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Lucia Silvia Podeanu 
GRĂDINA DE SUB CER 

-  versuri -  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nepoților mei, 
Cu dragoste, 
Cu încredere, 

Cu speranță ! 
 
 

Podeanu 
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”Grădina de sub cer” sau ”Țara din suflet” - Un colț 

din Raiul unei Eterne Iubiri  

PREFAŢĂ 

 

 

 Firea umană, perpetuu expusă intemperiilor 
existenţiale, traduse în inevitabilele anacronisme 
cotidiene, este supusă – deseori - durerilor generate 
de rănile necicatrizabile ale sufletului. Fie că se face 
vorbire despre durerea pricinuită de pierderea fiinţei 
iubite, a trecerii mult prea devreme în eternitate a 
urmașilor, a îndepărtării vlăstarelor proprii şi 
risipirea lor în cele patru vânturi, toate aceste 
sentimente creează duioşie, îmbrăcată într-un cânt 
uneori de jale, alteori de adâncă meditaţie asupra 
sensurilor vieţii, împlinirilor şi dezamăgirilor, viselor 
proprii - ce capătă puterea de a se transforma în 
certitudini.  
 Din toată această simbioză de stări interioare, 
ce erup cu puterea unui vulcan, se naşte Ea – POEZIA. 
O nimfă cu trupul subţire, colorat de aureolele 
boreale ale firii, îmbrăcată în muguri de verde 
primăvară, scăldată în băile de aur ale soarelui, 
prevestind recviemul frunzelor arămii ale toamnei și 
somnul adânc sub zăpezile anotimpului de suflet.  
 Poezia care înalță, zidește, care transformă 
viața muritorului de rând în scânteie din trupul 
veșniciei sau aruncă pe cer zeii cuvântului 
transformați în constelații. Poezia care face din 
gânduri ascunse, litere de foc așternute, de cele mai 
multe ori, ca mărturisiri ale unei vieți trăite, asumate 
și, de ce nu, împlinite prin cuvânt, căci... La început a 
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fost Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și 
Dumnezeu era Cuvântul.  
 Neobosită căutătoare de astfel de comori, 
dedicată cuvântului prin înțeleapta înrolare în armata 
poeziei, Lucia Silvia Podeanu este pur și simplu 
îndrăgostită de vers. Și cum în sufletul celui tulburat 
de muză, mările interioare sunt predestinate să 
reverse peste maluri, atingând țărmuri inimaginabile, 
atunci locurile seci și infertile se preschimbă în 
tărâmuri înflorite, pe care luxuriante vegetații 
amintesc de viața trăită în esență prin clorofilia lumii 
acesteia, scăldând în ape limpezi marginile ochilor 
mirați ori aruncând spre orizonturi înalte chipurile 
muritorilor ce se sparg în păsări cu țipăt rotund.  
 Grădina de sub cer? Da! Căci această grădină 
este locul în care pâraiele trecutului își dau întâlnire 
cu râurile prezentului, transformându-se în fluvii, 
purtându-și valurile către viitorul imprevizibil. Doar 
aici, în această sacră grădină, chipurile pline de 
strălucire ale înaintașilor încă persistă din vremuri 
fără de timp.  
 Aceasta este grădina plină de bucurii a 
copilăriei, în care se aude încă, strigând dulce, vocea 
mamei, grădina în care copacii șoptesc, alintați de 
vântul nocturn, povești cu Feți-frumoși și Ilene 
Cosânzene. Aici este grădina miraculoasă în care a 
înflorit iubirea, în care s-au unit jumătățile de inimă, 
înmiresmând cu versuri de dragoste cerul nopților 
sub clar de lună și îmbătând sufletele cu aroma teilor 
în floare.  
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 Aici, în această grădină, din trunchiurile 
viguroase ale copacilor crescut-au leagăne în care 
tinerele mame și-au adormit copiii, sub oblăduirea 
căldurii protectoarelor lor inimi. Aici este grădina în 
care, de cele mai multe ori, s-au rupt bucăți de suflet 
și s-au preschimbat în daruri fermecate pentru cei 
dragi.  
 Poate aici, în această miraculoasă grădină, s-au 
copt merii, vișinii, prunii, zarzării și au umplut 
cămările inimii cu amintiri de neuitat. Aici au căzut 
primele zăpezi ce au nins pe la tâmple cu sunete de 
clopoței, aruncând peste suflete firele de argint ale 
amintirilor, țesute cu migală și adunate ca mărturii 
într-o viață de om.  
 În această grădină se întâlnesc zâmbete, 
lacrimi, dureri, bucurii, frustrări, dezamăgiri dar și 
inepuizabila speranță, redată în versuri încărcate de 
melosul recunoștinței. De remarcat, în fiecare dintre 
construcțiile lirice ale Luciei Silvia Podeanu, 
OPTIMISMUL incurabil, ce transformă fiecare durere 
proprie în binecuvântare, amarul fierii în dulcea 
miere de salcâm, necazul în motivația propășirii și 
moartea în pledoarie pentru viață. Aceasta este de 
fapt singura modalitate, certificată prin versul atent 
construit, pentru înfrângerea oricăror greutăți și 
depășirea obstacolelor așternute în cale.  
 În această grădină miraculoasă, se împletesc în 
veritabile pagini de legendă: mitul universal - de 
factură sumeriană (eroii descinși fiind din strălucitele 
străvechi civilizații asiro-babiloniene - Marduk) sau 
precolumbiană, cu mitul românesc (eroii de frumoasă 
poveste, temutele Iele și feciorii de viță împărăteas-
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că). Peste aceste rezonanțe mitice, se transpun în 
versuri ecourile ancestralei transhumanțe a 
poporului român, parte a individualității și proveni-
enței sale divine (mitul oierului uitat de Dumnezeu la 
împărțirea darurilor sale binecuvântate) sau dacicul 
căluș – simbol al sacrificiului suprem. Mare iubitoare 
de folclor, autoarea întreprinde veritabile studii 
etnografice, dedicându-se investigării izvoarelor 
specifice zonei Novaci, un ținut de basm, încă deți-
nător de taine. 
 Grădina de sub cer este, de fapt, locul pe care 
autoarea îl resimte înscris în codul său genetic, 
tărâmul în care s-au succedat cu viteze cosmice toate 
evenimente importante ale vieții. Este grădina zămis-
lirii, a nașterii, a minunilor copilăriei, a idealurilor 
adolescentine ori a înțelepciunii vârstelor maturității. 
În acest binecuvântat loc se află toate florile sufletului 
– copiii și nepoții – cărora li se lasă ca unică 
moștenire un îndemn la iubire necondiționată, ce 
reamintește de cuvintele marelui Khalil Gibran, 
preluate mai târziu de președintele Statelor Unite, J. 
F. Kennedy: Nu te întreba ce poate face țara pentru 
tine, întreabă-te ce poți face tu pentru ea. 
 De remarcat rămâne această împletire a 
speciilor aparținând genului liric, traversând câmpiile 
cuvântului, de la pastel la eseu, de la sonet la baladă, 
alternând cu rapiditate realitatea cu ficțiunea, adevă-
rul cu mitul. Inedită este și prezența descântecului, a 
incantației, a rugăciunii, ce conferă întregii structuri 
note de mister sau aură de sacralitate. Aprofundând 
afinitățile literare ale autoarei manifestate în prezen-
tul volum, este sesizabilă prezența ubicuei spirale a 
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timpului, setea nobilă și iluminata umilință 
conviețuind cu nevoia de a se judeca pe sine în raport 
cu semenii săi, amintind de opera lirică a Ceciliei 
Meireles, una dintre vocile sud-americane marcante 
ale începutului de secol XX. De asemenea, prin notele 
de hedonism ingenuu și delicat, se intuiesc acordurile 
lirice ale Katriei Vala (adeptă a Tulenkantajat-ului, 
mișcare din care făcea parte și primul mare poet 
finlandez modern, Uuno Kailas).  
 

* 
** 

 În toată această simbioză de real și fantastic, 
plăcerea lecturii trebuie lăsată la aprecierea 
cititorului (tocmai de aceea s-a preferat asaltul de 
idei în detrimentul citării versurilor). Prin poeziile 
sale, ce poartă în vers – uneori – nuanțe cosmogonice 
sau fac referire la arhicunoscutele teorii ale 
umanității (relativitatea einsteiniană sau metafizica 
de tip hegelian), Lucia Silvia Podeanu înalță o rugă 
fierbinte către Creator, alegând ca ofrandă 
sinceritatea și devoțiunea gândurile sale.  
 
 Este - cu certitudine -  șoapta românului (cu 
sângele tricolor curgându-i prin vene) ce dorește ca 
grădina de sub cer să redevină tărâmul de vis: 
prosper și veșnic fericit. Luciei Silvia Podeanu, ca 
omagiu pentru HARnica sa trudă, îi dedicăm câteva 
gânduri (Lumina cărții), ce se potrivesc unui creator 
de frumos, care simte, vibrează și trăiește prin poezie, 
hrănind sufletele dornice de cunoaștere cu momente 
de intensă spiritualitate: 
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Lumina cărții tale 
fărâmă e din viață, 
ce-aduce-n foi tăcute doruri multe, 
în vis doar zorii cei albaștri -   
și mângâierile de basm pe frunte. 
 
Lumina cărții tale 
e focul care arde, 
ce-aduce-n palme liniile vieții, 
în suflet amintiri demult uitate -  
calde iubiri, pierdute-n albul ceții. 
 
Lumina cărții tale 
e doina cea duioasă, 
ce-aduce-n lume-ades război și pace 
în bucurie, rostul unei vieți trăite -  
un ametist cu străluciri de stea vorace. 
 
Lumina cărții tale 
e plânsul pentru viață, 
ce-aduce-n gând imensă bucurie, 
e visul muritorului la nemurire -  
o candelă aprinsă, prin tot ce-a fost să fie. 

 
 

Gheorghe A. Stroia 
Membru corespondent al Academiei  
Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe 
Adjud, Cireșar 2013 
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Partea I – Grădina de sub cer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Eu vin 

 

 

 

 

 

Eu vin din sămânţă 

De moţ, 

Eu vin de demult, 

de departe, 

Din leagăn îmi 

cântă pădurile-n  

şoapte 

Şi sunt dintr-un neam  

cu noi toţi. 

 

De-am plecat cu 

ciubară în ţară 

Sau oi de-am mânat din 

Banat la Chilia, la Bălţi, 

Întorsu-m-am teafăr 

în primăvară, 

Aducând dorul din 

alte părţi. 

 

Colindând grădina 

de sub cerul de-azur 

Mi-am găsit între 

neamuri urmaş de 

pandur. 

Aşa mi-am păstrat 

grădina în vreme 



   

 

de pace 

Şi-n vremi de pârjol. 

 

Nimic nu-i în lume 

Ca astă minune; 

Nimic nu-i în lume 

Ca-al ţării odor! 

 

Mi-am purtat peste 

veacuri 

Toate grijile mele, 

Copiii au zburat 

pân’ la stele, 

Nepoţii-or zbura 

tot mai sus. 

Vor fi însoţiţi şi 

de visele mele, 

Dar, se vor întoarce 

`nainte de apus. 

 

Căci, 

Doar aici îi 

aşteaptă grădina 

Cu roadele 

date în pârg 

În care 

Prea Bunul, 

Prea Înaltul, 

Lumină 

a pus din belşug. 

 

 



   

 

Avatar 

Marduk (Sumerianul SIN) 

 
Să nu faci rău potrivnicului 

tău/ la rău tu să răspunzi 

cu bine/ Şi lasă zeii să pedepsească 

pe duşmanul tău…/ Să nu-ţi laşi inima la 

rău să se deschidă/ Şi celui 

care o mână îţi întinde/ 

Mâncare să mănânce, şi 

vin să bea tu dă-i…/ Ajută 

pe oricine, şi numai bine fă! 

 

                                Tăbliţă sumeriană 

 

 

Din cerul meu, 

de stele nins, 

Din tot al universului 

Cuprins, 

Eu am ales 

această stea 

acest pământ 

Să-mi construiesc 

aşezământ, 

Să vin din slava 

din înalt 

Pe aripile zborului 

curat. 

Aici să poposesc 

Şi, din gândul meu 

să izvodesc 

Un neam de oameni 

blând. 



   

 

Eu am adus, 

de-acolo sus, 

tot ce a-ncăput 

în nava mea. 

Pământu’ atunci 

pustiu era 

Şi-am semănat 

Ce-a fost frumos 

Din fiecare stea. 

 

Şi ce simţiri 

Am adunat 

În zborul navei 

prin înalt 

Urmaşilor le-am dat. 

 

O, pământeni 

Ce-aţi izvorât 

din gând divin 

Pricepeţi binele 

deplin! 

Fiţi cât mai înţelepţi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Darul 

 

 

 

 

 

La începutul lumii 

Fiecare a primit 

un Dar! 

Ocupat să-şi mulgă 

oile, un strungar 

a venit târziu 

La marea împărţire. 

Stătea cuminte 

pe o piatră 

Şi aştepta. 

N-a cerut, N-a strigat, 

Aştepta. 

Şi la un  

moment dat 

Toate darurile 

s-au terminat. 

 

Când a văzut 

Dumnezeu 

cât de 

Cuminte a aşteptat 

A rupt un colţ 

din Raiul 

mult visat 

Şi l-a dăruit 

păcurarului 



   

 

zicându-i: 

„Sunt o grămadă 

de Sfinte Taine 

-n pământul 

Pe care ţi-l dau. 

Neveniți de nicăieri 

Veţi rămâne 

În veci oamenii durerii! 

