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Platanul 
 

   Platanul şi-a întins veacurile peste 

   Umbra mea, o istorie întoarsă pe dos, 

   O altă poveste 

   Pe care o spun iubitei frumos. 

 

   Nimeni nu-l ascultă, cu coaja jos 

   Platanul ce-mi spune la ureche 

   Îmi iese prin fluierul de os 

   Instrumental ce cântă un imn nepereche 

 

   În fiecare seară mă-ntorc la platanul meu 

   Îi ascult cântecul în frunzele căzute  

   Doar ochii îmi spun: e un semizeu 

   Copacul din parcul clipelor tăcute. 
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Covoare de cântece 
 

   Mierla presară cântece pe alei 

   Unde îmi risipesc atâtea vise 

   Calc pe note muzicale şi anii mei 

   Cunosc covoare de cântece în faţă întinse. 

   Stârneşte o notă muzicală fiecare pas 

   Şi plimbarea întreagă-i o simfonie, 

   Iar în timpul care a mai rămas 

   Ascult cântecul pus pe-o Poezie. 

 

Dimineaţă târzie 
 

   Of! Doamne! Când îmi aduc aminte  

Pe unde călca iubita ţâşnea izvoare 

   De romanţe şi tăceri turnate-n cuvinte. 

 

   La despărţire dimineaţa mă doare, 

   O, Doamne! Clipele se scurg în mine 

   Şi mă tem de vremea care vine. 

 

   Curg frunzele ruginii pe ape line 

   Şi tot aştept iubita să se-ntoarcă 

   Când luna a-nceput lumina iar s-o toarcă. 
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Drama nopţii 
 

   Ziua şi-a luat papucii de culoarea dimineţii 

   Ochelarii de soare îi stau bine pe nas 

   Chiar şi copacii pe care cresc bureţii 

   Şi stâncile din drum care au mai rămas. 

 

   La prânz ziua s-a aşezat la masă 

   Mănâncă din farfuria cerului stele 

   Şi apă bea cât poate din marea rămasă 

   Scobindu-şi dinţii cu ultimele vase cu vele 

 

   La cină s-a limitat să-şi bea lumina 

   Devorându-se încet pe sine. 

   Noaptea şi-a luat asupra-i vina 

   Că mâine v-a fi devorată de ziua ce vine. 

    

Întrupare 
 

   Concertul pădurii în R major 

   Îl ascult când arborii nu mai zbor, 

   Aripile lor de frunze nu au căzut în cale 
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   Pe un portativ de note muzicale. 

 

   Din aburul de cântece şi tăcere 

   Cu o voce înaltă, dulce ca o miere 

   S-a întrupat compozitorul ştiiut de mult 

   Ce prin trecut îl tot ascult... 

 

Implozia sufletului meu 
 

   Mă simt un punct după o implozie 

   Un vârf de ac în corpul universului cu stele 

   Sunt împins prin cablu ca un electron 

   Şi-mi aprind becul tâmplei mele. 

 

   De mă doare fruntea eu o ştiu 

   Că-mi lipseşte dioda de la galenă 

   Nu-mi aud iubita cântând în difuzoare 

   Implozia mă trimisese un punct într-o balenă. 

 

   De atunci tot rătăcesc pe-o mare 

   Un punct, numai un punct, o zare... 

 

Adevărul ce nu dă vamă 
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   Îmi e dor de mulţimi în Agoră 

   Cum fluviul visează marea 

   Sau rădăcina ploaia ce nu vineri   

   Iar tribunul în idei cărarea. 

 

   Îmi e dor de adevărul din cuvinte 

   Spuse în pieţe la început de ziuă 

   Cum seva caută frunza-nverzită 

   Şi apa postavul dintr-o piuă. 

  

   ...Şi caut mulţimea din pieţele-nsorite 

   Cum oratorul ideile din cuvinte 

   Precum călătorul poteca cu busola 

   Iar eu adevărul cu cele sfinte. 

    

Ca viermele în hrean 
 

   M-am strecurat în cuvântul frumuseţe 

   Şi am găsit atâta mizerie 

   Cum nu găseşti nici în pieţe. 

