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Acasă la tine... 
 

Sânt în pădurea copilăriei mele, 

copacii  mă întreabă ce am mai făcut, 

le-am spus că iau viaţa de la început 

şi din pădurea aceasta am să privesc la stele... 

 

De acuma, la oraş n-am să mă mai duc, 

nincăieri  nu-i bine ca la mine-n sat 

şi să-mi las pădurea este un  păcat, 

din ea ascult, vara, câtecul de cuc. 

 

Staţi acas`  la voi că acolo-i bine, 

nu umblaţi prin lume în neştire, 

căci în altă ţară nu aflaţi zidire, 

zidirea se face  acasă la tine! 

 

Ajută-mă, Doamne! 

 

Ajută-mă, Doamne, să mă liniştesc, 

de nimic în viaţă să nu îmi mai pese,  

doar la tine vreau să mă gândesc, 

 diavolul în cale să nu îmi mai iese. 

 

Ajută-mă, Doamne să privesc spre cer, 

când dorinţa vreau să mi se împlinească, 
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din lumea aceasta  când o fi să pier  

 Isus Cristos să mă mântuiască! 

 

Ajută-mă, Doamne, să nu am dureri, 

priveşte cu milă înspre mine 

şi mă înconjoară cu dulci mângâieri 

căci nădejdea mea, toată, e la Tine 

 

Amândoi 
 

Parcul  e ascuns sub ceaţă 

Pe alei sunt frunze moarte 

Este toamnă peste tot 

Tinereţea ni-e departe. 

 

Şi  copacii dezgoliţi 

O să  înfrunzească  iară 

Noi o să îmbătrânim 

Cu puţin, în primăvară. 

 

Şi  aşa, ne tot plimbăm, 

Pe sub vremuri, pe sub ploi, 

Iar când va veni scadenţa, 

Ne vom duce amândoi. 

 

1 Decembrie 2012 
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Chiar dacă... 
 

Chiar dacă nu mai suntem tineri 

Să ne iubim cu-nfrigurare 

Să admirăm pe mai departe 

Livada cu merii în floare. 

 

Şi  să trăim frumos, din plin, 

Fiecare clipă a vieţii, 

Iar, după Bunul  Dumnezeu, 

Să ne iubim cu drag nepoţii, 

 

Căci ei ne fac să-ntinerim 

Să ne simţim iar cum am fost 

Şi până dincolo de moarte 

Redau al vieţii noastre rost... 

      

Clepsidra 
 

Satu  culcată  între flori 

într-o întinsă câmpie 

şi ascult  în depărtare 

un  cântec de ciocârlie… 

 

Iar  deasupra-mi un copac, 
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cu coroana foarte mare 

îmi  strecoară prin frunziş 

razele blânde de soare… 

 

Şi din astă feerie plec, 

când soarele coboară 

roşietic  spre apus: 

oare pentru a câta oară? 

 

Aşa ne-om duce  şi noi 

când   se termină nisipul, 

nimeni nu ne va mai ştii, 

ne-or uita până şi chipul... 

 

Constatare 
 

 Deşi este mijlocul iernii, 

privesc  ghioceii  înfloriţi lângă bloc, 

soarele străluceşte puternic, 

iar  vremea  aceasta n-o înţeleg deloc. 

 

S-au întors toate cu susul în jos, 

Ponta ne minte cu ţambalul sub batistă 

Şi   eu  repet  ca şi un magnetofon, 

că, trebuie să  fiu  optimistă... 
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Sora din Braşov cu alţi  muncitori, 

au  votat  USL  cu mâinile amândouă, 

iar când s-au văzut  copleşiţi de taxe, 

au tăcut şi s-au făcut că... plouă. 

 

Prea  mult  am aşteptat  de  la electori 

să nu mai voteze   cu   spirit de TURMĂ 

dar cu  durere am constatat, 

că  şi-au pierdut şi  mintea de pe URMĂ 

 

Cu Tine... 
 