Singulari şi sacri 

în acelaşi timp. 

Mulţi vor încerca 

Să vă scoată 

din rădăcină 

Dar, pentru că-i  

la mine-n grădină 

Nu vor reuşi! 

Şi nici o tâlhărie  

Nu va rămâne 

În acest spaţiu 

o veşnicie! 

Numai că veţi 

îndura  

asuprirea, 

Până veţi 

învăţa 

să preţuiţi 

LUMINA” 

 

Şi, de atâtea milenii, 

Ţara de taină 

ne aparţine! 

 



   

 

Grădina de sub cer 

 

 

 

 

 

Grădina de sub 

cer fărâmă-i 

Din veşnicia raiului 

divin, 

Când, despicată-n  

două 

Mândra Tiamat 

născut a fost 

Pământul şi  

Cerul Înalt 

Şi-n casa departe  

de casă 

în pace 

au aterizat Nefilimii 

În munţii mei 

Împărăția Cerurilor 

a coborât: 

Taina sfintei 

Coroane, 

a Sfântului tron 

şi-a legilor drepte 

Pe care să le  

urmăm. 

 

Pământul acesta 

De zei locuit 



   

 

E grădina -  

Ţara de taină-n 

care-am trăit. 

E ţara atâtor 

dureri, 

E ţara plânsului 

de azi, de mâine, 

de ieri, 

Dar, şi a visului 

şi-a zborului 

spre soare. 

E ţara în care 

vor creşte 

generaţii viitoare, 

Chiar dacă din 

înalta zare 

vulturi hulpavi 

Vor vrea dintr-însa 

Câte-o hartană 

mai mare. 

 

Ţara mea 

rămâne 

Grădina de sub cer 

În care cântecele şi 

florile o 

vor împodobi 

înmiresmând-o 

totdeauna în Prier. 

 

 

 



   

 

Loc rău, loc luminat 

- eres - 
Ai plecat aseară cu dorul în 

poală 

Şi-ai călcat în loc necurat 

Plin de duhuri necurate, 

Fata mea-i pe moarte, 

Loc jucat de Iele 

Care fură minţile. 

Adu-o Doamne-n loc curat 

De mult soare luminat, 

De îngeri înconjurat. 

Maica Precista Curata 

Să-mi vindece fata 

S-o lase curată ca argintul 

strecurată, 

Să piară poivele
1
 

Să-i revină minţile 
 

      (Descântec, Pociovaliştea Novaci) 

 

La poala codrului umbrit 

Bătrânul rege-a fost rănit 

De-un prinț, de peste Măgură venit. 

Pe frunzele de aur din poiană 

Învinsul rege-cerb stă să moară. 

Tânărul prinţ şi ciutele plecară. 

 

Cu arcul pe umeri, 

Săgeţile-n tolbă 

Flăcăii, ce-n zori au venit, 

Zăriră învinsul 

Săgeată măiastră 

Din arc încordat slobozită 

                                                 
1
 Fantasme, halucinaţii, reg. arhaic 



   

 

Şi cerbu-i ucis 

Cu prada pe umeri 

Voioşi se întorc. 

 

Da-n cartea cea mare 

a vieţii e altfel înscris. 

Vrăjiţi de dihănii 

Călcat-au în zori 

În loc fără flori 

Bătut de vânt greu 

Intrare-n sălaşul de zmeu. 

 

În loc rău din lume 

Acel care calcă își uită de nume 

De mamă, nevastă sau fată 

Rămâne cu mintea plecată. 

 

Dar, liţa
2
 Maria cu casa 

în muchie de deal în Prosia 

Descântă flăcăii 

Vrăjiţi de vântoase 

Cu apă de-a mare, 

Busuioc, cu argint şi cu oase. 

Cinci iepe sirepe, 

Legate de cozi 

Le mână nebune, 

Pe jar şi cărbune, 

Să scoată năluca din lume. 

 

Apoi îi aşează pe vrăjiţii flăcăi 

                                                 
2
 Lița-Lelița 



   

 

În loc luminat. 

În pace şi taină  

descânt îngânat 

Îi lasă curat ca argintul strecurat. 

 

Treziţi din somnul vrăjit 

Pornesc iar flăcăii în sat 

pe drumul ştiut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Timpul – nisip de aur 

 

 
Moto: 

Am ignorat rotundul rând 

Din liniile Soarelui faur 

Am retrăit doar boabele de aur. 

Timpul meu de-acum 

e vraja timpului de-atunci. 

Pe-acesta, paralel, fără valoare, 

Poți să îl arunci. 

 

Ceasornicul din cer 

al lui Ahaz 

Notează umbra soarelui 

mergând, 

Dăruind fiecăruia 

după caz Timp 

Trasat de linii 

ordonate-n rotund rând 

Pe-al meu, cel mai 

frumos, eu 

Cu răbdare-l strâng  

Și, când mi-e greu 

Mi-l pun bob cu 

bob în gând. 

Iar din clepsidră 

timpul retrăit, 

Nisip de aur, curge 

domolit, 

Suspinul și durerea 

rispind, 

Catifelată mângâiere 

aducând, 



   

 

Lumină într-un 

ceas întunecat, 

Puterea de-a visa 

netulburat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Caii lui Sân’ Toader 

 - Obicei –  

 

 

 

 

Pe malul Gilortului 

Sân’ Toader a despletit 

Cozile cailor albi. 

Caii au spart 

îngheţul apelor. 

Fetele au cules 

iarbă mare 

Şi şi-au spălat pletele. 

 

Să aibă fetele cozile 

Ca firele din coamele 

Sirepelor iepe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Poveste precolumbiană 

- avatar –  

          Dacă alegi lumina 

Întunericul va fi învins! 

          Şi invers?! 

 

În unii oameni sălăşluiesc 

lupi, în alţii doar nişte 

amărâţi de câini - Bunica 

 

De când este lumea lume 

Şi pământul e pământ 

Pentru orice bunicuţă un nepot 

e drag şi scump. 

Şi-l învaţă câte toate 

Pentru viaţa-i necesar. 

În fiecare zi pruncul 

primeşte câte o poveste-n dar, 

Ca să-nveţe fătul fraged 

Diferenţa dintre lumi. 

Povesteşte bunicuţa lupta 

aprigă-ntre lupi 

Unul alb şi unul negru 

Cu ascuţiţi colţi fioroşi 

Amândoi chiar în fiinţă 

ei își au sălaş. 

Lupul negru o îndeamnă 

şi-o ajută către rele 

ceas de ceas. 

Lupul alb o scoate-ntr-una 

din al răului necaz 

Şi-i aduce pace-n suflet 



   

 

Armonie cu ce-i bun. 

Astă luptă  

permanentă 

A sleit-o zi de zi 

Pe-amândoi lupii  

până acum fiind silită 

a-i hrăni. 

 

Copilaşul de o şchioapă 

Având soarele în faţă 

Şi luceferii în piept 

O întreabă cu sfială: 

 

„În această luptă cine 

va învinge, cine va pieri?” 

 

„Cel hrănit de mine bine 

Mai puternic va lupta 

Şi în lupta cu cel fără hrană 

El va câștiga!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Chiar dacă o secundă-i infinită 

 

 

 

 

 

Se sting în ceruri 

mii de sori în clipă 

Şi mii de sori în clipă 

se aprind, 

Căci viaţa într-o 

clipă se-nfiripă 

Din curgător divin 

Necunoscut. 

Aici pe Terra Mater 

chip de om avem, 

Dar viaţa are 

felurite chipuri 

Şi-am face bine 

să le acceptăm 

În infinitul univers 

să ne-ncadrăm. 

 

Din spaţii către spaţii 

Zboară nave 

Conduse de-ncercaţi 

navigatori 

Din când în când 

şi aici mai fac escale 

Să vadă ce fac 

oameni muritori. 

Noi-pământenii 



   

 

n-am ajuns la stele 

Căci am pierdut 

mirarea de a şti. 

Da’n visul cel curat 

rămas-au ele 

Şi în nădejdea 

noastră de e deveni 

Corăbieri pe drumurile  

ordinei astrale, 

Cunoscători ai vrajei abisale, 

 

Admiratori de noi 

Civilizaţii, 

Cuceritorii de infinite 

spaţii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Instinct 
Pe Cheile Olteţului 

după „cântecul”  

cocoşului de munte 

 

 

Zimţuită stă pădurea 

Peste urcuşu-nzăpezit, 

Falnica podoabă verde 

Într-un negru a murit. 

Ca un horj cu zimţii 

Ridicaţi înspre tării, codrul 

Taie din lumina dimineţii 

Tuturor felii, felii. 

 

Corbii zboară sus 

În stâncă să-şi dureze 

Cuib ciudat, căci 

le e venită vremea lor 

Pentru ouat. 

 

Corbu’ aduce prins 

în gheare iepure 

Abia zbătând 

Soaţa şade-n cuib ouând. 

Gerul vine să plesnească 

Tot ce-i viu în cremenire 

Soaţa şade-n cuib clocind. 

 

Desfăcându-şi aripi large 

Corbul soaţa-şi încălzea 

De sub puful mamei sale 

Puiul timid pirănea. 



   

 

Poveste… 

 

 

 

 

 

Se spune că, 

Pe-acest meleag 

de doină şi baladă, 

S-a ridicat într-o 

vreme, unul, neam 

de traistă-goală. 

N-avea nicio legătură 

cu oasele domneşti, 

din nicio dinastie, 

Dar, a fost înscăunat 

Domn, în Bucureşti. 

La început ţara, 

condusă de el, a  

urcat frumuşel 

în prosperitate 

și bun ca un 

oltean din ăl 

harnic strângând, 

strângând tot mai mult. 

Când, în împărăţie 

şi-au făcut câte-n 

lună şi stele 

- şi trebuie să 

recunoaştem că 

era prea mândru de ele –  

I-a venit o idee: să-şi 



   

 

facă o cămară 

În care să strângă 

Aurul 

tot din Roşia Montană. 

Şi conferindu-i vechea 

valoare acestui 

galben metal 

Cu un chinez 

şi doi arăbeţi să 

ridice un seif 

puternic în lume 

Care să concureze cu  

orice R anume. 

Ehei, când a auzit 

IL ER-ul  cel mare 

de o aşa imensă 

infatuare 

L-a terminat iute 

pe coate-goale, 

i-a spulberat 

ţara lăsând-o 

în sapă de lemn, 

Ba şi în veci datoare 

cu o sumă imens de mare. 

După ce a cumpărat pe nimic 

tot ceea ce în ţară aducea venit, 

I-a ucis pe cei ce 

aveau petrol în  

Orient lângă mare 

Și l-a umplut de gloanţe  

pe domnul Colonel. 

A mai rămas să 



   

 

se ducă în China 

şi să ucidă ş-acolo 

Mai ales pe cei ce-au 

cumpărat în State 

toate conturile private. 

 

Nu ştiu dacă a fost aşa 

Dar eu v-am spus 

Cum am auzit povestea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Treziţi-vă! 

 

2011 - În memoria 

celor trei elevi 

excepţionali care s-au  

aruncat în Jiu cu  

pietre în ghiozdane 

 

 

Clocoteşte revolta în mine 

Când lacrimi curg 

pe obraz nevinovat 

Şi un copil desculţ 

şi nespălat 

Întinde mâna 

după un colţ de pâine, 

Când fete, care-ar trebui  

să legene păpuşa, 

Sunt violate de inconştienţi 

Iar tinerii cu suflete curate 

Cu bolovani în spate 

Se-aruncă în torenţi. 

 

Treziţi-vă din goana 

Către întuneric! 

Puneţi un capăt 

marilor orgii! 

Nu dărâmaţi acest  

popor sfielnic! 

Nu declanşaţi năpasta  

marilor urgii! 

Căci, biet popor  



   

 

Când nu va mai 

Putea să rabde 

Va dărâma sanctuarul 

trădătorului sobor 

Şi în mânia lui, tâlharii 

Nu vor avea cum să mai scape! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Hoţii de ploi 

 

 

 

 

Hoţii de ploi 

au furat câteva luni 

ploile de la noi 

Au dus norii departe 

în alte ceruri 

Şi i-au stocat după 

noile criterii 

Ale reîmpărţirii de favoruri. 

Din cerul lui înalt 

Cel Drept 

mai întâi s-a amuzat 

Apoi a lăsat hoţii 

să stocheze norii 

Şi cu un simplu gest 

i-a repus la locul lor firesc, 

Dar, pentru că între timp 

Plecase al ploilor anotimp 

Norii s-au scuturat 

îmbrăcând toată ţara 

în alb cu nămeţii cât casa, 

Ca să avem şi la anu’ 

ce pune pe masa 

copiilor. 

 

Pe care uneori 

Hoţii îi confundă 

cu norii –  



   

 

Rugăciune 

 

 

 

 

 

Popor asuprit de milenii 

Degeaba-ngenunchi iar şi iar, 

Doar munţii stau veşnic de veghe 

Şi-s trişti ca şi plânsul amar. 

 

Trec hoarde barbare pe-aicea 

Vor tot ce e bun de luat 

Dar cei care sunt azi stăpâni 

Ne vor un popor exilat. 

 

Ajută-le, Doamne, să fie 

Uşori ca şi pleava în vânt 

Şi lasă străbuna moşie 

Copiilor noştri cei buni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Cel mai bogat grădinar 

 

 

 

 

 

Ştiu că n-am 

nicio şansă 

Să intru-n  

grădina 

gânditorilor lumii, 

Dar am o mică 

speranţă 

Că mă vor lăsa 

să le plivesc 

straturile 

de petunii. 