   Litera F era plină de funingine 

   Şi nu se spălase din râul din R 

   Care şi acesta era plin de urina 

   Din U, uns cu toate alifiile salvate 
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   Ce-l regăsesc în M-ul din motorina 

   Deversată din uzinele din litera U. 

   Singurele suprafeţe din S erau acceptabile 

   Elemente ce le-am regăsit în e-ul 

   Ţarinei din Ţ-eul strâmtorat 

   Între două echimoze. 

 

   Aşa că am evadat din capcana aceasta 

   Şi mă simt ca viermele în hrean 

   În cuvântul numelui meu. 

 

Mireasma culorilor 
 

   Te simt o frezie înflorită 

   Cum iubeşte mama pruncul la sân 

   Doresc să-mi fi o zi însorită 

   Când eu sunt  ros  de un gând păgân. 

 

   Iubită de văd lalea policromă 

   Cum vede ochiul interior zarea 

   Şi albina mierea în fiecare aromă 

   Iar poetul în versuri pune culoarea. 
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Săgeata lui Cupidon 
 

   E pustiu parcul acum fără tine 

   Alte frumuseţi sunt pe alei 

   Tu aduceai aerul înălţimilor alpine 

   Şi florile primăverii amuşind a tei 

 

   Aşi dori să vi din nou în parc 

   Să-mi cânţi un cântec de iubire, 

   Iar Cupidon cu săgeata lui din arc 

   Să mă fericească sfinţindu-mă în mire... 

 

Armăsari cu scaun la cap 
 

   Armăsarii gândului trăgeau sania zilei 

   În urma lor rămâneau urme de potcoave 

   De cai morţi adunaţi în cutia milei, 

   Îi mânam cu biciul vântului de miazăzi 

   Mai repede, mai repede, bidivii mei 

   Să nu ne-ajungă orele târzii 

   Când oamenii se mai cred zei. 

 

   Sania aluneca pe tăpşanul zilei 

   Scăpărând zăpadă în urma ei 
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   De se aprindeau becurile în case 

   Şi durerea bătrânilor adormea în oase. 

 

   Hai, bidivii cu potcoave de lumină 

   Zburaţi spre castelul sufletului 

   Numai acolo pierdem orice vină 

   Şi moara gândurilor macină idei 

   Iar caii devin oameni cu scaun la cap 

   Pe drum bun 

   Cale bătătorită de cei care mai scap 

   Ne atârnaţi în piaţă de un alun. 

 

Îndoială 
 

   La veveriţa ce-mi mănâncă nuci din palmă 

   În ochii ei văd copilăria lumii toată 

   Iar în ziua asta înaltă şi mai calmă 

   Îi dau iubirii încă odată roată. 

 

   Stau pe-o bancă şi-mi privesc iubita 

   Ademenind veveriţa printre copaci cu nuci 

   Şi mă cuprinde din nou ispita: 

   Să vi cu mine, s-au te duci? 
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Au căzut platanii pe gânduri 
 

   Au căzut pe gânduri platanii  

   Uitând să-şi trimită sevele să-nverzească 

   De când soarele nu-şi mai numără anii 

   Purtând pe-o ureche pălăria de iască. 

 

   Trunchiul lor de-atâta vreme a orbit 

   Prin veacuri trece şi se petrece rânduri, rânduri, 

   De când omul e de propria-i imagine orbit 

   Au căzut platanii pe gânduri. 

 

Cântecul guguştiucului, în zadar... 
  

   Cântecul guguştiucului din copilărie mă urmăreşte 

   Precum memoria pasării la cuib o-ntoarce 

   Sau cum fruntea asudată înţelepţeşte 

   Poetul ce visează, iubind şi tace. 

 

   O cruce e cântecul a zilelor ce se duc 

   Cum frunzele an după an, dar 

   Guguştiucul se-ntoarce la cuibul din nuc 

   Cântându-mi veşnicia, în zadar... 
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Cu albastru cerului din cisme 
   

   Aseară, obosit de albastru cerului 

   Ce-mi intrase şi-n cizme 

   m-am urcat în Carul Mare  pentru întâmpinarea  

      Lunii, plină, 

   Mergând pe Calea Lactee robii erau obosiţi  

      de lumină 

   câte unul urca în Carul meu 

   pentru a scurta odihna de-un mileniu 

   şi aşa mereu, câte unul, milioane de clipe, 

   aripe, 

   cădeau sub roţile Carului scăpărând 

   o nouă constelaţie. 

