luat pe aripi trecutul unui nuc 
o altă ogradă cu amintiri să-şi găsească… 
 
 
Infinitul ne salvează 
 
În vremuri ancestrale  pe umerii lui 
s-a urcat un altul, 
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pe următorul alcineva 
spre înaltul 
în alt veac când au descoperit fierul 
şi aşa până ce au crezul că au cucerit cerul. 
 
Când şi-au dat seama că nu înţeleg 
universal cel mare 
au inventat zeii 
motiv de disperare… 
 
Apoi au coborât de pe umeri 
fiecare 
până când au intrat  
în pământ 
-fiindcă ne naştem la întâmplare 
şi murim pe rând. 
 
Nemulţumiţi l-au inventat pe Dumnezeu 
Fiinţa 
prin CUVÂNT 
care era de mult acolo Sus. 
…şi aşa până când infinitul din apus 
ne salvează neputinţa. 
 
 
Incident istoric 
 
A ieşit istoria în stradă, dezbrăcată ca o nebună, 
În piaţa publică strigă cât o ţin paginile: 
Sunt unică şi nu mă repet, terorismul politic 
mi-a pus cunună, 
tras la şapirograful timpului ,el e de vină! 
Istoria mai strigă:să se facă lumină! 
 
În piaţa Patriei istoria desculţă ca o fată bătrână 
Urlă din tot plămânul îmbâcsit de războaie: 
Sunt fecioara ce visează sub lună 
la Bărbatul ce-şi pune în cui Războiul 
Şi-n faţa femeii-Pacea, genunchiul şi-l îndoaie. 
 
A ieşit istoria în stradă ca o nebună, 
E noapte ,oamenii latră la lună 
şi câinii ascultă cuvântându-le în strună. 
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O mie de poeme 
 
masa încărcată de pahare aşezase tăcerea 
între noi, ascultătoare strofă de poem, 
dar parcă simţeam că mai trebuie ceva 
atunci am adăugat verbelor nudul tău 
te-a văzut şi nucul- 
ochiul cu care vezi cum noaptea înroşeşte 
de pudoare, obrazul pământului 
îmi spune că nimicul rămâne nimic 
şi rămâne aşa cum este... 
 
zidurile nu păstrează plânsul tău 
cântecul se întoarce ca un ecou 
însutit la tine; 
ne este foame de imaginile noastre 
din cuvinte, când ziua îşi înţepase călcâiul 
în ascuţitul dialog dintre noi şi alerga 
curgându-ne sâge din ochi; 
sub nuc cădeau cântece de guguştuc 
peste trupurile înlănţuite 
şi deodată eurile noastre 
s-au ridicat spre cer 
trăgând după ele o mie de poeme... 
 
SFÂRŞIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40

 

 
CUPRINS 

 

A doua moarte a lui Zeus ........................................................................................................................3 
A plecat circul .........................................................................................................................................4 
Abatere de la firesc.................................................................................................................................4 
Al doisprezecelea ceas ............................................................................................................................4 
Caietul cu poezii......................................................................................................................................5 
Când n-ai ce face.....................................................................................................................................5 
Când ne însorim ......................................................................................................................................5 
Canicula din cuvinte................................................................................................................................6 
Cântecul de vară .....................................................................................................................................6 
Caracatiţa timpului .................................................................................................................................6 
Care ........................................................................................................................................................7 
Casa de sub nucul dintre două veacuri....................................................................................................8 
Ce este patria, mamă ? ...........................................................................................................................8 
Cei doi din mine ....................................................................................................................................10 
Cei doi gemeni-timpul şi spaţiu.............................................................................................................10 
Cercul timpului nostru ..........................................................................................................................11 
Cineva SUS mă iubeşte..........................................................................................................................12 
Ciobanul de pe pajiştea lunii.................................................................................................................12 
Cuvinte din livezi...................................................................................................................................13 
Cuvintele atrag realitatea .....................................................................................................................13 
Debutează toamna….............................................................................................................................14 
Desenul de sare ....................................................................................................................................14 
Despre…................................................................................................................................................15 
Dimineaţa de Sfântul Gheorghe............................................................................................................15 
Dimineaţă după dimineaţă ...................................................................................................................16 
Dincoace de Styx...................................................................................................................................16 
Dincolo de rama tabloului.....................................................................................................................17 
Doamna în alb.......................................................................................................................................17 
Doar o Treime .......................................................................................................................................17 
Doar visul..............................................................................................................................................18 
Dumnezeu este o Carte.........................................................................................................................18 
După ce pleacă circul ............................................................................................................................19 
Durerea orei..........................................................................................................................................19 
Ecoul nopţii ...........................................................................................................................................20 
Egalitatea dintre cuvinte.......................................................................................................................21 
Emirate de gânduri ...............................................................................................................................21 
Evadare din beţia verii ..........................................................................................................................21 
Evadare din istorie ................................................................................................................................22 
Femeia mea cea de toate zilele.............................................................................................................22 
Fila unei zile ..........................................................................................................................................23 
În lumina nordului ................................................................................................................................23 
Între iubire şi răutate ............................................................................................................................23 



 41

Inima mamei II......................................................................................................................................24 
Inima mamei I.......................................................................................................................................24 
Întrebare din cuvântul întrebare...........................................................................................................25 
Intrebare...............................................................................................................................................26 
Istorie ...................................................................................................................................................26 
Iubita mea de soare  şi de rouă .............................................................................................................27 
Jocul lumii.............................................................................................................................................27 
Legendă ................................................................................................................................................28 
Lumină pentru Mama ...........................................................................................................................28 
Lumina pietrelor de moară ...................................................................................................................29 
`Ziua lui Dumnezeu...............................................................................................................................30 
Ziua de ceară.........................................................................................................................................30 
Viziune..................................................................................................................................................31 
Vibraţia de lumină a lunii......................................................................................................................31 
Verbul din oglindă.................................................................................................................................31 
Uvertură la timpul meu ........................................................................................................................31 
Traseu oval ...........................................................................................................................................32 
Sunt seva poemului meu ......................................................................................................................32 
Sunt poetul esenţelor tari .....................................................................................................................33 
Suma unei existenţe .............................................................................................................................33 
Subînţelesul unei idei............................................................................................................................34 
Stăpân pe auz .......................................................................................................................................34 
Povestea cu “A fost odată“ ...................................................................................................................35 
Poezia ...................................................................................................................................................35 
Privind prin ochelarii imaginaţiei..........................................................................................................35 
Rădăcini perene ....................................................................................................................................36 
Identitatea, visul absurdităţii................................................................................................................36 
Când ne însorim ....................................................................................................................................37 
Litografie...............................................................................................................................................37 
Infinitul ne salvează ..............................................................................................................................37 
Incident istoric ......................................................................................................................................38 
O mie de poeme ...................................................................................................................................39 
CUPRINS................................................................................................................................................40 
 
 

 

 

 