De când cu Tine alături sunt, 

mă simt din ce în ce mai bine, 

nu mai am doruri nici suspine 

şi-i mai frumos pe acest pământ! 

 

Copacii, parcă, pentru mine, 

se-mbracă-n flori în primăvară 

şi stau,  acum, mai mult pe-afară, 

fiind alăturea de  Tine! 

 

Şi, dacă am fi mai credincioşi, 

cinstind  mai mult pe Dumnezeu, 
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avându-L lângă noi mereu, 

am fi cu toţii mai voioşi... 

 

   Direct  în cer 
 

Cu toată lumea mă împac 

şi mă-nţeleg nespus de bine 

cu oameni buni, cu oameni  răi, 

dar nu mă-mpac, moarte, cu tine. 

 

Ne facem casă, avem copii, 

să-i dăm la şcoli ne străduim 

şi, dintrodată, fără veste, 

a trecut timpul şi... murim 

 

Aştept venirea  lui Isus, 

căci nu vreau,  moarte, ca să pier 

si  n-o să mai trec pe la tine 

mă duc cu El direct în cer. 

 

Doruri 
 

Mi-e dor de toamnele din satul meu natal 

              când mă duceam cu tata după nuci 

              care trosneau pe sub piciorul meu 

când florile se ofileau în lunci. 
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                De carele-ncărcate cu porumb 

de strugurii ce aureau sub soare 

de mama când punea în geam gutui 

de viaţa mea cu tinereţea-n floare. 

 

Mi-e dor de viaţa care a trecut 

de fraţii mei prin lume rătăciţi 

că mă trezesc plângând ca din senin 

de dorul lor şi dorul de părinţi. 

 

Când a  trecut atît amar de ani 

şi cum pot potoli al sufletului dor 

când ştiu că toţi s-au dus şi nu e mult 

până s-o iau şi eu pe urma lor? 

c 

INELUL  DE  IARBA 
 

Replică la romanul  INELUL DE IARBA  de Al. Florin Ţene 

Ne-am căsătorit   demult, mai precis , 50 de ani, 

cu  inelele de iarbă pe care n-ai dat doi bani. 

 

Cu atâta sfinţenie, într-o carte le-am păstrat, 

Pentru  că, numai prin ele,  noi , iubire ne-am jurat. 
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Dar, în noul  tău roman, de-ndrăgostit întârziat, 

chiar inelele de iarbă cu noroi le-ai împroşcat. 

 

Le-ai sucit, le-ai răsucit : “iarba importanţă n-are 

Aurul  este la modă, doar el străluceşte-n soare!” 

 

Dragostea aceasta târzie a venit ca o ispită 

Uitând că-n   50 de ani ţi-am fost singura iubită. 

 

Când ai pus, pe deget   aur, dintrodată ai simţit, 

că,  acum, la bătrâneţe, eşti,  din nou , îndrăgostit. 

 

Dragostea  ta-i   efemeră, după  cum se vede treaba, 

că  ai decis, până la urmă, să rămâi din nou cu… IARBA. 

 

IARBA acum, te sfătuieşte, la Biserică  să mergi 

şi,  acolo, între icoane, la Dumnezeu  să te  rogi. 

 

Căci, cu cât te rogi  mai  mult, o lumină  ai  să vezi, 

Şi  inelele  de  iarbă  să le reabilitezi ! 

 

Chiar  dacă  îţi  par  fragile, au  tării  de monolit, 

şi-n  aceşti  50  de  ani, numai  ele ne-au unit! 

 

25 aprilie 2013 
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In seara asta... 
 

In seara asta s-a rupt ceva în mine, 

m-am  prefăcut că nu am înţeles, 

şi, după o ceartă  zdravănă cu tine, 

m-am liniştit,  căci nu aveam de ales. 

 

De atâţia  ani   petrecuţi  pe acelaş drum, 

cu  multe bune dar şi cu multe rele, 

 în  această  clipă  s-au prefăcut  în scrum scrum, 

şi n-o să poată nici Marea să –i mai  spele. 