 

   Iubita să nu facă insolaţie 

   De atâta lumină stelară 

   Şi-a pus pălăria lui Saturn 

   Inelară 

   Urcând în Carul Mare 

   Cu pălăria turn 

   Fericită că mergem spre Soare 
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   Împreună. 

   În timp ce carul robilor dirijat 

   De Verdi 

   Cu multe pizme 

   Cântau la lună 

   Şi albastru cerului îmi clipocea 

   În cizme. 

       

Amăgitoare primăvară 
 

   A înflorit primăvara în pahar 

   Amăgitoare clipă ruptă din natură 

   De parcă anotimpul a prins un alt har 

   Cum lemnul ars suferă în zgură. 

 

   Afară-i frig şi încă mai ninge 

   Seva tăcută doarme-n rădăcină 

   Când apusul încet se stinge 

   Floarea-şi ia asupra-i întreaga vină. 

 

   A înflorit primăvara în pahar 

   În fereastră soarele raza şi-o frânge, 

   Floarea se desface în zadar 

   Ziua întreagă e plină de sânge. 
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   A înflorit primăvara în pahar. 

 

Lumină pentru iubită 
 

   Visam că sunt un electron împins 

   Printr-un cablu întins 

   De la mine la tine, încins 

   De atâtea frământări de gânduri 

   Rânduri 

   De nopţi nedormite,  

   Să-ţi aprind becul din universul 

   Tău 

   Un necuprins hău 

   Peste care trece un  electron anonim 

   De lumină prea plin 

   Să-ţi fiu peste decenii destin. 

 

Iubire suprarealistă 
  

  S-au întâlnit pe o alee în parc, 

  El, bărbat înalt cu mers elegant,  

  Ea, femeie cochetă cu picioare de balerină 

  Şi pieptul ondulat ca un arc.  
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  După o plimbare pe lângă statuia lui Avram Iancu 

  Au intrat în hotelul din apropiere 

  Plătind doi euro camera 

  Visând la clipele de miere., 

 

  La lumina difuză din perete  

  Ea, şi-a scos silicoanele trăgând de fermoar 

  Şi piciorul drept l-a desprins din curele 

  Punându-l în WC-eu lângă pişoar. 

 

  El, şi-a depus picioarele de lemn 

  Mai aproape de patul cu saltea Dormeo, 

  Iar mâna dreaptă scoasă din copci 

  Pe noptieră, crezându-se Romeo. 

 

  Ea, cu un ultim gest 

  Şi-a pus capul pe masa de alături 

  Întinzându-se în pat lângă bărbat 

  Visând la incest. 

 

  Ah! Gemea capul de pe masă 

  Legat prin cablu cu trupul din pat. 

  Simţea bărbăţia celui de alături 
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  Aşa cum o simţise cu bărbaţii din sat. 

 

  Amândoi, fericiţi şi melancolici 

  Cu braţele, capul şi sânii puşi la loc 

  Au intrat fericiţi în parc în timp ce Iancu 

  Statuie le cânta din fluier de soc. 

 

Ceasul lui Dumnezeu 
 

  Sunt o rotiţă din ceasul lui Dumnezeu purtat 

  Şi ticăi până când mă schimbă cu una nouă 

  Piesă ce n-a căzut în păcat, 

  Uzându-se, s-au nu s-a rupt în două. 

 

  Sunt rotiţa ce arăt ora celui ce moare, 

  Atunci Dumnezeu îi taie vieţii firul 

  Cu o foarfecă oţelită în soare 

  Dând ortul popii şi mirul. 

 

  ...Şi aşa se repetă soarta fiecărui om. 

  Rotiţă într-un angrenaj complex, 

  Ne trecem cum trec ionii în atom 

  Şi nedumerirea într-un gest perplex. 
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Ultimul tren 
 

  M-am îndrăgostit de tine, Primăvară! 

  Femeie cu ochii verzi ce mă însoţeşti 

  La trei anotimpuri distanţă 

  Fără să ştiu că mă iubeşti. 