Dacă mă vor 

angaja grădinar 

Şi-o să le pot 

oferi-n dar 

fiecăruia câte 

o floare, 

Atunci când 

vor veni la plimbare 

pe aleile 

înmiresmate de  

gânduri curate, 

Mă voi bucura 

de toate 

Adevărurile 

Ce se vor exprima 



   

 

în discuţii 

pline de 

înţelepciune 

Sub clarul 

unei lune, 

Ce face să 

izvorască idei 

Din sufletul 

înţelepţilor mei. 

 

Dacă se va 

întâmpla o 

astfel de 

minune, 

Voi deveni cel 

mai bogat 

grădinar  

din lume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Horoscop 

 

 

 

 

 

Există o legătură  

firească 

Între o stea şi 

firea omenească. 

Dacă omul s-a 

întrupat 

Din sămânţă de 

stea albastră 

Calea lui va fi 

luminoasă. 

Dacă sămânţa-i  

dintr-o stea 

pe moarte, 

Omul va pune suflet 

şi visare în toate. 

Dacă steaua-i 

roşu aprins 

Va fi conducător 

de neînvins, 

Va subjuga 

ţări şi popoare, 

Fără să-i pese 

de oameni, 

Ci doar de  

cununile ca din 

laur 



   

 

Turnate însă 

din aur 

De un meşter mare. 

 

Am înţeles că  

marii-nţelepţi 

Se nasc chiar 

din sămânţa 

Marelui Drept 

De aceea sunt 

cumpăniţi 

şi 

atotştiutori, 

Puţin înţeleşi  

vizionari şi  

mari gânditori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Paralelă 

 

 

 

 

 

Între un vişin 

şi-un gutui 

Smerite stau 

şi pururi verzi 

trei-tui
3
. 

Sunt aplecate 

până la 

pământ 

De greul albului  

purtând, 

Dar tac  

și rabdă 

albă nea 

Doar se îndoaie, 

nu se frâng! 

Din prima zbatere 

de vânt 

putere strâng. 

Își scutură 

norul cel alb 

Ridică vârfurile 

spre Înalt. 

Așa și-n vremuri 

grele 

                                                 
3
 Tuia-tui 



   

 

Cât ne plecăm 

mai mult 

sub ele, 

 

Cu-atât răsare 

soarele voios 

Ce ne culege de  

pe jos 

Și ne ridică 

iar în stele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Strai de cânt 

 

 

 

 

 

Fără strai de sunet 

gândul umbla 

în vibrații pe unde 

Pătrundea oriunde, 

Comunica putere, 

mireasmă și dulceață  

de miere. 

Și piatra 

și lemnul 

și apa 

Aveau același gând 

ca peștele, 

ca fiara, 

ca omul. 

Conviețuiau  

cu cerul, 

cu pământul, 

cu aerul, 

cu tot trecutul, 

cu prezentul, 

cu viitorul. 

 

Într-o clipă 

din eternitate, 

Când izbucni 

foc peste ape, 



   

 

Talazuri fără 

margini 

Se prăvăleau 

peste pajiști. 

Omul, îngrozit, 

scoase un  

Răcnet 

cumplit. 

Ceilalți îl auziră 

și speriați fugiră 

Din calea 

magmei, 

care cuprindea  

și fierbea marea.  

 

Pentru gândul 

fricii se născu 

“AU” 

Pentru fructul  

oferit Iubitei 

“DAU”  

Pentru plânsul de 

prunc nou-născut 

“OA” 

Și pentru da în 

gotă “JA” 

 

Gândul capătă 

note de cânt 

Și omul se socoti 

stăpân pe 

puterea eliberării 



   

 

de gând prin cuvânt. 

 

În același timp 

însă pierdu  

darul 

De a fi una  

cu curgătorul 

DIVIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Zei protectori 

 

 

 

 

 

Pe munți înalți 

Din apa mării ridicați 

Sălaș își au 

Mai sus de norii ocrotitori 

Toți zeii neamului 

de muritori. 

 

Și ne păzesc din seară 

până-n zori 

Din zori în zori. 

 

De-i unul arătos ca ei, 

De e bogat 

De are casă mai cu rost, 

Ori de-i iubit, 

Ori credincioasă 

iubita de i-a fost, 

Mânia lor 

s-a fost stârnit. 

Găsesc ei un izvor 

deplin 

Să-i facă zilele un chin. 

Și bietul om 

e tot lovit, 

Și nici în moarte 

nu-i iertat, 



   

 

Pe lungi cărări e tot purtat, 

Să nu-și găsească un ostoi 

Ca ceilalți de rând ca noi. 

 

Sunt zeii buni? Sunt zeii răi? 

Sau pur și simplu sunt geloși 

pe oamenii iubiți, 

pe oamenii bogați, 

pe oamenii frumoși? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Ceața așterne văluri… 

 

 

 

 

 

Ceața cuprinde alb 

culoarea 

Și-o înghite 

încet, încet. 

Atunci începe 

destrămarea 

Credinței mele 

în ce-i drept, 

Cum aburul,  

venit din ceruri, 

Așterne văluri 

de minciuni 

Tot binele se 

pierde-n vremuri 

Și oameni buni 

Sunt mai puțini. 

 

Ceața cuprinde 

alb culoarea… 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Vindecători 

 

 

 

 

 

Vindecători de suflet 

sau de trup 

Poartă cu sine 

fărâmă din 

Marele Bine 

Și dau fiecăruia 

cât se cuvine 

Puțin, 

Destul, 

Mai Mult. 

Unui suflet 

Sfărâmat, 

Mult mai greu 

de vindecat 

Decât oftatul 

tânărului domn, 

Cântând în gura 

mare serenade 

sub balcon, 

I-ar trebui o cupă 

mare plină de speranță 

lumină și iertare 

Iar unui trup 

încopciat
4
 de-un rac

5
 

                                                 
4
 Strâns, cuprins 

5
 cancer 



   

 

Miracolul neaflatului 

leac. 

 

În lumea asta 

biet vindecător 

Cum poate aduce 

bine tuturor? 

- Descătușând din 

Sufletul tratat 

 - Voința –  

de a nu mai fi bolnav! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Zăpada mieilor 

 

 

 

 

 

Din veșnicul 

cer 

Fărâme de stele 

Se cern 

Și cad pe 

pământu’  

-nghețat. 

Se zbenguie 

miei-n obor. 

Pe margini 

câini ocrotesc 

joaca lor. 

Din iarna ce-a  

 Fost, 

Mai vine un 

 dram 

Pentru mieii 

 ce n-o vor 

 cunoaște-n 

  alt an.  

 

 

 

 

 

 



   

 

Moment 

 

 

Seva țâșnește-n 

 crengile golașe 

Mugurii încep 

 ușor să se îngrașe. 

În micile făpturi 

 puterea vieții urcă, 

În fiecare dimineață 

 soarele-i sărută. 

În spațiu-n 

 care pân’ acum 

Umbră n-a fost 

 Lumina e oprită 

 cu un rost. 

Horbotele de umbră 

 și lumină 

Cuprind tot 

 teritoriul 

Din a mea grădină. 

Mireasma de 

 pământ trezit 

Din somn de iarnă 

 Crește un colț 

 de verde iarbă 

Și mohorâtul  

 început al primăverii 

 se schimbă acum! 

 

Începe miracolul 

  Culorii! 



   

 

Ramul înflorit să mângâie 

 

 

 

 

 

S-a peticit zăpada 

 de pe creste 

Și primăvara ne 

 trimite veste 

Că în curând 

 va încălzi lumina. 

Dimineața poiana n-o 

 va mai albi  

  bruma. 

Va pune suflet 

 în tot ce mort a fost 

Și fiecăruia în lume 

 îi va face 

 un nou rost. 

Va dezlega 

 culorile din 

 chingile uitării 

 

Și va lăsa tot 

 ramul înflorit 

 să mângâie 

  iubirile. 

 

 

 

 



   

 

Primăvara, ca o minune 

 

 

 

 

 

Mugurii cruzi 

Ademenesc lumina, 

Iar pomilor 

 golașe crengi 

le rotunjesc făptura. 

Din foșnetul pierdut 

în fâlfâit de 

 păsări călătoare 

Se-ntorc la tine 

 Cântecele, care 

Atâta iarnă  

 nu s-au auzit. 

Și nicăieri nu-i  

 dătătoare de 

 speranță 

Decât aici în 

 acest colț de lume, 

Privirea ta 

 ca o minune 

Ce-n ram uscat 

 aduce iarăși 

 viață. 

Ca vulturii 

 întineriți 

 de vreme 

Zboară spre 



   

 

 cer albastru 

  gândurile mele 

În flori înmiresmate 

 din mai o să-nflorească. 

Și iarăși o să îmi 

 amân 

  Plecarea 

mea de-acasă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Scrisori către Nichita 

 

 

 

 

 

Dragă Nichita, 

 

Te-am visat azi-noapte 

Pe scări la Universitate. 

Eu coboram. Tu urcai 

Aveai aripi de înger 

Și fluier în loc de nai 

Nu cunoșteai, nu vorbeai 

Dar fluierul tău cânta 

Amețitor, înălțător, tulburător. 

Parcă erai în vârf de Mohor. 

Toți ascultau vrăjiți. Unul  

cu ochii împăienjeniți 

încerca să țină isonul 

Dar, n-avea ritm, 

Pierduse tonul. Erai sublim 

Te-ai înălțat ușor, 

Eu m-am deșteptat 

Și n-ai fost de găsit 

decât în raft, tipărit. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Dragă Nichita 

 

 

 

 

 

De mult voiam  

 să-ți scriu 

În împărăția 

  de vis 

 dintre stele. 

Cu frunze 

 de-albastru 

și cai galopând 

 pe nisip, 

Cu oul în ou 

 infinit. 

Rogu-te smerit 

Apleacă-ți genunchii 

 în fața 

 Marelui 

Să se-ndure 

 să trimită 

pe pământ 

 o fărâmă 

 din fericirea 

  Raiului pierdut! 

 

 

 

 

 



   

 

Dragă Nichita (in vino veritas)  

(In vino veritas) 

 

 

 

 

N-am mai stat 

 demult de vorbă 

N-avem timp să 

 discutăm 

Dar ideile-n tăcere 

 Ni le tot analizăm. 

 

Eu? Am tras un 

 chef aseară 

 cu o Grasă 

  de Cotnari, 

Tu, cu o suavă 

 Tămâioasă de 

 la Murfatlar. 

Plini de aburi 

 de miresme 

  Am tot 

Născocit invenții, 

 Și-n final de  

  sindrofie 

Am adormit 

 inocenți. 

Și în somnu’ 

 nostru-adânc 

Dumnezeu, 

 pe tronul sfânt, 



   

 

Ne-a certat pe 

 amândoi 

Să-ncetăm să 

 mai trăim 

Fără căpătâi. 

 

Dacă vin 

n-ar exista, 

Nu i-am ști. 

 foloasele 

Dar te-mbie 

 parfumat 

Când treci 

 prin Pietroasele, 

Iar la Panciu 

 când ajungi 

După un pahar 

 sau două 

Începi să zorești 

Pe la prânz ca să 

 ajungi 

 pân’ la Odobești 

Berbecuțu-i fript 

 pe jar 

Rubiniu vinu-i în 

 Pahar. 

Cu dinamul iaca 

 pleci până la  

 Focșani 

Sfârâie pastrama 

 pe grătar 

Cupele sunt pline 



   

 

 Cu Pinot Noir. 

Dai o raită cu  

 mașina 

  până-n Drăgășani 

Ș-apoi încotro 

 te pornesc picioarele 

Cum se face că ajungi 

 până la Târnavele. 

 

De aseară n-am mai  

  pus 

strop într-un pahar, 

 

Dar, mă-ntorc 

 iarăși pe seară 

 în cramă la 

  Murfatlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Între scutec și lințoliu 

 

 

 

 

 

Viața? Pentru două zdrențe 

Liniștea înțelepciunii se pierde 

Și cere absolutul din 

 nemurirea lui – MOARTEA 

 

Se naște devreme într-o  

zi de vară. Primește 

scutec-prima cârpă. 

Și-și începe viața. 

Ca o târfă aceasta-l  

poartă într-o mie de povești 

Și ia puterea, dorința 

Da-i lasă Dorul 

 după neștiința 

liniștii absolute pierdute. 

 

Iar dacă se naște 

Pelerin rătăcitor 

N-are nici lințoliu 

 de-nvelit -  

 cea de-a doua 

 zdreanță la care 

  a râvnit! 

 

 

 



   

 

Lioară, Lioară 

 

 

 

 

 

Lioară, Lioară, 

Fată bălăioară, 

Dragă surioară, 

Noi ne-am sfătuit 

Ca să te primim 

În hora de fete 

Și surori să fim. 

 

De mergi pe ogor, 

Venim și noi stol, 

Grâul secerăm, 

Ș-apoi treierăm. 

De te-ai mărita 

Noi, la nunta ta, 

Facem toată treaba, 

Casa împodobim 

și dereticăm 

Curtea măturăm. 

Și gătesc bucate 

Mândrele surate 

Pentru toți nuntașii 

Și-ți cinstim și nașii 

Cu găina coaptă 

Să ai viața toată 

Numai bucurii, 

Și cu noi să fii 



   

 

Lioară, Lioară, 

Fată bălăioară, 

Dragă surioară, 

Și cu jurământ 

Să n-avem surori 

Pe acest pământ. 