 

Aceleaş vorbe dulci şi cu temei, 

ce  le  spuneai să mă desfete, 

le zici acum altei femei, 

fără să ai, deloc, regrete. 

 

Şi, te-am rugat aşa de mult, 

ca veşnic  tu să mă iubeşti, 

şi chiar dacă bătrână sunt, 

nicicum  să nu mă păcăleşti! 

25 aprilie 2013 
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Iartă-l... 
 

Iartă-l, Doamne, pe   iubit, 

care  acuma-i dus de acasă, 

să caute-n prejurimi, 

o  Marie mai frumoasă... 

 

După ce a umblat mai mult, 

printre  bălării  şi spini  , 

a  venit,  spăşit, la mine, 

să-l  curăţ  de mărăcini. 

 

El mi-a spus încet, candid: 

“ Ce vezi  tu nu-s mărăcini, 

tot  ce se spune de mine 

sunt  ,aşa, … nişte minciuni. 

 

Eu  de-acuma  înainte 

nu  am să mai plec de acasă 

tu eşti totul pentru mine, 

cea mai bună şi frumoasă! 

 

Iar ce-am scris eu în roman, 

e  pură   imaginaţie, 

nu poţi tu ca să  te superi, 

pe-o banală fabulaţie. 



 13

 

Altceva nu  pot să fac, 

pentru  el să mă rog eu, 

şi-mpăcarea  va veni, 

de la Bunul Dumnezeu! 

 

 

Năpasta 
 

Spune, Doamne, ce să fac, 

să pot trece peste  Asta, 

c-a venit  iarăşi la mine, 

încă odată... Năpasta! 

 

O codană cu sâni mari 

şi  c-un  fund de tinerică, 

aceasta este năpasta, 

iar eu sunt o...bătrânică! 

 

De venea în tinereţe, 

mă  luptam  ca în război, 

dar acuma nu pot, Doamne, 

suntem bătrâni amândoi... 

 

 

 



 14

 

Indoială 
 

Sânt atât de tristă, Doamne, 

noaptea s-a lăsat, albastră, 

Luna rece şi rotundă 

mă priveşte pe fereastră. 

 

Este toamnă peste lume 

în a trecerilor vremi 

şi de sus, de printre stele, 

simt cum la Tine mă chemi. 

 

Dar deşi pretind mereu 

că pe Tine te iubesc 

ca să vin acolo, Doamne, 

nicidecum nu îndrăznesc 

 

Si nu ştiu ce să mai cred 

şi nu ştiu ce să mai zic 

îmi e teamă că ACOLO 

m-oi preface în NIMIC. 
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Steaua noastră... 
 

Ajută-mă, Doamne, acum şi pe mine 

Să mă-ntorc, din nou, la florile de tei, 

Să-mi trimiţi doar gânduri, bune şi senine, 

Liniştea s-o aflu în nepoţii mei... 

 

De când de pe lume mi s-au dus părinţii 

Eu mă simt, acuma, foarte părăsită, 

Copiii sunt azi la casele lor, 

Iar   fostul  iubit şi-a găsit iubită... 

 

Steaua noastră-n ceruri, plânge şi suspină, 

 Căci  atâţia  ani ne-a călăuzit... 

Unde, Doamne, unde ,am fost eu de vină, 

Că iubitul meu, azi, s-a-ndrăgostit? 

25 aprilie 2013, ora 22,30. 

 

Insingurare 
 

Este toamnă, cer senin, 

prin  perdele cerne Luna, 

sunt atât de supărată 

- ceasu-ţăcăneşte-ntruna... 

 

Conştiincios, măsoară timpul. 
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S-a   întâmplat ceva cu noi,  

căci mă simt însingurată, 

deşi, suntem amândoi... 

 

Mi-ai pus un inel de iarbă 

şi mi-ai construit Castel, 

şi acuma, dintrodată, 

m-am pomenit fără el. 