 

  Femeie cu ochi strălucitori de faianţă 

  Cu nume de anotimp peren 

  Aşi dori să mă înţelepţeşti 

  Să nu pierd şi ultimul tren. 

 

  M-am îndrăgostit de tine, Primăvară! 

  Chiar dacă nu ştii că mă iubeşti. 

  Femeie cu braţe de iederă nebună 

  Mă amăgeşti întotdeauna sub lună. 

 

Platanii visează veşnicia 
   

Cu haina albă pe umeri, platanul 

  Trece pe lângă mine fără să mă salute, 

  Eu, cel înveşnicit pe aleia parcului 

  Cu fete frumoase, unele şi slute. 
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  Trece platanul cu braţele întinse spre oraş 

  Când eu am înmărmurit 

  La visul lui traversând veacuri 

  Pe aleea adunată pe făraş 

 

  Platanii pe maluri abrupte de lacuri 

  Visează veşnicia cu capul în lut 

  Pe când eu cu rădăcinile scoase din brazdă 

  Am alunecat odată cu ei spre trecut. 

   

Aştept reîntoarcerea gării 
 

   De o viaţă aştept gara să vină 

   În trenul învârtind roţile pe loc, 

   Nervoase sunt zilele şi pierd din lumină, 

   Iar fochiştii aruncă pădurile pe foc. 

 

   Mă uit cu binoclu s-o văd reîntoarsă, 

   În zadar câmpia aruncă covor de maci, 

   Dar, Oltul tot sufletul şi-l varsă 

   Aşteptând cu răbdarea încărcată în saci. 

 

   Încă mai aştept gara cu tine să vină 

   În trenul meu cu puţin noroc, 
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   Iubită să vi cu gara când e lună plină 

   Să nu mai pună fochiştii pădurile pe foc. 

 

Sunt poetul... 
 

   Sunt poetul birturilor slinoase 

   Cu miros de mahoarcă şi votcă 

   Unde se fac guverne şi se desfac 

   Şi mă simt plutind într-o lotcă. 

 

   Scriu poezii pe faţă de masă, 

   Pe ziare de scandal din trecut, 

   Le citesc la cei ce nu mă ascultă 

   Şi beau pe stinse alcool, şi tăcut... 

 

   Sunt poetul birturilor slinoase 

   Mă visez la braţ cu femei frumoase, 

   Scriu poezii pe faţă de masă 

   Şi de trecători beţi nu-mi pasă. 

 

   Sunt poetul timpului pierdut şi fără casă... 
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Adevăruri paralele 
 

   La volanul autoturismului meu 

   Cutreier ţara şi distanţele se-nfăşoară pe roţi 

   În urmă rămâne miriştea nedesţelenită 

   Şi oameni miraţi pe la porţi. 

 

   Privesc uneori prin lunetă şi văd 

   Omul mâncând cartofi, aruncând cojile pe jos. 

   - Doamne, vezi ? Mănânc numai cartofi, sunt prăpădit! 

   Iar Dumnezeu îi răspunde sfios: 

   - Priveşte în urmă, altul mănâncă cojile, mulţumit! 

 

   Autoturismul merge mai departe 

   Iar eu citesc viaţa ca din carte: 

   Prin parbriz văd două întâmplări: 

   În propria-i vilă, Ion se scoală spre prânz 

   Ia o gură de wischi şi scuipă: 

   - Miroase a ploşniţă! Îşi zice: 

   - Mama iei de viaţă! 

   De-ţi vine să-l plângi de milă. 

   Se împarfumează şi se urcă în propria-i limuzină 

   Plecând la servici unde este patron. 

   Mai ia un wischi cu gheaţă 
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   După care înjură: Mama ei de viaţă! 

 

   Ioan, stă la etajul zece şi cântă 

   Omoară o ploşniţă de pe o uşă frântă. 

   - Ce frumos miroase, a wischi! 

   Liftul nu merge, coboară pe jos. 

   Se agaţă de un autobuz jegos. 

   Gândindu-se la o invenţie ingenioasă, 

   Exclamă: viaţa e frumoasă! 

     * 

   La volanul autoturismului ce nu-l am 

   Povestesc oamenilor despre un cal bălan. 

 

Omul, ca o carte... 
 