Lioară, Lioară, 

Fată bălăioară, 

Dragă surioară, 

Din cea mai 

“mândră și 

Binecuvântată 

țară pe 

pământ” 

 N. Bălcescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Cu moartea pre moarte călcând 

 

 

 

 

 

Bat clopotele-n 

sătucul de sub munte 

Și slujba Învierii-i 

 gata de-nceput. 

Se urcă satul  

 pe cărări știute 

La schitul moștenit 

 de la cel Sfânt. 

Bătrânul preot 

Cântă  liturghia 

Și patimile toate-s  

 pentru toți 

Păcatele-s iertate 

 Dacă-s ispășite 

De la bunici și 

până la nepoți. 

 

Mântuitorul 

s-a jertfit pe Sine 

Să ierte-n veci 

greșala tuturor 

Și viața veșnică 

să fie întruna 

 

A celor ce de mult 

 sunt morți. 



   

 

Luați lumina 

 Domnului 

din stele. 

În suflet fiecare-i bucuros. 

Cărarea-i plină 

 de lumini-mărgele 

Cu moartea pre moarte 

 călcând 

A înviat Hristos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

A rămas doar… 

 

 

Acoperișul cupolelor 

 era din aur. 

Din clopotnița cea 

 mare răsunau 

Clopotele de argint. 

Plumb era turnat 

 în ușile de la  

  intrare 

Sub altar în  

 sipetul lucrat 

 în aramă 

Alături de cronici 

și-nscrisuri ciudate 

 era și-o 

maramă 

Din cea mai fină 

mătase, țesută 

 de jupânesele 

 noastre. 

Un colț, uitat de 

 pictor, fără 

  sfinți, 

adăpostea o piatră 

Pe care era cioplit 

 numele 

Domnitorului-ctitor. 

 

Până-ntr-o zi 

Când cailor dintr-un 



   

 

 îndepărtat hanat 

 li s-au făcut  

paftale din argintul 

 clopotelor 

Ce anunțau invaziile. 

 Arama scut s-a 

făcut pentru războinicii 

 veniți din alt ținut, 

Aurul dus în 

marile împărății 

 ale lumii, 

Înscrisurile și cronicile 

 devenite cenușă 

 în așternutul humii. 

Marama agățată 

 într-un vârf de tui
6
 

 a străbătut marea  

Până-ntr-un serai. 

Plumbii turnați 

din ușile grele, 

În timpuri mai moderne, 

ucideau suflarea 

 din satele mele. 

 

A rămas doar  

 PIATRA 

în seamă nebăgată 

Să fie de toate 

 lacrimile noastre 

  udată.  

                                                 
6
 Steag turcesc 



   

 

Sfâșiate de dor 

 

 

 

 

 

Vin vânturi și ploi, 

Trec şiruri de cocori, 

Rândunelele-au plecat 

 cu berzele-odat, 

S-a golit codrul de cântat. 

Nu-i niciun cuc 

şi nici o privighetoare, 

 Frunzele-s toate uscate, 

Pretutindeni parcă 

 numai moarte. 

O mierlă zgribulită-n 

 lăstăriş 

Se cuibăreşte sub 

 crengile golaşe. 

Au plecat toţi 

 Cântăreţii pădurii. 

S-au dus unde le e  

 cald şi bine. 

Dar acolo, departe, 

 ouă nu ouă, 

 pui nu scot, 

Cuiburi nu-şi fac. 

 Sunt plecaţi în  

 vacanţă de fapt. 

Și, după ce adună 

 lumină şi soare, 



   

 

Mai fură câte o 

piatră strălucitoare. 

Se întorc apoi 

 în ţara lor 

Sfâșiate de dor 

de acasă, de pădure 

 de izvor, 

  de patria lor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Impulsul pendulării 

 

 

 

Fiecărei fiinţe îi 

corespunde o 

lungime de undă, 

În care se simte 

confortabil şi cu 

care umblă, 

E capabil să descifreze 

mesajele venite din 

depărtare unde 

lungimea de undă 

Este admisă să pătrundă. 

Atât emiţătorul 

Cât şi receptorul, 

din timp în timp, 

- Stabilit în Olimp -  

schimbă locaţiile 

Şi-atunci încep migraţiile 

- de gâze, 

- de păsări, 

- de oi. 

Impulsul pendulării 

este şi-n noi 

Vara plecăm spre 

Cetini de brad 

Iarna spre grădini 

de portocal 

În acest du-te – vino 

de la deal la 



   

 

Vale, de la Nord la Sud 

Se realizează un exod, 

ca plecarea din Egipt 

sau a arienilor din Nord. 

Fiecare pleacă undeva. 

Mai puţini sunt 

cei ce rămân 

să ţină caldă vatra, 

să repare gardul 

rupt acum, 

să sleiască 

Fântâna din drum. 

 

Când risipitorii 

se întorc 

În cinstea lor se  

taie viţelul cel mai gras. 

Nu face nici doi bani 

Cel care a rămas. 

Nu numai că n-a văzut 

lumea cu toate 

frumuseţile 

şi 

Urâţeniile din ea, 

Dar n-a fost capabil 

să se învingă şi de 

toate cele moştenite 

să se desprindă, 

N-a putut deveni stăpân 

cu drept deplin al 

acestei planete 

numită Pământ. 



   

 

Nuntă princiară 

 

 

 

 

Din când în când, 

în lume își arată 

familia încoronată 

de zeii de la-nceputul vremii, 

dreptul absolut 

  peste văzduh, 

                                 peste pământ. 

Mulţimea pestriţă 

neştiutoare şi cuminte 

admiră 

superba desfăşurare 

de avere, 

de fast, 

de putere. 

Sunt alte vremuri 

dar 

mulţimii e bine de-arătat, 

din vreme-n vreme, 

Cine e stăpân ! 

Să nu cumva 

să-şi ia mai 

mult avânt 

Şi să revendice 

ce-au muncit 

Dar, nu le-a aparţinut  

nicicând ! 

 



   

 

Poveste de dor 

 

 

 

 

 

Imensa pădure 

Cu braţe de verde, 

în care durerea 

-ntr-o clipă se pierde, 

Te-alină cu  

cânturi de păsări, 

Te-mbie cu timp 

de visări. 

Lumina – pădurii 

pierdută în şoapte, 

cu vise ucise şi 

cântec de iele, 

Adună scânteia 

lucirii de ape 

Și-n foşnet de  

crengi, de vânt 

tulburate, 

Să-mi cânți iar 

povestea de dor - 

dintre fata pădurii 

şi mândrul fecior. 

 

˝Pe poteci însorite 

alergau. Nici în 

vis nu ştiau cât de 

mult se iubeau 



   

 

Dar feciorul era 

de-mpărat 

Iară fata pădurii 

fecioara săracă din sat. 

 

Şi-a prins împăratul 

de veste de 

neînchipuita poveste. 

Şi fata a dat-o 

la zmei să nu se mai 

ştie de numele ei. 

 

Din lanţul robiei 

feciorul a scos-o 

Şi-n afundul pădurii 

în verdele tău 

De mână cu fata 

Şi-a împlinit visul său. 

 

Acum – El – regele Ielelor 

este, de mână cu 

mâna frumoasei 

împărătese. 

În fiece noapte 

cu lună 

Se iubesc şi 

Dansează  

Împreună. 

 

Tăcut este codrul 

în nopţi fără lună 

Dar când raze 



   

 

de-argint sporesc 

taina de umbre 

Ielele toate dansează 

-n pădure 

Şi tulbură mintea 

bătrânului rege˝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Parcul 

 

 

 

E acelaşi parc: 

Cu alei, cu flori 

cu podul 

în arc, 

Cu fanfara din  

Chioşc cântând 

un vals nesfârşit, 

Cu alte miresme 

în fiecare 

anotimp. 

Dar mai ales 

cu perechi 

de liceeni, 

De studenţi, 

de părinţi, 

de bunici, 

Plimbându-şi  

Iubirile, 

Oprindu-şi 

privirile 

pe apa lacului, 

Unde două 

lebede 

Servesc gratuit 

Cui vrea să vadă 

o lecţie de privit: 

- PERFECŢIUNEA –  

 



   

 

Decrementa atque incrementa 

 

 

 

 

 

Grădinarul plecase 

de multă vreme 

Să vadă grădinile 

lumii, să adune 

Răsaduri, idei 

Seminţe. 

La început în urmă-i 

a părut că totul 

e bine. 

Apoi vântul a 

tulburat 

gândurile 

culorilor. 

Apa a înecat liniştea 

şi a lăsat să 

Crească buruienile. 

Frigul a strivit 

încet-încet 

miresmele. 

Fânul a cuprins  

gleznele 

pomilor, 

Şi niciun tril nu 

mângâia 

visul de zbor 

al frunzelor. 



   

 

Într-o dimineaţă 

devreme 

S-a întors  

Grădinarul. 

A liniştit vântul 

cu privirea. 

A oprit apa în 

palme. 

A lăsat căldura 

să mângâie 

blând, 

Îmbăind totul 

în mireasma 

fânului proaspăt 

cosit. 

 

Până la prânz 

toată grădina 

a reîntinerit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Dacii hohotiră  

(avataruri) 

 

 

 

 

Şi hohoteau şi văi 

şi munţi 

Când aşezară şpăngi 

în colţ de stei. 

Înalt ca bradul 

lângă ei, 

Înfășurat în giulgiu 

negru el stătea, 

Cu ochii rupţi dintr-o 

văpaie de albastră stea. 

Se azvârli-n tăiş râzând, 

Dar apele cădeau prin stânci 

plângând 

Căci fiul regelui viteaz 

La zei era trimis. 

Dar zeii se temeau 

Că-i mai frumos şi mai 

bogat ca ei 

Şi sacrificiul nu-l primeau. 

Din cer senin 

vulturi flămânzi 

Frumosul trup 

îl ciopârţeau 

Numai că-n cerul 

cel înalt 

Zamolxis cel bătrân 



   

 

trezit 

Pe zeii tineri îi certă 

Şi cerul dezlegă 

 

Puhoaie, apele veniră. 

Cu ochii-n lacrimi 

Dacii hohotiră. 

Iar mâna mea 

în mâna 

regelui era, 

Dar nu-ndrăzneam  

să plâng, 

să râd, 

Priveam doar trupul 

tatălui tăcut. 

Chiar zeu în 

clipa aceea 

de-aş fi fost 

N-aş fi-nţeles 

că viaţa are rost. 

 

Dar pentru că am 

trăit apoi 

ca muritor 

de rând 

Am constatat că 

Viaţa 

este cel mai de  

preţ bun. 

 

 

 



   

 

Umbre unduitoare  

(avataruri) 

 

 

 

 

Unduitoare umbre-mi 

umblă-n suflet 

Şi răscolesc parfum 

din vieţi uitate. 

Stol de prinţese cu 

rochii înfoiate 

Urcând în pas uşor 

a(le) treptelor palate 

Cu braţe pline de 

mărgăritare albe, 

Culese-n zorii zilei 

din grădini, 

Pentru încoronarea 

învingătorilor după 

turnir, 

Şi violete prinse-n  

cingătoare 

Să ispitească ochii 

cui ar vrea 

Să dănţuiască 

toată seara 

doar cu ea. 

Şi nu mai ştii de-s fete 

sau de-s flori 

Cu râuri înflorate 

în iile de borangic 



   

 

Și-n cingători cu fir de aur împletit. 

 

Și-s între ele cu păru’n 

bucle despletit, 

Iar viaţa toată e 

un zâmbet nesfârşit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

InCertitudini 

 

 

 

 

 

La patru fără cinci 

începe ploaia-n 

Indochina. 

În Singapore plouă 

o oră şi un sfert. 

Dar nu ştiu dacă 

plouă şi-n Macondo. 

De-o oră ploaia s-a 

oprit în Congo. 

În Indochina ține 

două ore. 

La Londra plouă câte 

un pătrar în  

fiecare oră. 

Iar la Novaci plouă 

de două săptămâni. 

Locuitorii Indochinei 

sapă trandafirii, 

La Singapore 

construiesc o scară 

pân’ la cer, 

Cei de la Londra 

se adună tăcuţi 

în Parlament, 

Iar la Novaci 

urcă ciopoare-n 



   

 

plai pe  

Transalpină 

Poate-or găsi mai sus 

o zi senină 

Să-şi încropească-n 

munte ca adăpost 

o stână. 

Să-şi lase oile 

spre coada Râncii, 

Iar iepele să-ncure 

mânjii. 

Şi tot nu ştiu 

dacă-n Macondo 

plouă, 

Sau iarba-i udă 

doar de rouă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Averea 

 

 

 

 

 

Trăia-ntr-un sat, 

odată un om. 

Cu două nuieluşe 

de alun găsea 

şi-n piatră seacă 

izvor limpede de apă. 

 

Da-ntr-o zi 

izbind mai tare 

dete peste 

O căldare 

Plină ochi cu 

Aur bun. 

Cel sărac deveni 

bogat de-acum. 

Voile şi le-mplinea 

Doar un of 

Sufletu-i mai apăsa. 

Nevasta stearpă-i era 

Şi se duse-n sat 

strigând: 

”Dau tot aurul 

ce-l am 

pentru-un copilaş.” 

Într-un sărăcuţ sălaş 

În aşternuturi modeste 



   

 

O femeie stă să nască 

Auzind de aşa veste 

Şi având şapte 

copii 

Se gândi că-l  

poate vinde 

Pe cel care o veni. 

Fântânarul bucuros 

cără aurul 

frumos 

Şi-aşteptă să nască 

pruncul. 

Când acesta se născu, 

Mama să sugă-i  

dădu, 

 Şi-i spuse celui 

bogat 

Că tot aurul din  

lume nu-i ca 

sufletul curat 

al mezinului născut, 

Ce-o să crească 

ocrotit de iubirea 

părintească şi de 

cea frăţească. 