 

Cineva l-a dărâmat, 

călcând  totul în picioare, 

acum stau şi mă întreb: 

- unde e iubirea, oare? 

 

Lumina  Învierii 
 

S-a strecurat  un vierme în  suflet 

tot  stă acolo, tot  socoate, 

şi   roade încet,  încet şi sigur, 

şi  nimenea nu-l  va  mai scoate! 

 

Ştiu  că doar  Bunul  Dumnezeu 

va  alunga  orice durere, 

prin  lumânările aprinse 

aduse  de la Înviere... 
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Să  punem în  căsuţa  noastră 

Lumina  Binecuvîntată, 

ca  viermele  de îndoială 

să  NU  mai roadă,  NICIODATĂ! 

Paştele, 5 mai 2013.   

 

Mă cauţi… 
Lui Florin 

 

Mă cauţi în fiecare floare, 

ce-o  vezi crescută pe la poartă, 

dar eu nu sânt că am plecat. 

Acuma pentru tine-s moartă. 

 

Mă cauţi pe orice alee 

pe unde ne-am plimbat odată, 

dar nici aici nu mă găseşti 

căci pentru tine, azi, sunt moartă. 

 

Mă cauţi şi-n Parcul Central, 

printre ierburi şi cucută, 

dar nincăieri nu mă găseşti. 

Azi pentru tine sunt pierdută. 

 

Eu sunt acuma printre stele, 
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la  care tu nu poţi s-ajungi, 

iar când aceasta ai înţeles, 

degeaba ai început să plângi! 

6 mai 2013 

 

Meditaţie 
 

Peste tot sunt frunze ude, 

toamna, iată, a venit, 

cerul plânge, e cernit 

şi-o tristeţe mă cuprinde. 

 

Bruma este peste tot, 

iarba   nu mai este deasă, 

oile se-ntorc acasă, 

tânără să fiu, nu pot. 

 

Sunt la fel precum natura, 

frunzele  se-ngălbenesc, 

cu ele mă potrivesc, 

căci anii s-au dus de-a dura... 

 

Iarna vieţii sigur vine, 

nu  pot, Doamne, s-o opresc, 

noaptea mă tot perpelesc, 
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nădejdea mare-i la Tine! 

 

Pupăza 
 

Era în faţa mea un  tei 

Cu frunze ce sclipeau în soare 

Iar vara, teiul meu cel sfânt, 

Se încărca cu albă floare... 

 

Şi răspândea în jur parfum 

Ce unduia, uşor, în vânt,  

Iar dacă venea vreo furtună 

Se apleca pân-la pământ... 

 

Şi păsări ne dădeau concert, 

Când beam cafeaua, dimineaţa, 

Cu soţul meu, pe acest balcon 

Şi mai frumoasă era viaţa... 

 

Era copacul fericirii, 

Dar s-a uscat sub ochii mei, 

Când a venit să-l viziteze, 

Celebra PUPĂZĂ DIN TEI! 
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De  astăzi nu mai vreau să  plâng… 

 

De astăzi nu mai vreau să plâng, 

Afară e  atâta  soare, 

În pomi e ciripit de păsări 

Şi-acuma-s grei de atâta floare... 

 

Şi chiar că nu mai vreau să plâng, 

Şi-am să iubesc tot ce-i  frumos, 

Dar lacrima din ochi ţâşneşte, 

Şi alunecă pe-obraz în jos... 

 

Mai du-te, lacrimă, de-aci, 

Cât de departe  poţi s-ajungi, 

Că nu-i nimic, pe lumea asta, 

De care merită să plângi! 

 

 Aprilie  2013  

 

Mi-e dor de toamnă… 
 

Mi-e dor de toamnele din satul meu natal 

când mă duceam cu fraţii după nuci, 

care  trosneau pe sub  picior 
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iar florile se ofileau prin lunci. 