   Se visează în bibliotecă o carte 

   Volum de aventuri şi spadă, 

   La copii în povestiri se-mparte 

   Numai când face baie în cadă. 

 

   Uneori se crede un raft cu cărţi 

   De poezii incoerente şi proză optzecistă, 

   Inclusiv albume color cu hărţi,  

   Publicându-şi visul în revistă. 
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   Prietenul, într-adevăr e o carte, 

   Se recită pe sine în fiecare zi, 

   La cititor dezinteresat se-mparte 

   Ascunzându-se în poezii 

 

   Prietenul e eul, cel ce scrie poezia, 

   Care mai demult şi-a băut şi via. 

     

Iubita, din altă poveste... 
 

   Iubita de lângă mine, căci mai am 

   În depărtări pe alte meleaguri, 

   În fiecare zi intră în televizor cu mare tam-tam, 

   Jucând în femei de pe insula Mariane. 

 

   Iubita de lângă mine când îşi pune masca 

   O confund cu altele de prin mahala 

   Purtând pe creier,într-o parte, basca 

   Cântându-mi la ureche: tra-la-la, tra-la-la! 

 

   Iubita de lângă mine e uneori şi tristă 

   Atunci când joacă pe Julieta 

   Se crede în televizor că-i baletistă, 
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   Din păcate e grasă, nu-şi ţine dieta. 

 

   Iubita de lângă mine nu mai este 

   Am rătăcit-o într-o altă poveste. 

 

Poezia mea de toată ziua 
 

   Poezia mea de toată ziua a nimănui 

   Iese dimineaţa din poveste, 

   Nud de porţelan cu ochi căprui. 

   Să ajung la ea mult mai este. 

 

   O citesc din ochi şi-o înţeleg 

   Când m-i se dăruie spre seară 

   Devin cel mai actual strateg 

   Scriind poeme la lumânări de ceară. 

 

   Mă citeşte privindu-mă în ochi 

   Să nu-mi fie de deochi 

   Port la brâu un sonet 

   când mă găseşte seara pe net. 

 

   Poezia mea de toată ziua 

   O port în suflet cum port suflarea, 
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   Are ritmul sonor ca piua 

   Şi culoarea brizei prin care vorbeşte marea.   

 

Dorinţa amicului 

  
   Amicul se doreşte a fi o uşă 

   Să închidă camera unde eşti 

   Când te joci seara cu o păpuşă 

   Spunându-i nesfârşite poveşti. 

 

   Goală să te vadă cu trup de sirenă 

   Pe cearceafuri - spuma florii de gutui 

   Iar el călărind voiniceşte pe-o balenă 

   Să închidă uşa în urma lui. 

 

Când bat clopotele 
 

   Când bat clopotele de vecernie 

   Turla Bisericii e mai înaltă, mai sus, 

   Iar crucea de pe ea luminează strada 

   Pentru venirea lui Iisus. 

 

   Credincioşii intră în lăcaşul sfânt 

   Fiecare cu crucea lui pe umăr, 
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   Destin ce-l purtăm prin viaţă 

   Cu bucurii şi necazuri fără număr. 

 

   Când bat clopotele de vecernie 

   Intru cu sufletul îngenunchiat şi gânditor 

   Unde totul e metafora  vieţii 

   Şi plămadă din Marele Ziditor. 

 

Cureaua de ceas 
 

   Cureaua de ceas îmi leagă mâna 

   De universul segmentat de distanţe 

   Pentru a le putea parcurge 

   Cu viteza unei secunde, 

   Astfel sângele meu curge 

   În ritmul spaţiului 

   Străbătut de unde. 

 

   Ceasul meu biologic e o parte 

   Dintr-o moleculă a universului, 

   O adevărată carte 

   În care Dumnezeu ş-a etalat talentul 

   De creator 

   Modelându-ne din lutul big-bengului 
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   Suflând peste noi viaţă 

   Şi dor. 

 

   Construcţia universului corpului meu 

   Este copia fidelă a macrocosmosului 

   E ca şi cum s-ar privi într-o oglindă 

   Atârnată de o grindă 

   A găurii negre, lavă 

   A unui alt univers 

   Şi tot aşa 

   Mai departe şi-n tezeu 

   Până în miezul unui vers 

   Scris de Dumnezeu. 