 

Fântânaru’ atunci 

plecă 

Aurul nu-l mai  

Luă. 

 

 



   

 

Lovitura de stat 

 

 

 

 

 

E dată totdeauna 

de către cineva 

foarte aproape, 

sau chiar din 

interior de palat. 

De obicei de 

Cel care merge 

alături, dar 

nu se poate  

trage de şireturi 

cu mai marii lumii, 

Şi/sau vreun tinerel 

ce a obţinut o putere 

politică mult mai 

mare ca el 

Şi plănuieşte 

în linişte 

sau cu tam-tam 

plecarea celui 

ce i-a asigurat până 

acum mâncarea, 

l-a format, l-a educat. 

Dar, acum, acesta îşi 

doreşte poziţia cea 

mai înaltă-n stat 

Şi n-are răbdare 



   

 

- pentru că ştie că 

  va pica ? –  

Să treacă prin  

Electorat. 

 

Dacă stai să 

te gândeşti bine 

Nu s-a schimbat 

nimic în sine. 

De când lumea este 

lume şi puterea 

plină de mierea 

Culeasă de milioane 

de proşti – Totdeauna 

ţinuţi cu folos 

La dispoziţia celor 

ce ştiu 

Cum se organizează şi 

se regizează la 

Palat 

O lovitură de stat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

La Chiroiu – pământeni 

 

 

 

 

 

Câmpia tace 

îmbrăţişată de 

căldura luminii. 

Un guguştiuc 

frânge tăcerea 

uimind 

neclintirea din 

zarea privirii. 

Lângă moara 

adormită în 

amiaza de 

cuptor 

Pasc pâlcuri de  

porumbei 

veniţi cu neauzit 

zbor. 

Din altă lume 

un câine latră de sete. 

În iarba înaltă 

s-a încâlcit 

vântul 

Şi nu-şi poate 

despleti cântul. 

În marginea 

uliţei se 

Contemplă cerurile 



   

 

într-o baltă 

din ploaia căzută 

azi-noapte. 

 

Ornicele toate 

au încetat să bată 

orele exacte. 

 

În amiaza de vară 

În satul acesta 

din Câmpia Română 

Veșnicia e Stăpână 

Peste un Ocean de 

Lumină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Seceta 

 

 

 

 

 

Fierbinte vânt 

îmi pustie 

grădina 

Şi verdele sub 

galben cade 

rob, 

Nu este toamna  

coşurilor pline 

Şi-a viilor 

bogate-n rod. 

 

Câmpia arsă-i 

de la vânt 

şi soare 

Otava n-am mai dat 

pe nicăieri, 

Tot colbu-i  

ridicat în sărbătoare. 

De dorul ploii 

frunzele 

se-ngălbenesc 

şi pier. 

Iar seceta-i stăpâna  

cea mai mare! 

Moare sămânţa 

în praful încins 



   

 

Şi grâul n-o să 

mai răsară-n  

primăvară 

Crăpat e tot obrazul 

pământului aprins 

Şi-aşteaptă mila ploii 

să pogoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Monolog 

 

 

 

 

 

Atâta veşnicie e în noi 

Că nu mai ştim 

de unde să începem, 

Dar alergăm ca în lumină 

să trăim 

Şi s-aruncăm tot 

răul la gunoi. 

 

În fiecare zi cu 

Tine 

stăm la sfat 

Şi Tu tot taci 

Şi calea ne-o deschizi 

ca adevărul  

Cel adevărat 

Să îl surprindem 

dezvelit. 

 

Dar noi tot cu 

nimicuri te năucim 

la cap. 

 

Pe scara devenirii 

urcăm făr’ de sfârşit 

Treaptă cu treaptă, 

greu de cucerit. 



   

 

În lumea-n care totul 

s-a ticăloşit 

Curbând lumina după ghemul 

de-ntuneric azvârlit. 

 

Adu lumină-n 

vieţile pierdute  

şi scapă omenirea 

de supremul Ban. 

Dezleagă iar doar 

faptele plăcute 

Şi-adune bucurie-n 

dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Bocet 

Feciorului din cimitirul  

nordic, partea „italiană”,  

Focşani 

 

 

Întristată adunare, 

Dă puţină ascultare, 

Despre Floarea României 

Plecată în pribegie. 

 

”Descunună-mă, părinte 

Să mai joc hora’ nainte 

O dată, de nouă ori 

Dar nu mă lăsa să mor. 

 

Că sunt bobocel în floare 

N-am ştiut ce-i lumea mare, 

Viaţa-i grea şi lumea rea 

Departe de ţara ta. 

 

Am plecat tânăr fecior 

Să-mi găsesc un rost uşor, 

Să muncesc şi să trăiesc 

Părinţii să-mi mulţumesc. 

 

În Italia-am muncit 

Porunci grele-am împlinit 

De părinţi îmi era dor 

Dar câştigam binişor. 

 

 



   

 

Când am socotit c-am strâns 

Ca să-mi fie de ajuns 

Am vrut să mă-ntorc în ţară 

De Paşte, le primăvară. 

 

Într-o seară, când veneam 

De la lucru obosit 

Doi tâlhari m-au jefuit 

Şi apoi m-au omorât. 

 

Ş-acum, dragii mei, venii 

Flori de liliac găsii, 

Pe părinţi îndoliaţi 

Şi fraţii înlăcrimaţi. 

 

Rămâi lume sănătoasă, 

Am ajuns acum acasă, 

În casă întunecoasă, 

Nu cu părinţii la masă. 

 

Întristată adunare, 

Câştigai în lumea mare 

Casă, fără uşi, fără fereastră, 

Fără nevastă frumoasă. 

 

Rămâi lume cu mult dor 

Eu plec pe drum călător 

În a tinereţii floare 

Plec pe drumul fără soare 

Pe drumul de pribegie 

Dat de lumea mare mie.” 

 



   

 

Salcâmul 

 

 

 

 

 

S-a frânt salcâmul 

ce străjuia fântâna, 

Coroana lui trântită-i  

la pământ. 

Împrăştiate-s crengi 

toată grădina 

Ce ocrotită a fost 

de trunchiul sfânt. 

Şi muşcă fierul 

lemnul ca lămâia, 

Să scoată stâlp 

la colţul casei noi. 

Din trunchiul gros 

trei scânduri 

mai lătuţe 

Pentr-un pătuţ 

copilului vioi. 

Crenguţele sunt 

toate adunate 

Şi-n spuza focului 

cartofi sunt copţi. 

 

Într-un ferit ungher 

seminţe-s învelite 

de pledul frunzelor ce pier 

 



   

 

Va răsări-n căldura 

primăverii viitoare 

Crenguţă cu frunzele 

bănuţi răsunători. 

Va creşte-un alt salcâm 

la fel de mare 

Să fie plin văzduhul de 

mireasma mierii de salcâm! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Condamnare modernă 

 

 

 

 

 

Plouă lacrimile 

lumii neştiute 

De doruri care nu 

s-au spus nicicând, 

Se-nalţă către ceruri 

rugi tăcute 

S-oprească răul de 

pe-acest pământ. 

Dar toţi bogaţii lumii 

râd în hohot, 

Când proştii n-au 

de pâine o fărâmă, 

Iar viaţa lor în 

trudă se consumă 

Şi-n întunericul 

minciunii în loc de adevăr. 

Li se promite dincolo 

de moarte o altă viaţă 

plină de belşug, 

Dar întruparea asta 

le este furată 

Prin cel mai josnic vicleşug. 

 

Sunt condamnaţi din leagăn 

la robie şi strânşi cu lanţul 

la galera vieţii 



   

 

N-au nicio şansă 

şi nicio bucurie, 

Ci doar iubirea 

lanţului robiei 

şi acceptarea ei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Colindeţ la Novaci 

 

„Cine nu dă colindeţ 

Să-i moară porcu-n coteţ 

Şi curcanii-n grajd la vaci 

c-aşa-i la noi la Novaci” 

            (Strigătură Novaci) 

 

Codrul plin de 

promoroacă 

Stă tăcut şi 

Gânditor. 

Caii tropotesc în 

joacă 

Jos la Grui lângă izvor, 

Iar copiii cu trăistuţe 

Au plecat în colindeţ, 

Voiniceşte se avântă 

Peste-al drumului 

îngheţ. 

Satu-i plin de veselie 

Toţi la poartă cu 

colacii au ieşit 

Iar copiii trec în  

hoardă. 

Glasuri vesele s-aud: 

La mulţi ani, 

mulţi ani cu toţii! 

Sănătate să aveţi! 

Colăcelul e cald 

încă 

Bagă-l iute-n săculeţ 



   

 

Şi porneşte mai departe 

Urător în colindeţ. 

 

Satu-i gata şi Bărbaţii 

lângă foc s-au adunat, 

Fluieraşu’ zice-o horă, 

Iar arcuşul dulce sună. 

Mămăliga din ceaun 

au răsturnat, 

Toţi se-ndeamnă, 

Ţuica-i fiartă, 

Dar flăcăii ar juca… 

 

Cât o pală amintire 

iese soarele voios. 

 

Să ne veselim! 

Astăzi s-a născut 

Hristos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Au uitat 

 

 

 

 

 

În raiul fericirii absolute 

Minuni erau neînchipuite, 

În mijloc pomul vieții 

- de veşnicie blând izvor 

Alături pomul cunoaşterii ispititor 

N-a fost nevoie decât 

de-un ipocrit îndemn 

Ca Eva să culeagă 

mărul din Eden. 

Să guste Adam din 

al cunoaşterii rod 

Şi „să cunoască”, 

Să ştie ce înseamnă 

vreau şi pot. 

 

Vicleanul şarpe din 

pomul veşniciei 

s-a înfruptat 

Şi floarea lui Ghilgameş 

a furat, 

Va fi în veci sub semnul 

nemuririi dar şi-al 

blestemului târârii. 

Urmaşii Evei şi ai lui Adam, 

Cu setea zborului către Înalt, 

Îşi folosesc un dram 



   

 

din zestrea ce-au primit, 

Sclavi trupului purtat cu ei.  

 

Dar cel mai trist e 

C-au uitat 

că-s fii de zei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Trandafirul 

 

Trupele noastre îndeplinesc 

Misiuni de pace în lume… 

 

 

 

Sărută mâna mamei 

Şi mama-l îmbrățișă strâns 

Pe copilul ei subţirel. 

Îi pusese, în buzunarul 

din dreptul inimii, vrăjit 

Trandafir roşu-aprins 

Să-i mângâie sufletul 

De temeri cuprins. 

 

Se urcă-n trenul plin de recruţi. 

Locomotiva şuieră scurt 

Şi porniră cu toţii în necunoscut. 

 

”Mamă, 

Îţi scriu două rânduri 

dintr-o ţară în care 

Ca şi la noi în sat 

Omul moare, 

Dar nu de anii bătrâneţii 

Ci de-un război 

Purtat împotriva vieţii.” 

 

Şi-n timp ce mâna 

tânără scria 

De nicăieri un glonţ veni, 



   

 

Dar Trandafirul pe loc 

se făcu de oţel 

Şi glonţul nu trecu prin el, 

În aceeaşi clipă 

Inima mamei 

nu mai bătu. 

 

… m-am întors, mamă 

Mi-ai promis că m-aştepţi!? 

Zâmbea dintr-o poză 

lipită pe stâlp 

chipul mamei cel blând. 

 

Şi, bărbatul de-acum 

risipi Trandafirul 

pe proaspăt mormânt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

În grădina de sub cer 

 

 

 

 

 

Noaptea în grădina de sub cer 

nu pătrunde decât cântecul 

de la pasărea măiastră, 

purtat pe unde 

şi razele lunii plăpânde. 

 

Ziua soarele mângâie crinii 

şi opreşte jocurile furtunii. 

În fiecare zi la ora amiezii 

Vine ploaia adâncind 

taina vieţii. 

Cu cântul ei mângâie 

sufletul sihastrului, alungând 

păcatul şi moartea. 

Virginală, grădina îi parfuma 

viaţa în fiecare seară. 

 

Într-o noapte Luna, 

fecioară bătrână, 

Ucise toate florile din grădină 

Ca el s-o vadă doar pe ea, 

Cum îi vesteşte prin ploi 

de-argint iubirea, 

Cum lunecă pe luciul 

oglinzii pe lac, 

Cum îmbrăcată în fulgii 



   

 

lebedelor ce-au zburat 

din turnul cu sunete 

de-aramă, ca nimănui 

să nu-i mai fie teamă. 

 

Vine la el 

să-l aline 

Cum niciodată alintat 

n-a mai fost. 

 

Pentru el nimic 

nu mai avea nici 

Un rost 

Nu putea fi alinat! 

Pierduse mireasma de 

care sufletul său fusese invadat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Doar adevărul 

 

 

 

 

 

Doar adevărul 

scris cu sânge-i 

dat omului să 

venereze. 

Cei ce-n tăcere 

își duc viața, 

N-au cinstea celor 

care cad pe  

metereze. 

Cei mulți sunt 

anonimii ce  

poartă taina 

plânsului tăcut, 

Cei arși pe rug 

sau 

Răstigniți 

În veci cu inima 

vor fi iubiți. 

Dintre cei mulți 

ei s-au desprins 

prin jertfa lor, 

Sfârșitul în cumplitul chin 

Coroană 

le va pune de martir. 

 

 



   

 

Din avutul său împarte 

 

 

 

 

 

Din avutul său 

împarte 

Cui doreşte şi 

Cui vrea 

O felie de lumină 

Ruptă din 

Albastră stea. 