 

De carele încărcate cu porumbi, 

de strugurii ce aureau sub soare, 

de mama când punea în geam gutui 

de viaţa mea cu tinereţea-n floare. 

 

Mi-e dor de viaţa care a trecut, 

de fraţii mei în lume rătăciţi 

şi  mă trezesc, plângând ca din senin, 

de dorul  lor şi dorul de părinţi. 

 

Când  au   trecut atât amar de ani 

ş i cum pot potoli al sufletului dor 

când ştiu că toţi s-au dus şi nu e mult 

până s-o iau şi eu pe urma lor? 

 

Lacrimile mamei 
 

Stă, în casa ei micuţă, 

ghemuită într-o dungă, 

sufletul îi e pustiu, 

se străduie să nu plângă. 

 

Toată tinereţea ei 

a stat în acel sătuc 
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unde-a crescut şapte pui 

şi-acum e singură cuc. 

 

Nu departe, peste Beica, 

un   câine latră la Lună, 

iar ea crede că doar ei 

îi spune un Noapte Bună! 

 

O găină în coteţ, 

croncăneşte câteodată, 

probabil simte şi ea 

că măicuţa-i supărată. 

 

Vântul zgâlţâie fereastra 

ea din gânduri tot tresare 

lampa pâlpâie mereu 

parcă ar fi o lumânare. 

 

Perna s-a udat de lacrimi 

suflă lampa să o stingă 

şi adoarme-ntr-un târziu 

afar a-nceput să ningă... 
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Moartea mamei 
 

Când a murit  măicuţa  am tot plâns, 

credeam că nu e mult  pân-am să pier, 

dar îngerul  mi-a zis  să nu fiu tristă, 

că  toţi  avem  o  Mamă  Bună-n  cer. 

 

M-am luminat  la faţă  dintrodată 

şi  m-am  mirat cum de uitasem eu, 

că  mama mea  ce ne-a  crescut  cu trudă, 

e  alăturea  de  Ea,  la  Dumnezeu… 

 

Să-l  cauţi, mamă   bună  şi  pe  tata, 

dar   mă-ndoiesc c-ai  să-l  găseşti la bine, 

el   a  băut  alcool  şi  a fumat  mereu, 

şi  cred că  n-o  să-l  lase alăturea  de tine… 

 

Căci  sunt  locaşuri  multe  acolo   sus, 

împrăştiate-n   zările  albastre 

şi  fiecare   ne  vom  duce-n  ele, 

după   măsura  faptei  noastre! 

 

Neastâmpărul toamnei 
 

Se-ntorc copacii către toamnă, 
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cad frunze galbene în vânt, 

se răsucesc către pământ 

şi  parcă-s tot mai tristă, Doamnă! 

 

Şi parcă tot mai tristă sânt 

căci  timpul trece, astâmpăr-nare, 

cu atâtea toamne în spinare 

mă tot aplec către pământ... 

 

Nimic nu mai e cum a fost… 
Marinelei Preoteasa 

 

Nimic nu mai e cum a fost 

Fără mamă, fără tată, 

Eu mă simt însingurată, 

Viaţa parcă n-are rost. 

 

Port un dor nemăsurat 

Să  mai urc pe deal odată, 

S-ascult cântec din caval 

Şi să uit că am plecată... 

 

Nimeni nu mai e acasă, 

Fraţii  mi s-au  dus  şi ei 
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Nu mai este nici Grivei, 

O tristeţe mă apasă... 

 

Dar m-apucă bucuria, 

Când privesc pe cer o stea, 

Din copilăria mea, 

Simt că-n ea  stă  Veşnicia... 

         28 0ct 2013 

 

Ninsoarea 
 

Ninge cu fulgi, mari, zglobii 

iar fulgii se joacă  de-aprinselea-n  aer, 

ghirlande de zăpadă  cu scăpărări  liliachii, 

aleargă de-a  prinselea-n  aer... 