    

Nostalgia întoarcerii 
 

   O nostalgie mă cuprinde cu primăveri 

   Când aleile parcului nu mă recunosc, 

   Iubitele sunt mame de-acum 

   Fântânile le-aşteaptă cu amintiri. 

 

   Degeaba mă mai întorc s-adun cioburi, 

   Amintiri risipite pe bănci, 

   Putreziţi în care a intrat securea,  



 26 

   Nu mă mai înţeleg nici băncile  

   În care legănam femeile mele 

   Sub o plasă de stele. 

 

   Las în urmă ciutura fântânii plină 

   Izvoare cu amintiri din care mai sorb, 

   Loc unde mă mai întorc 

   Orb 

   De atâta risipă de lumină. 

 

Culoarea apusului 
 

   Amurgul şi-a pus capul pe deal 

   Clipe rebele aprinse în ochi, 

   Mierla îşi cloceşte ouăle la subţioara unui copac 

   Când guguştiucul scuipă de deochi 

   Cântecul primăverii înflorit într-un mac. 

 

   Dumnezeu stând pe un colţ de nor 

   Pictează culoarea pe luciul unui lac. 

    Din două mişcări rotunde un cocor 

   Deasupra pădurii înverzită ieri seară 

   cu pensula înmuiată  în mătasea broaştei 

   A retuşat pădurea într-un moment odihnitor. 



 27 

 

   Obosit Dumnezeu şi-a pus capul pe amurg 

   Să tragă un pui de somn, 

   De greutate dealul a mai intrat în pământ 

   Şi izvoarele tot mai curg... 

 

   Mierla îşi cloceşte cântecul spre seară, 

   Guguştiucul tot îşi scuipă numele pe alei 

   Când apusul dă culoare florilor de tei. 

 

Grădina lui Dumnezeu 
 

   Ziua este un pepene verde necopt 

   În lujerul întins pe un an întreg, 

   Alături un alt pepene  

   Şi altul, şi altul 

   Infinite lujere pe un câmp întins 

   Cât universul, înaltul, 

   Un abis... 

 

   Dumnezeu, pe sărite, alege câte unul 

   Şi-l taie pe rând, în două, 

   Atunci este echinoxul, 

   Omul numindu-l de primăvară şi 
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   Solstiţiul de vară nouă, 

   De curge zeama pe barba anului. 

 

   Din când în când mai alunecă 

   Câte unul pe coajă 

   Trecând prin gaura neagră 

   Dincolo... 

 

   Aşa se consumă pepenii toţi, 

   Zilele de Dumnezeu trase 

   Pe roţi. 

 

Hărnicia dimineţii 
 

   Dimineaţa iese în stradă în papuci 

   Pe bancă în faţa casei sale 

   Cum face orice român cumsecade 

   Şi guguştiucii cântând iubirea în nuci. 

 

   Mătură strada cu vântul dinspre apus 

   Strângându-şi capotul cu un curcubeu 

   Dimineaţa după ce şi-a băut cafeaua 

   Îl invocă la răscruci pe Iisus. 
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   După ce-şi face treaba în stradă bine 

   Dimineaţa se odihneşte în faţa anului 

   Având o cruce şi o bancă duminicală 

   La care vin credincioşii să se-nchine. 

 

   Dimineaţa e prietena mea dintotdeauna 

   Chiar dacă cochetez uneori cu luna. 

   

Uimirea cerului 
 

   Sunt veacuri când nu fac nimic 

   Neamurile noastre 

   Toate 

   Dar, seva platanilor mai ridică 

   O creangă spre astre 

   Şi rădăcinile forează 

   Spre adâncuri 

   Fără frică... 

 

   Dumnezeu îşi pune din gând în când 

   Ochelarii că vadă cum cresc 

   Platanii după imaginea conturată 

   În gând, 

   Chemând în ajutor corul îngeresc 
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   Să legene cu cântec arborii. 

 

   Eu, la a mia generaţie, mă uimesc 

   Vigoarea platanilor groşi cât 

   O zi de post 

   Crescuţi, aşa, fără rost, 

   O uimire a cerului... 

 

Păpuşarul 
 

   Frunzele platanilor căzute au putrezit 

   Odată cu lumina au intrat în pământ 

   Urcând apoi prin rădăcini împinse de sevă 

   Spre fruntea zilei devenită mai înaltă. 