 

A primit-o să se  

joace 

Când a fost 

încreştinat 

Dară lui, modest 

din fire, 

Darul 

i-a părut 

exagerat. 

 

Şi, mereu 

tot taie-ntr-una 

Pentru toţi 

Câte-o bucată 

Dar în ziua 

următoare 

Sfera de lumină-i 

toată. 



   

 

Sfinţi, Drepţi, 

 

 

 

 

 

Nu-i dat oricui 

ca adevărul 

să-l trăiască. 

Doar cei aleşi 

au drept să-şi  

primenească 

sufletul prin 

pătimire şi durere. 

 

În drumul lor 

anevoios către 

sfinţire 

Şi-au părăsit 

toate iubirile 

pentru 

Absoluta Iubire. 

 

Iar dacă dorurile 

lutului se 

vor stinge 

Şi prin sfinţire 

desăvârşita 

libertate 

vor atinge, 

Desigur şarpele 

învins va fi! 



   

 

Raiul pierdut 

îl vor recuceri! 

 

Sfinţi, Drepţi, 

Împărăţia Cerurilor 

o vor moşteni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea a II-a - CAIETUL ALBASTRU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Lasă gândului tăcerea 

 

 

 

 

 

Călător prin timpurile lumii, 

Călător prin suflete de zei 

A învăţat tăcerea să adune 

Să se bucure de pacea ei. 

 

Înşirate vorbe stau la sfadă, 

Din tăişul lor tot sar scântei, 

Nimeni liniştea nu vrea să vadă 

Ce-i cuprinsă în înţelepciunea din 

tăcerea ei. 

 

Dacă gândului îi dai tăcere 

Să se limpezească de nămol, 

Tot ce e urât dintr-însul piere 

Liberă columnă – zboară gândul  

- al iubirii sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Să poarte 

 

 

 

 

 

Iubire, dintre toate 

darurile vieţii 

Tu, cea mai aleasă, 

În vremea pârguirii 

în lumină lasă-te culeasă. 

Să fericeşti 

nuntirea dintre 

un mire şi-o mireasă. 

Iar rodul lor 

în lume binecuvântat 

să crească, 

Să poarte-n el 

povara binelui 

şi-a fericirii, 

Dar, mai presus 

de toate 

a Iubirii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Marele miracol 

 

 

 

 

 

Vom străbate 

mii de ani lumină, 

Vom ajunge 

să ne integrăm 

în Forţa ta Divină, 

Vom cunoaşte 

noi civilizaţii, 

Sub pământ 

s-or dezvolta 

atâtea naţii, 

Vom comunica 

fără cuvinte. 

În intimitatea 

gândului ascuns 

Cu uşurinţă 

vom pătrunde, 

Vom vedea până 

departe prin  

întuneric nepătruns, 

Folosi-vom forme noi 

de energie gratuită 

Lăsând Terra Mater 

mai curată, mai nepoluată, 

Ne vom lăfăi 

în ere de plăcere, 

Vom găsi 



   

 

tărâmul fericirii 

Unde-s râuri 

doar cu lapte şi miere. 

Ne vom judeca  

pe sine şi pe alţii, 

Cuceri-vom culmile 

înalte ale gloriei 

şi ale puterii, 

Vom descoperi 

mii şi sute de mistere. 

Unul singur 

nu ştiu dacă 

ni se va arăta: 

Marele miracol 

ce susţine viaţa 

din făptura ta. 

 

Lumea interioară e 

mai greu de cucerit 

decât  

Lumea de afară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Puţine nasc mirări 

 

 

 

Din toate câte sunt 

Puţine nasc mirări 

inconfundabile ori 

grave devastări. 

În sufletu-mi 

de toate încercat 

Şi-n cântul inimii 

necenzurat 

Mă ademeneşte  

tropotul de cai 

în zori, 

Când se coboară la 

apă la Gilort, 

Mă ameţeşte 

mireasma fânului 

proaspăt cosit polog, 

Mă fascinează 

prima stea, 

Şi mă-ntristează 

gândul, 

Că Timpul n-are 

timp să stea. 

Dar cel mai mult 

mă bucur 

Când tânăra fecioară 

de odinioară 

Zâmbindu-şi dulce 

Pruncu-n braţe-şi duce. 



   

 

Nu aduna otrava 

 

 

 

 

 

Simţi! – Inima 

ţi-e frântă-n trup. 

Te înconjoară 

un val de smoală neagră. 

Nemesis ţi-a 

pătruns în gând 

Şi plan de răzbunare 

-ncheagă. 

Tu, soare tânăr 

în dimineţi de primăvară, 

Nu te lăsa cuprins 

de valul fără frâu, 

de furia venită-n negru râu. 

Din cupa de iubire 

Nu aduna otrava, 

Ci lasă cale liberă 

să plece nava 

Pe care s-a-mbarcat 

Iubirea, 

toamna. 

 

 

 

 

 

 



   

 

Catrene 

 

 

 

 

 

Mintea zboară-adesea aiurea 

N-ar margine de timp 

Nici de spaţii, nici de evuri 

Ea se naşte hoinărind. 

 

Unde ajunge învaţă lucruri 

Şi pătrunde în dureri 

Tot ce ieri era în beznă 

Astăzi capătă valori. 

 

Cu Iubirea şi Credinţa 

Mintea-n horă a intrat 

Să alunge neştiinţa, 

Să nu calce în păcat. 

 

Aruncând snop de lumină 

Peste ce e neştiut, 

Fiecare urc-o treaptă 

Spre Adevărul Absolut. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Despărţire 

 

 

 

 

Vara rămăsese 

în culorile crizantemelor 

la Agronomie, 

Octombrie își scuturase 

pletele de aur pe 

aleile Copoului, 

La Universitate bătea 

un vânt subţire, 

pe peronul gării 

fulguia în noapte. 

 

Locomotiva se opri 

învăluind în abur 

pasagerii. 

De la fereastra 

vagonului fără culoare 

se zbătu palma 

luând „La revedere”. 

 

Pufăind, şuierând 

Acceleratul se puse-n mişcare. 

 

Singur rămase pe  

peronul albit 

de ninsoare. 

 

                   Oct, Iaşi, 1961 



   

 

Ar fi vrut 

 

 

 

 

 

Ar fi vrut de iubire să vă cânte un sonet 

Dar cum harul nu-l ajută, n-are liră de poet, 

Cântă la o mandolină în apusul parfumat 

Cu o voce tremurândă despre-al dragostei păcat. 

 

Cum fecioara a visat Zburătorul tinerel 

Cu privirea albăstrie, înăltuţ şi frumuşel 

Că venea la ea-n odaie îndrăzneţ şi nechemat, 

Ca să-i dea o sărutare, iar ea l-a sărutat. 

 

Trece vremea cum e vremea şi copilul s-a născut. 

Dar în vremurile astea un copil e bun venit! 

Nu mai țipă toată lumea că ar fi născut din flori, 

Nici că-i semănat în noapte de niscaiva Zburători. 

 

Vechi păcat în altă vreme astăzi este acceptat 

Poţi avea doi-trei copii, chiar şi fără măritat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Vis 

 

 

 

 

 

Într-un colţişor 

de-odaie, 

Ce-i în beznă 

cufundat, 

Mă visez trăind 

aieve ca un mare 

împărat, 

Ce, plecat ca Alexandru 

Dintr-o austeră ţară,  

I-a ajuns oastea vitează 

Până-n India bizară. 

Pe unde a trecut  

eroul a lăsat 

ca să se ştie 

Germenii înţelepciunii 

din greaca filosofie 

tot aşa purtam 

în visu-mi 

Legea Binelui Total 

Peste toată Terra 

noastră fericit 

acord global! 

 

Când, lumina 

viu pătrunse 

peste ochiu-mi 



   

 

adormit 

Şi în visul meu ferice  

 

Am văzut 

Alexandria în flăcări. 

Şi în altă parte 

a lumii 

Alexandru a murit!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Discuţii 

 

 

 

 

 

S-au adunat învăţaţii, 

Specialişti în toate domeniile 

Şi-au discutat tulburaţi 

Cum trebuie să-şi împartă premiile. 

Cei care au făcut aceeaşi invenţie 

În același timp, dar 

La mii de kilometri distanţă 

Să li se mai ia din prestanţă, 

Pentru că de fapt 

Se poate socoti un rapt, 

Excedentul de potenţial energetic 

Pe care l-au folosit excentric 

Depăşind gândirea limitată 

Atingând o cunoaştere ridicată! 

Discuţia a luat o întorsătură 

Plină de uimire 

Atunci când a fost vorba 

De premiul pentru Iubire, 

Pentru că ştiinţific ea nu există! 

Nefiind măsurată de nici un aparat 

Iubirea nu e ceva ce poate 

fi demonstrat!? 

Şi-atunci, de ce, mă-ntreb 

n-au uitat braţele dragi 

care i-au legănat, 

nici fiorii din suflet 



   

 

pentru surâsul Ei aşteptat, 

nici dorul după o carte 

de poezie, nici bucuria 

pe care mi-o aduce lumina mie? 

Au ajuns la concluzia 

Că trebuie să mai studieze dosarul 

Şi-au amânat premiul 

pentru la anul!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Vindecarea 

 

„Dacă te recunoşti (pe tine) 

Îl recunoaştie pe Dumnezeu” 

Oracolul din Delphi 

 

Locuieşti în templul 

unui zeu 

Alcătuit după armonii 

olimpiene, 

Eşti replica perfecţiunii lui 

Dumnezeu. 

Ai primit toate bogăţiile 

Pământene. 

Cunoşti drumul spre  

desăvârşire 

Prin înţelepciune şi har 

Iar prin Moarte aştepţi 

Marea Unire 

Cu cel de la care 

ai primit divinul dar 

Esenţa unirii cu  

Tot şi cu Toate, 

Vindecarea ta 

de păcate 

E dăruită tuturor, 

cu Iubire Absolută 

De Marele 

Mântuitor. 

 

 

 



   

 

Dantelă 

 

 

 

 

 

Se croşetează 

gândul în 

horbodă aleasă 

Picurând la fiecare 

trecere 

a igliţei, 

Prin ochiuri imaginare, 

mărgăritare de iubire pură. 

Dantelă de cuvinte, 

împodobită cu 

boabe de bură 

Strălucind în lumină. 

 

Oare cum reuşeşte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Nu mai ştiu citi 

 

 

 

 

 

Prin câte labirinte 

am trecut 

Sunt sigur că 

nu am doar 

un singur Trecut. 

În câte spaţii 

voi pleca în 

Viitorul meu 

m-aşteaptă 

în Moarte 

infinite 

Ipostaze-n soartă. 

 

Dar oare-i sigur 

că acest 

prezent 

E singular? 

nu-l dedublez 

în vis şi-n gând 

Cu alte simţăminte 

ce mă-mpresoară 

rând pe rând? 

Trupu-i aici, dar 

mintea mea-i departe 

Aude în alt timp 

ale iubirii şoapte 



   

 

Şi palma ta 

catifelată sărutând. 

Nu-s eu cumva 

cuprins într-un alt timp? 

Şi nu mai ştiu citi rotundul 

rând al Vremii ce se schimbă 

de atâta Timp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Am trişat 

 

 

 

 

 

Mi-am oprit câte puţin 

timp senin din 

fiecare altă viaţă 

pe care-am trăit. 

Ca atunci, când nu 

pot respira de urâtul 

din jur 

Şi de prea mult 

întuneric ce mă 

cuprinde de jur-împrejur 

Să mă teleportez 

într-o oază unde 

pot să respir, 

Unde culorile se răsfaţă-n  

lumină 

Şi unde fiecare pentru 

fiecare are înţelegere deplină. 

 

Ştiu c-am trişat 

Dar ce-am făcut 

o să mai fac! 

Pentru că altfel 

m-aş îneca 

De inconştienţa celor 

ce fură lumina 

Iar sufletul meu ar deveni 



   

 

un izvor de nesecată durere, 

în repedea clipă, 

ca o părere 

A trecerii rândunicii 

în zbor, 

Pe drumul unui 

nor călător. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Când sunetele 

 

 

 

 

 

Am strâns din 

a mea grădină 

Miresmele primite 

din lumină. 

Le-am rânduit 

ca-n fiecare 

clipă 

Să-mi mângâie a 

visului aripă, 

Iar gândul 

proaspăt 

De cu seară 

până-n zori 

Să poarte-n el 

ale iubirii flori. 

Dorul nebun 

şi jalea grea 

Să-mi fie pe 

de-a-ntreg 

măsura 

Trăirii mele din  

răsărit până-n  

amurg, 

Când sunetele 

harfei curg. 

Mulţi au încercat 



   

 

să jefuiască Vraja 

din grădina mea 

Însă în palma altuia 

Mireasma 

începea să se topească 

Şi se-ntorcea mereu la 

locul ei – Acasă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Cuibărită într-o floare 

 

Eliberat de  

trupul ostenit, 

De multe patimi 

pământene 

Sufletul meu 

pe drumuri 

A pornit 

Către-mplinirea 

lui în altă 

Vreme. 

Imaculata floare 

de cireş 

Îi priveghează 

calea şi zborul 

spre steaua 

noastră albastră 

Unde de-o veşnicie 

tu m-aştepţi, 

În constelaţia 

pe care o priveam 

În serile senine 

De la fereastră. 

Acolo, cuibărită 

într-o floare 

E iubirea noastră. 

Acolo, pe nesfârşita  

mare vor dansa 

- doi lotuşi –  

strălucind în nopţi 

stelare. 