 

Şi  albul  pur, se aşterne  peste tot, 

acoperind, din  plin,  pământul, 

acuma,  să fiu tristă  nu mai  pot, 

cu  puritatea  lor  au alungat  urâtul... 

 

Fulgii  alene  zboară, unii cad 

şi   asta,  de cu  seară  până-n zori, 

împodobind  crenguţele  de  brad, 

aşa  cum  facem  noi de sărbători! 
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Nu ştiu, Doamne... 
 

Nu ştiu, Doamne, ce-i cu mine 

Că nu vreau să vin la Tine 

 

Tot pretind că Te iubesc 

Dar să vin nu îndrăznesc. 

 

De va trebui să vin 

Am să-Ţi spun: „mai stau puţin!  

 

Când  va  trece  acel puţin 

Nici atunci nu vreau să vin 

 

Ca   să-Ţi admir soarele 

Munţii cu izvoarele 

 

Căci, acolo, pe colnic 

Sub pământ nu văd nimic 

 

Cât despre o  înviere 

Asta e a mea durere: 

 

Dacă la Tine am venit 

Nu ştiu, Raiul îl merit? 
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Pădurea 
 

Pădure, azi vin către tine, 

ca să-mi alungi, ca la un semn, 

melancolia ce arde-n mine, 

cu veredele-ţi cuţit din lemn. 

 

Cu roşu, verde şi gălbui, 

o să-mi alungi păreri de rău, 

căci ăsta este rostul tău,  

melancolia s-o răpui. 

 

La tine n-am venit de mult, 

deşi atâta te iubesc, 

tot tânără tu ai rămas, 

iar eu mereu mă ofilesc. 

 

Dar voi veni la primăvară, 

pe când copacii-ţi  lăstăresc, 

şi poate tot la fel ca ei, 

învăţ şi eu să-ntineresc... 
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Primăvara 

 
 
Doamne, nu mai am răbdare, 
până vine primăvara, 
cu flori albe de cireş 
să îmi lumineze seara ...  
 
Am să merg către pădure 
ca să culeg ghiocei, 
şi-o să uit de iarna lungă, 
stând alăturea de ei. 
 
Păsările o să-mi cânte 
punând în suflet fiori 
şi-am să mă întorc spre seară 
cu-n buchet, mare, de flori. 
 
Am admirat până acum, 
70  de primăveri, 
nici nu ştiu când au trecut, 
Parcă au fost, acuma, ieri... 
 
Primăvara e o sfântă, 
în ea înviază toate, 
prin farmecul ei Divin, 
ne-ndepărtează de moarte ...  

 
 

Cheia Bătrânei 
 

Stă bătrâna gârbovită 

pe o bancă sub un tei, 

toate tristeţile lumii 

sunt ascunse-n ochii ei. 

 

Se gândeşte neîncetat 

la căsuţa ei umilă 

ce i-au vândut-o copiii 
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ca să-şi construiască vilă. 

 

Dar în vilă n-are loc, 

i-au făcut lângă grădină 

cămăruţă cu un geam 

să privească spre lumină. 

 

Căci copii-s ocupaţi 

se plimbă în jos şi-n sus. 

Merg  chiar  la Biserică 

Să-L slăvească pe Iisus. 

 

“Fii, măicuţă mulţumită 

să  ne-ajuţi pe fiecare! 

Cine astăzi ţi-ar mai da 

farfuria cu mâncare? 

 

Că dacă ai îmbătrânit 

nu este a noastră vina, 

vila se-ntreţine greu 

 vrem să schimbăm şi maşina.!” 

 

În clipele de răgaz 

ascunzând o cheie-n mână, 

se îndreaptă către casa 

unde a fost, cândva, stăpână. 

 

Numai cheia i-a rămas 
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că în rest toate sunt duse, 

casă, tinereţe, soţ, 

sunt durerile-i nespuse. 

 

Lung priveşte printre gard 

şi îşi vede viaţa toată, 

simţind cum din ce în ce 

de puteri este lăsată. 

 

Însă, într-o dimineaţă, 

au găsit lângă grădină, 

moartă, pe bătrâna mamă, 

tot strângând o cheie-n mână. 

 

Această poezie a primit Premiul I 

 la Concursul 

Internaţional de Poezie STARPRESS, 2012. 

 

Regrete 
 

Atât de multă vreme a trecut, 

de când mergeam prin luncă după flori 

cu  alţi copii de vârsta mea 

porneam de dimineaţă-n zori. 

 

Şi era soare şi  frumos 

iar  cucul ne aştepta cântând 
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şi nu departe  printre sălcii 

un  râu  din  unde  clipocind... 

 

Desculţi  noi  alergam  prin rouă, 

priveam   la cer  şi prindeam  fluturi 

şi  totu-n  jur  era  divin 

că nu puteai  să  nu  te  bucuri... 

 

Vreau  să  mai  simt  acele  vremuri  

când   alergam  printr-un  zăvoi, 

aş  da  orice  să  le  găsesc 

şi să-ntorc  timpul  înapoi! 

 

Dar ... unde  sunt  acele  clipe? 

Când  le-am  trăit oare le-am prins? 

De multe  ori  gândesc  la ele 

acuma ,  când am  părul  nins... 

1 ianuarie 2014 

 

Singurătate 
 

M-am aşezat pe aceiaşi bancă 

pe care noi ne-am cunoscut 

şi se făcea că sîntem tineri 

 şi amintirea m-a durut. 
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Că eu eram o Cosânzeană 

iar tu erai un Făt- Frumos 

şi teiul ănflorise iarăşi 

iar florile-i cădeau pe jos. 

 

Am stat aşa în amorţire 

cînd m-am trezit plecase vara 

plîngînd am mers încet spre casă 

şi-n suflet se lăsase seara. 

   

Vine, Doamne, toamna... 
 

Vine, Doamne, toamna iarăşi peste noi, 

ni  se duce viaţa, încă un pic, spre seară, 

florile   pe câmpuri aşteaptă să moară, 

rămânând  la suflet pustiiţi şi goi. 

 

Nopţile, de-acuma, or să fie lungi, 

ploaia ne va curge, şiroaie, pe geam, 

visurile verii, ce le mai aveam, 

se spulberă parcă şi-s vine să plângi... 

 

Anotimpuri trec  precum o morişcă 

şi, odată cu ele, ne trecem şi noi, 

dar, vreau să fim veseli, suntem amândoi 

şi astfel tristeţea din suflet nu muşcă... 
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Tăcere… 
 

Dacă nu mă mai iubeşti  ca la început, 

că te-ai săturat de aceeaşi  „mâncare” 

eu, te rog din suflet, nu călca-n picioare, 

anii cei frumoşi ce i-am petrecut. 

 

Am fost nişte tineri, puri, neştiutori, 

am început viaţa fără să clipim, 

când  au trecut anii nici noi nu mai ştim, 

căci nu suntem, Doamne, doi nemuritori... 

 

Ne-au schimbat chiar anii care au trecut 

şi  parcă la suflet suntem azi mai goi, 

deşi nu aceiaşi, suntem amândoi, 

şi  doresc să fim ca la început! 

 

Suflet rătăcit 
 

M-am întors acasă pe un drum de ţară 

şi-am stat de vorbă cu pădurea 

mi-a spus cum cucul cântă în fiecare vară 

de când eu am plecat aiurea 
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Am croit cărare prin boabe de rouă 

şi m-au copleşit aducerile-aminte 

razele de soare au spart pădurea în două 

şi mi-am spus atunci:totu-i ca-nainte! 

 

Am trecut tăcută pe sub merii-n floare 

ce mi-au nins cărarea semn de bun venit 

ziua-ntreagă,parcă,era o-ntrebare: 

ai venit acasă suflet rătăcit? 

 

Târziu, în toamnă... 
 