   

 

M-am lăsat ispitit 

 

M-ai ispitit 

promiţându-mi 

cu privirea 

verde 

necuprinsul 

plăcerii 

ce nu se poate 

pierde  

doar în mângâieri 

ale trupului 

strălucind, 

de apa plină 

de argintul 

mării, 

în asfinţitul 

cald al verii. 

 

M-am lăsat 

ispitit 

şi am păcătuit 

pe malul 

râului, 

smălţuit de 

flori galbene 

ca luna 

geloasă 

Că buzele tale 

mă sărutau 

doar pe mine 

fără-ncetare. 



   

 

Deziluzie 

 

 

Ţi-ai strâns iubirea 

într-un bob 

de rouă. 

L-ai picurat 

pe-nsângerata 

roză sub 

clar de  

lună nouă. 

 

Şi-ai aşteptat 

să vină-un 

Făt-Frumos 

Să te cuprindă-n 

braţe şi duios 

Să te conducă în 

a sa împărăţie 

Şi să te facă 

scumpa lui soţie. 

 

Dar, vai! De 

trandafirul cel 

înmiresmat 

Un fluture hoinar 

apropiat 

       Şi-a bălăcit 

antenele în 

roua cea curată. 

 

Şi a zburat! 



   

 

Păsări măcinate de dor 

 

 

 

 

 

N-ai lăsat 

nici un strop 

din mine nelocuit. 

Te-ai instalat 

mereu în alt 

spaţiu şi timp, 

nelăsându-mi  

Nici un dram 

pentru mine. 

Unde mă duc 

Dau tot de tine 

liniştit, olimpian, 

zâmbind, 

Lăsând florile 

să înflorească 

primăvara 

Şi-n toamnă 

să plece  

păsările. 

 

Într-o toamnă 

te-ai făcut 

şi tu pasăre 

Şi-ai zburat 

cu un cârd 

Să vezi unde 



   

 

zboară ele 

Şi de ce revin 

aşa măcinate 

de Dor, 

Nu obosite 

de zbor! 

 

Numai că, 

Te-ai pierdut 

în drumul 

căutat, 

Ş-acum trebuie 

să plec 

să te găsesc 

neapărat, 

Pentru că 

locuinţa mea 

interioară, 

fără tine, 

E prea goală! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Iarnă grea 

 

 

 

 

 

Un Alb instalat 

pretutindeni, 

În suflet Imens 

Îngheţat, 

Nici clinchet 

de-argint 

de pahare, 

Nici „Lacrima Cristi” 

curgând, 

Nici vis de 

nopţi albe 

-n odaie, 

Doar rânjet de 

lună în  

rece 

Văpaie 

prin colţ 

scormonind. 

 

O, iarnă din mine 

şi iarnă 

de-afară, 

Venit-ai s-aduci 

grea povară 

Pe umerii 

pomilor mei 



   

 

Zborul înfrânţilor 

zmei să spargă 

văzduhul 

Iară şi iară! 

 

Mărită Lumină, 

Captivă-ntre stele, 

Sloboade căldură 

în lumile mele, 

În lumea din 

mine şi-n 

lumea de-afară 

Proclamă alt  

timp: 

- Primăvară –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Flori de azur 

 

 

 

 

 

Adună din lumină 

Clematita
7
 

Vibraţii de albastru violet 

Zâmbesc ca stihuri 

Înşirate de poet 

Şi amețesc al dimineţii 

Aer pur 

Învolte flori ce-s rupte 

Din înaltul de azur. 

Se leagănă pe 

Verdele lianei urcând 

Să vadă lumea 

Mai de sus 

În taina lor purtând un dor nespus. 

 

E dorul zânei preschimbată 

De un zeu în floare, 

Căci s-a scăldat 

c-un simplu  

muritor 

în răsărit de soare 

 -n mare! 

 

 

                                                 
7
 Floare agățătoare 



   

 

Năvalnic izvor 

 

 

 

 

 

Fantasme 

în nopţi 

de-ntuneric 

Lucind, 

vin visuri 

în mintea 

Deschisă-n  

al somnului 

TIMP. 

Ele intră şi 

spaţii  

Cuprind. 

Apoi în lumină-s 

năvalnic 

izvor 

De greul şi 

multul tău Dor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Rugăciune de seară 

 

 

 

 

 

De-atâta timp 

Tu eşti cu mine, 

Pe atâtea drumuri 

am umblat, 

Suficient e să mă 

uit în sine-mi 

Ca să ştiu 

ce mult m-ai  

apărat. 

 

Dacă uneori mai 

uit de Tine 

Apucând pe 

-ntortocheate 

căi, 

E destul să-mi 

amintești 

un bine 

Să-mi întorc 

privirea-n 

ochii Tăi. 

 

„Sub aripa Ta ocrotitoare, 

Doar lumina m-a înconjurat, 

Iar în clipele de disperare 

Mâna Ta m-a mângâiat. 



   

 

Şi de-acum încolo 

Fii cu mine şi veghează-mi 

Gândul lunecos 

Rogu-Te, între toate relele 

din astă lume, Gândul –  

temelie pentru faptă, 

Să rămână totdeauna 

doar frumos!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Dimineaţa…  

                    la o ceaşcă de cafea 

 

 

 

 

Toate lacrimile  

lumii 

Lângă tine-s  

ploi de şoapte, 

Iar durerile din  

suflet 

Adolescentine fapte. 

Lângă tine-i primăvară 

Şi lumini de-argint 

în gând, 

Visele pot să răsară 

Flori de cântec 

pe pământ. 

Primăvara-i doar 

a noastră 

Mugurii crescând 

pe ram, 

Aşteptând să  

înflorească, 

Rod să fie 

Ca-n alt an. 

Nicio vorbă nu-i 

rostită 

Tu pe toate 

în tăcere le-nţelegi 

Şi tristeţile  



   

 

din mine 

Cu răbdare le culegi. 

 

Călărind în zorii zilei 

Caii albi ne vor purta 

Spre tărâmul împlinirii… 

La o ceaşcă de cafea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Desprinderea din veşnicie 

 

 

 

 

Necenzurat de zbaterea 

Clipei, 

Nelimitat de zborul 

aripei 

Stă sufletul meu 

prins de lumi 

infinite. 

Fără aripi, fără vise, 

fără gânduri 

pornite, 

Într-un repaus 

absolut! 

Aşteptând momentul 

în care 

Începe Marea Plecare 

Către un Univers 

plin de un alt 

înţeles, 

În care sufletul 

meu îşi găseşte 

alt 

Înveliş în care să 

urce pieptiş, 

O altă existenţă-n 

lumină 

Plină de bunătate 

divină. 



   

 

Împăcarea 

 

Taci vorbe otrăvite 

ca fiertura-n 

aramă cu sare? 

Ţi-s gânduri foşnitoare 

ca frunzele-n toamnă 

strânse-n cărare? 

Şi-s lacrimi adunate 

gata doar să cadă? 

De ce-ţi întorci privirea 

şi-n ochi nu 

mă priveşti? 

Chiar nu mai vrei 

s-auzi tăcutele-mi 

poveşti? 

Nici mângâierea palmei 

peste genele-ţi fine 

să primeşti? 

Chiar nu mai vrei  

să ştii de mine? 
 

Dă-mi mâna 

Să-ţi număr 

liniile sorţii adânc săpate 

Şi toate supărările 

uitate să le sărut 

Şi-s gata spulberate! 
 

Apoi să te cuprind 

în braţe o veşnicie 

Şi sigur  

mai departe! 



   

 

Să trăieşti… fără ea 

 

 

 

 

 

Într-un anume 

ceas din Timp 

Tăcerea mării 

te cuprinde 

Şi sufletul uscat 

de dor 

De doruri noi 

ea ţi-l aprinde, 

Şi, nu mai vrei 

un muritor 

Să-ţi prindă 

GÂNDURILE toate, 

Şi nici să porţi 

la infinit 

povara 

Ancestralelor păcate. 

Vrei doar 

Tăcerea din adâncuri 

Să-ţi mângâie 

Tristeţea grea, 

Sau s-o alunge-n 

patru vânturi! 

Să vezi! 

Poţi să trăieşti 

şi… fără ea?! 

 



   

 

De acum… 

 

 

 

 

 

Obosit de lungul 

Drum, 

Am venit târziu 

Aseară, 

Ţi-am adus 

iubirea mea 

Şi o floare dintr-o 

stea. 

Mi-ai zâmbit 

atât de dulce 

Ca o zi de 

Primăvară, 

Loc în braţe-mi 

ţi-ai găsit. 

 

Ornicul bătea 

domol 

Pasul liniştit 

al vremii, 

Iar iubirea 

legănată 

În braţe mi-a 

Adormit. 

 

Adormiţi de 

legănarea 



   

 

Auritului pendul 

Am pierdut în 

vis cărarea. 

De-acum n-am cum 

să mai plec. 

Alte drumuri pentru 

mine nu mai  

sunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Gândul de azi 

 

 

 

 

 

Toate tainele 

rămân taine, 

Adevărul lor –  

nedezvelită statuie, 

Macină sufletul 

nefericit, 

nelăsându-i 

Bucuria de a  

mângâia 

rotunjimea 

Fierbinte a  

înţelepciunii. 

Mereu aproape, 

pururi tăinuită 

Rămâne fericirea 

Pentru cel mult 

prea lacom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Pururi tânără 

 

Pururi tânără 

 - poezia - 

Trup scăldându-şi 

în apus, 

Îngânându-şi 

armonia 

Peste râs, peste 

toate câte-au plâns, 
 

Am s-o chem în 

zori şi eu, 

Căci împarte 

Fericire. 

Singura zeiţă-n 

lume 

prietenă cu  

Dumnezeu. 

Din Iubirea 

Celui Veşnic 

Ia fărâmă de 

nectar, 

Cuminecătură 

sfântă 

Fiecărui dă în dar. 

Dacă ştii s-o 

ţii în suflet 

Mângâieri vei 

căpăta 

Iar lumina bucuriei 

Va intra în  

Viaţa ta. 



   

 

Ma cherie 

 

 

 

 

 

Ea-şi leagăna 

pruncul la sân, 

El o privea cu 

gând păgân, 

Ea pruncul şi-l 

juca pe braţ, 

El o privea 

cu mult nesaţ. 

Ea din ochi 

copilului zâmbea. 

El de ei tiptil 

s-apropia 

Şi-n păru-i lung 

şi blond 

O floare îi prindea, 

Uşor obrazu-i 

săruta, 

Pe amândoi 

îmbrăţişa, 

Şi la ureche îi 

şoptea: 

 

„Ma cherie Sylvie 

Que vous etez jolie!” 

 

 



   

 

Aici şi acolo 

 

 

 

 

Aici sunt jocurile 

visele, cuvintele mele, 

Acolo ţi-am lăsat 

loc pentru toate 

ale tale. 

În lumea cuvintelor 

mele doar eu ştiu 

rostul să ţin 

Şi ele-mi deschid 

mie o lume în care 

mă plimb 

Şi-ascult cu uimire 

povestea pe care 

mi-o spune 

Aedul sosit din 

alt timp. 

  

În lumea cuvintelor 

tale mă pierd 

Ca-ntr-un vechi 

labirint 

Numai că jocul 

şi visele mele 

Aduc un dram 

de lumină în 

drumul de gând 

cotropit. 



   

 

Ş-atunci între aici 

şi acolo, 

Ca într-o curbă 

ce condensează, 

Dispare 

distanţa şi timpul 

Rămân suspendate-n 

lumină 

Doar clipe bătute 

de-un bătrân 

orologiu. 
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                                Domnului Valeriu S. 

 

 

 

 

Când brume cad pe flori de crizanteme 

Şi tu-mi trimiți scrisori din alte zări. 

Eu uit atunci de omeneasca vreme. 

Călătoresc în gând pe ale tinereţii mări. 

 

Şi cerurile mării sunt albastre, 

Ca şi privirea ce veghează asupra mea 

Şi se-mpreună-n timp mâinile noastre 

Corabia-i purtată de lumina dintr-o stea. 

 

Iar eu mă nasc cu fiecare brumă când 

Încă un rând am scris în cartea pe care 

O s-o expediez cu următoarea mea scrisoare 

 

Şi-o să-ţi trimit cu ea şi-un roi de fluturi. 

Jucându-se-n lumina soarelui răsare 

Să ştii cum tu prin scrisul tău mă bucuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Final 

 

 

 

 

 

Nu-i mai rămăsese 

nears nici un colţişor, 

Voia acum să se prelingă 

în nisipul gândului curgător 

Să uite de tot şi de toate! 

Paşii să-i rămână 

încremeniţi în noapte 

Visul să nu-i mai fie 

tulburat de şoapte. 

 

Îngrijorător de aproape 

Degete îngereşti 

mângâiau răni însângerate. 

Adieri suflau buze înălbite 

peste durerile toate. 

Pierduse echilibrul interior. 

 

Aripi se pregăteau 

pentru zbor 

Îi mai voiau sufletul 

plin de lumină 

Să nu se mai chinuie 

în acest trup 

ars de tină. 

 

 



   

 

Vis divin 

 

 

 

 

Îmi mângâie 

privirea roşul 

cupei sale princiare 

Şi-mi însenină clipa 

asta trecătoare 

Întunecată de nori 

grei şi vânturi rele. 

 

Odaia mea însă, 

E plină de fețe  

zâmbitoare 

Ce-mi poartă mantia 

măririi mele, 

Tivită cu ghirlande 

de flori roşii de crin. 

 

Solemn păşesc 

spre locul şederii tale, 

iubita mea, 

Venită dintr-un 

vis divin. 

Îţi dăruiesc potirul: 

Să bem! 

Licoarea vieţii şi-a 

iubirii, 

Să căpătăm însemnul 

nemuririi 



   

 

Iubirea noastră să 

străbată timpi şi 

spaţii, 

S-o povestească 

mii de generaţii 

Când flori de crin 

Ne mângâie privirea 

Şi-un imn 

înmiresmat de dragoste 

Cuprinde firea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Când… 

 

 

 

 

 

Când m-oi duce 

călătoare 

O să-mi fie dor 

de soare, 

Dor de ploaie, 

de ninsori 

Şi de fraţi şi de 

Surori. 

 

De cireşul alb în 

floare 

În zile de sărbătoare 

Şi de zâmbet de copil, 

De lumina din april 

De parfumul de 

salcâm 

De ce este în 

om bun. 

 

Doamne, dă-mi 

Înţelepciune, 

Ca din viaţa ce 

apune să 

iau cu mine-n  

cea lume doar  

lumina, ca din soare, 



   

 

Cântul de privighetoare, 

Stele ce m-au 

Ocrotit, 

Ochi pe care i-am  

iubit, 

Dorul din inima 

mamei, 

Dragostea din braţul 

tatei… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Piatra mântuirii 

 

 

 

 

Mi-am minţit 

inima 

în zi de doliu, 

Şi zi cu cer senin 

i-am spus că este. 

I-am îndrugat 

neverosimilă 

poveste, 

Căci plânsul ei 

în râu de 

lacrimi se 

strânsese. 

 

Lumină din 

lumină 

Am furat 

de-am luminat 

o noapte de 

tristeţe, 

Când cei bogaţi 

la masa  

marilor ospeţe 

Cu oase aruncau 

în servii lor. 

 

Şi am ucis 

buchete de nenăscute 



   

 

zâmbete 

Căci laş eram 

Şi nu ştiam 

să-mi apăr 

visele tăcute. 

 

Eu, cel dintâi 

din vinovaţii 

lumii 

Purtând păcate-aşa 

de grele, 

Vă rog 

Să aruncaţi în mine 

cu piatra 

mântuirii mele!...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Eşti azi învinsul 

 

 

 

 

 

Ţi-s gândurile vinovate 

de iubire 

Şi cântecul de jale 

şi de dor? 

Când ai plecat devreme-n  

zorii zilei 

Erai voinic’ voinicilor! 

 

Ţi-ai purtat harul în 

locuri blamate 

Şi-ai luminat cu 

adevărul tău 

Imensul întuneric din  

suflete damnate 

Pierdută-i oare astăzi  

credinţa-n Dumnezeu? 

 

Învălmăşit de trudă 

şi dogoare 

Şi obosit de tot ce-a  

Strălucit, 

Eşti azi învinsul din 

lumea asta mare 

Ce lege sfântă de 

mult nu mai are. 

 



   

 

Acum vrei doar o 

vorbă de-alinare, 

Focul din inimă-i 

de neînchipuit. 

Pustii de suflete 

sunt ale lumii 

sanctuare, 

Pentru Lumină 

nimeni nu s-a 

mai jertfit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Cine sunt? 

 

Cine sunt eu 

pentru mine? 

 

Cine sunt eu 

pentru voi? 

Cine sunt eu 

cel adevărat, 

Ce nume-am căpătat 

în veac 

Şi care-i rostul 

meu în lume? 

- Un fir de praf, 

Ce-am tot zburat 

Un bob de grâu, 

ce s-a-nmulţit 

şi altă viaţă a hrănit? 

Pic de sidef în apa 

mării vânturat, 

Sau vârf plăpând 

de rază ce lumină 

sufletul întunecat? 

 

Lumină-mi,  

Doamne, 

mintea ca lui Petru! 

Să pot să ştiu 

Nu ce sunt pentru 

ceilalţi, 

Ci doar cine sunt eu cu 

adevărat!?  



   

 

Gând 

 

 

 

 

 

Iubirea nu  

așteaptă 

răsplata iubirii, 

Din inimă-i frântă 

 pentru a fi 

dăruită.  

Și darul  prin dar 

nu-i întors niciodat’, 

Dar darul din dar 

Dezvăluie-n om 

ce-i mai bun și 

curat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Puterea inimii 

 

 

 

 

 

Firul poveștii 

s-a depănat, 

Eu tristă sunt 

pentru feciorul 

de împărat, 

Ce-n lacul dintre  

munți s-a scufundat, 

Acolo, unde zâna 

lui domnește-ntr-un 

 palat. 

A învins zmei și 

fiarele pădurii. 

A rupt pentru oameni 

lanțul asupririi. 

Mărirea și puterea  

i-ar fi aparținut, 

Dar el nimic din 

toate acestea nu a vrut 

Numai Iubirea 

ce îl chema dintr-un 

palat din lac. 

 

Așa de mare e 

  puterea inimii 

Că-nfrânge mersul 

liniștit al firii? 



   

 

N-ar fi oare înțelept? 

 

 

 

 

 

Trece vremea ca o boare 

Peste firele de iarbă 

Când sunt pline de splendoare 

Când uscate ca o iască. 

 

În această lume-n care 

Tot ce naște va să piară 

De ce-s patimi așa multe 

Lăcomii, vise deșarte? 

 

N-ar fi oare înțelept 

Să trăim frumos și drept 

S-acceptăm trecerea lumii 

Dulcea zbatere de inimi 

Și să ne supunem vremii? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Taina e taină 

 

 

E atâta întuneric împrejur 

Ș-atât nămol în trupul 

tău de lut. 

Din câte-ai moștenit 

puține folosești. 

Căci dincolo de margini 

nu ți-e îngăduit 

să treci, 

Chiar gândul tău 

în lume e pitic, 

Punct cuantic 

dintr-un infinit, 

Lumea aceea de 

energii devastatoare, 

Lumea aceea de  

lumini binefăcătoare. 

Chiar dacă inima din om 

taina o intuiește, 

Mintea argumente 

pentru demonstrații 

nu găsește. 

 

Iar viața – pentr-un sfânt 

sau pentru geniu 

trece! 

Taina e Taină 

Aici nu poate 

Nimeni 

s-o dezlege! 



   

 

Din Puterea Ta 

 

 

 

 

 

Cum în Nimic 

- în ciuda a tot –  

Cresc energii bizare 

Și-n cerul lor se 

mișcă stele spre o 

altă zare 

Așa-s și două inimi 

ce-și doresc alăturea  

să bată, 

Înfruntă pentru asta 

lumea toată, 

Căci inima-i stăpână 

peste toate. 

Ea leagă și dezleagă 

a lumii soartă, 

Porunca cea dintâi 

și cea din urmă 

ea o dă, 

Lumina lumii nevăzute 

Ea adună, 

Căci meșteră-i de toate 

să fie cuprinsă, 

Doar din Puterea TA 

DIVINĂ  

e desprinsă. 

 



   

 

Stă înțeleptul 

 

 

 

 

 

Stă înțeleptul 

în Agora și  

EXPLICĂ: 

Dintr-un ou 

născute-s câte toate 

-n jur se află: 

pasăre ce zboară-n 

ceruri, 

Orice fel de vietate 

ce respiră pe 

pământ, 

Pește, monstru sau 

ce o mai fi în apă, 

Ou primordial  

îi zicem și 

nu știm când 

a-nceput. 

 

Aranjând la pietricele 

un copil  

întoarce ochii  

de lumina 

unei stele: 

 

“Dar pe ou 

cin’ l-a făcut?” 



   

 

Veșnic îndrăgostit 

 

 

 

 

 

Veșnic îndrăgostit 

poetul cântă 

din liră 

sub balcon, 

Ce-i conceput de 

arhitectul visând 

să-nalțe un 

Pantheon, 

Unde toți zeii 

lumii noastre 

Ce-așa de strâmb 

e-alcătuită 

Să strângă RĂUL 

- energia negativă 

ce este hrana lor zilnică –  

Iar între oameni să lase 

doar energia pozitivă –  

BINELE 

să curgă. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Moştenirea 

 

 

 

 

 

Peste zâmbete 

Lacrimi au căzut 

când Viaţa 

dintr-o altă Viaţă 

s-a născut. 

Luminoasă ca o 

sărbătoare 

în copilărie Viaţa 

către soare 

a crescut, 

Dar, trecând prin 

gropi de disperare, 

A găsit în plânsul 

cu suspine 

uşurare. 

Auzit de cei din 

jurul mesei, 

Plânsul tău 

a fost dispreţuit. 

Ai pierdut în  

faţa adunării 

locul de puternic 

neclintit. 

 

Şi, de-atunci în 

clipe de tristeţe 



   

 

plânsul tău în  

hohot a rămas 

neauzit. 

Nimeni nu a 

mai ştiut 

când lacrima amară 

pe obrazul inimii a căzut. 

 

Când din Viaţă, 

Viaţa către altă Viaţă 

a plecat, 

Plânsul tău amarnic 

şi tăcut 

Moştenire 

Celor ce te-au înţeles 

Tu l-ai lăsat. 
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ARMONIA  

SENTIMENTELOR OMENEŞTI 
POSTFAŢĂ 

 

 

 

Am în faţă două volume de versuri ale distinsei 

Doamne Lucia Silvia Podeanu, profesoară de limba şi 

literatura romană, îndrăgostită de poezie, aşa cum îi stă bine 

unui autentic poet. 

Prin versurile sale, poeta, olteancă prin adopţie, aduce 

imaginea, tradiţia şi atmosfera localităţii de munte Novaci, 

unde trăieşte de aproape cinci decenii şi pe care le transferă 

cititorului. 

Poeziile sale aşezate în coperţi de catifea, sunt cuprinse 

în volumele “Anotimpurile iubirii” şi „Lumina unui gând“, şi 

se stabilesc cuminţi în sufletul cititorului. 

În volumul “Lumina unui gând”, autoarea aşează 

creaţiile sale în patru părţi: “Culorile cireşului”, “Marele 

dor”, “Cântece-Lumina unui gând” şi “Peste mugurii treziţi”, 

cu o varietate de teme inspirate din viaţă şi din natură. 

Astfel, cititorul este încântat să constate cum cireşul, un 

arbore primăvăratic, frumos şi atrăgător, este prezentat în 

culorile sale în atât de multe imagini şi ipostaze. 

Într-o poezie, floarea de cireş este comparată cu un 

“smarald” care zâmbeşte în soare, în care versul spune: 

 

“A căzut din cer 

Lumina 

Peste floarea de cireş” (Nunta). 

 

Fără de veste, gândul cititorului zboară către alt vers 

frumos al poetului naţional Mihai Eminescu, închinat iubitei 

sale: 
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“Atât de fragedă te-asameni 

Cu floarea albă de cireş 

Şi ca un înger dintre oameni 

În calea vieţii mele ieşi”. 

 

Alte poezii închinate cireşului, ale autoarei Lucia Silvia 

Podeanu, cuprinse în volum sunt: “Sărbătoarea florii de 

cireş”, “Ai văzut în april Cireşul?”, “Rugăciune”, “Leac 

pentru frică”, ”Ploaie de foc”, “Unde-i vara”, “Isaiia 

dânţuieşte”, “Bocet”, ”Linişte” , “Plâns”, “Baladă”, “Aş vrea” 

şi încă multe altele. 

În alte teme, aşa cum mărturiseşte autoarea într-un vers, 

are în vedere faptul că s-a bucurat de “lumina din oameni” şi 

“puterea cu care iubirea înfrânge durerea şi ura”. 

Gânduri filosofice se detaşează citind poeziile “La 

început a fost cuvântul”, “În adevăr e salvarea”, 

“Apocalipsa”, “Rugăciune”, “Clipă, aşteptând…”, “La 

intervale inegale”, etc. 

Versuri pline de candoare, sunt închinate naturii, 

personalităţilor şi evenimentelor istorice care luminează 

istoria Patriei, creatorilor de vers, un popas plin de dragoste 

fiind în poemul “Pentru tine, Eminescu”, din care redau cele 

ce urmează: 

“Măria-Ta, Poetul lumilor ce-au fost 

Şi al celor ce-au să vină, 

Pe toate le-ai orânduit, cu rost, 

În versuri picurate 

De clopoţei de-argint, 

În mângâieri şi şoapte de alint, 

În dorurile de pe-acest pământ, 

În visul de iubire împlinit după moarte, 

În zborul printre stele 

Şi, în durerea de a înţelege că, din toate, 

În mintea unui om obişnuit, 

Încape doar un pic”, ş.a.m.d. 
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Poate că m-am cam întins, dând în această prezentare 

un citat mai lung, dar cititorul va fi încântat după ce a citit 

versurile de mai sus. 

În prefaţa volumului “Anotimpurile iubirii”, prezentată 

de Popescu Nicolae şi Jianu Elena, se afirmă printre altele că: 

„Fără a acuza-o pe autoare de manierism sau de imitaţie, 

întrevedem ici, colo, ecouri profunde de contemplaţie 

eminesciană”, care departe de a fi o afirmaţie critică, eu cred 

că este un elogiu. 

Noi, românii, poeţi sau nu, suntem legaţi de Eminescu 

cu mii şi mii de fire. 

După ce parcurge versurile din cele două volume ale 

Luciei Silvia Podeanu, cititorii vor avea convingerea că 

autoarea este aureolată de altruism şi optimism, că poeziile 

poartă în ele talent şi tandreţe omenească. 

 

PETRE GIGEA-GORUN, 

Scriitor, ambasador 

 

Craiova, 3 februarie 2013 
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