Acum e toamnă târzie, 

mă  plimb, singură, prin ploaie, 

sufletul îmi e pustiu 

iar copacii se despoaie.. 

 

Se duc, toate, către iarnă, 

aşa  ne-om duce şi noi, 

să-l rugăm pe Dumnezeu, 

ca să fim tot amândoi... 

 

Că, atunci, unul fără altul, 

viaţa  n-ar mai avea rost 
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şi nimic pe lumea aceasta, 

n-ar mai fi precum a fost... 

 

Pretinsa  moarte 
 

Doamne Te caut mereu 

Undeva acolo-n cer 

Si de n-am sa te găsesc 

Doamne  Sfinte simt ca pier 

 

Caci nimic nu are rost 

In asta lume muritoare 

Daca nu putem umbla 

Pe îngusta Ta cărare 

 

 

Ne desprindem tot mai greu 

De plăcerile desarte 

Si ne temem tot mai mult 

De pretinsa noastră moarte 
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Bătrâna doamnă cu sclipici… 
 

Bătrâna doamnă cu sclipici 

şi viaţa ca o zi de post 

priveşte-n juru-i fără rost 

şi are un fel de… tremurici. 

 

A fost o doamnă cu renume 

Acuma  este o frunză-n vânt 

rătăcitoare pe pământ 

şi nimeni n-o strigă pe nume. 

 

Şi umblă, aşa, ca o nălucă 

iar tinereţea-i  e departe 

nu se mai teme de moarte 

uitând acasă să se ducă. 

 

Doamna noastră cu sclipici 

se-ntinde-n iarba de pe jos 

visează atâta de frumos 

şi s-a oprit din… tremurici. 

 

A fost o doamnă cu sclipici… 
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Staţie finală 
 

Se lasă iarăşi toamna peste crânguri 

se aprinde o frunză, ici-colea, 

rotite trec în grabă anotimpuri 

şi tot în grabă trece viaţa mea. 

 

Viaţa e un tren cu lungi vagoane 

  alergând sub cerul de albăstreală 

şi tot aşa, fără să prinzi de veste, 

te duce către staţia finală. 

 

Să prindem clipa, să ne bucurăm 

de lucrurile simple, de o floare 

şi să ne amintim, din când  în când, 

că viaţa aceasta-i, totuşi, trecătoare 

 

 

Marea   suferinţă a lui Isus 
 

In felul lui,  aproape , orice om e singur, 

chiar  dacă are fraţi, copii, nepoţi, 

căci fiecare-i cu problema lui, 

iar timpul se roteşte pentru toţi. 

 

Şi trecea vremea, aşa, pe nesimţite, 
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te trezeşti la margine de drum, 

ai vrea să fi din nou ca la-nceput, 

dar asta nu se poate, nu ai cum! 

 

Îţi cresc copiii, pleacă de  acasă, 

în  alte  părţi  de lume ei trăiesc, 

între un  telefon  şi  un sărumâna, 

observi că chiar şi ei îmbătrânesc. 

 

Numai   în  noi vom regăsi puterea, 

de-a  trece peste toate, fruntea sus! 

Căci suferim numai  o părticică, 

din  Marea Suferinţă a lui Isus! 

 Titina Nica Ţene 

1 mai 2014 

 

Pagină de carte… 
 

Doamne, ajută-mă  să  pot, 

să  fiu pagină de carte, 

într-un suflet de copil, 

să mă  ducă  mai  departe… 

 

Să  nu plec din astă lume 
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pe   care atât am iubit-o 

şi  să mi se simtă  lipsa 

de  cumva  am  părăsit-o… 

 

Viaţa-mi atât de  dragă 

şi   na-ş  vrea să  plec  nicicând, 

dar, aşa vrea Dumnezeu, 

să ne  ducem  rând  pe  rând-… 

 

Numai  omul  e de  vină 

căci   de  Domnul  s-a  dezis 

şi   a  încălcat  legea  Lui 

mâncând fructul  interzis … 

 

   

Sfârşit 
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