   Soarele îşi leagă fiecare rază 

   De câte o frunză 

   Devenind  păpuşarul unei piese  

   De teatru lungă cât trei secole. 

 

   În fiecare primăvară 

   Pe scena pădurii 

   În acordurile mierlei  

   În timp ce Dumnezeu înverzeşte natura 

   Stând pe colţul lunii 
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   Ca o barcă 

   Cu pensula  

   Completează scenografia. 

    

Mi-e dor 
 

   Mi-e dor doamne de un dor, 

   De ceva ce nici nu ştiu, 

   Aşi pleca, un dor de zbor 

   Mă cuprinde, prea târziu... 

   

   M-aşi tot duce şi întoarce 

   Crucificat de-un dor nestins, 

   Mi-e urât, dar îmi place, 

   Niciodată ne învins. 

 

   Mi-e dor Doamne de un dor 

   Încărcat de-un dor nestins, 

   Aşi pleca, un dor de zbor 

   Niciodată ne învins. 

 

   De ceva ce nici nu ştiu 

   Mi-e urât, dar îmi place, 

   Mă cuprinde, prea târziu... 
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   M-aşi tot duce şi întoarce. 

    

Cenuşa pădurii 
 

   Cu ciocul norul tras de guguştiuc 

   A lăsat soarele să spele cu lumină 

   Cântecul verde dintr-un nuc, 

   Alungând din poem orice rimă... 

 

   Un nume de pasăre e ziua întreagă 

   Şi-l cântă pe crengi de platani. 

   E un imn ce se înalţă şi leagă 

   Istoria cu prezentul peste ani. 

 

   Ce să cred când îl ascult nu ştiu 

   E o doină sau bocet pentru azi? 

   Se pare că vine prea târziu, 

   A rămas, doar, cenuşa pădurii de brazi. 

 

Neliniştea aşteptării 
     Iubitei soţii Titina 

    

    Îmi clocote sângele aşteptând 

    Precum fierbe mustul în vii, 
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    Macabre imagini în gând 

    Iau forme în clipe târzii. 

 

    Iubită, să te întorci te aştept, 

    Mi-s ochii nesecate izvoare, 

    Inima îmi plânge în piept, 

    Iar norii îşi varsă ploaia în soare. 

 

    Iubită, ţi-am făcut din cuvinte cărare... 

     

Lumină pentru Mama 
 

 În fiecare zi îţi aprind din inimă  lumina, 

 Lumânare,mamă, pentru sufletu-ţi umil, 

 De am greşit, îmi port şi-acuma vina 

  furnicilor strivite sub călcâiul de copil. 

 

 Îmi port crucea plecării mele din sat, 

 Alergând după fluturi sub cerul depărtării, 

 Iar dacă, uneori, am căzut  în  păcat, 

 Îţi cer iertare,mamă,la ceasul înserării. 

 

 Îmi aprinzi zorii luminii ce n-o  vezi, 

 Eu,lumânării zilei mă închin sfios, 

 De Sus, ştiu, tu prin lume mă urmezi 
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 Şi mă-ndrepţi cu sfaturi când fac ceva pe dos. 

 

 Iubire şi cald era mamă lângă tine 

 În universul casei în amintire rămas, 

 Dar o chemare încolţea, pe-atunci, în mine, 

 Destinul îmi pregătise-un Pegas... 

 

 De-atunci colind prin păduri înşelătoare 

 Tezaur de invidie, ură şi venin. 

 Am mai venit la casa albastră pe-o cărare 

 Iar tu în ochi aveai lumină mai puţin 

 

 Aşteptai tăcută cu  fruntea de fereastră 

 Aveai în ochi aşchii de întuneric 

 Iar gându-ţi trimis spre mine-pasăre măiastră 

 Doar el mă cuprindea în miezul sferic. 

 

 O iubire de tine îmi intră-n sânge mamă 

 Cu ghiocei, muşcate şi miros de pelin, 

 Dojeana-ţi blândă aş lua-o acum în seamă 

 Şi m-aş întoarce acasă pe urme de senin. 

 

 Un dor îmi coboară în inimă de casă 

 De truda tatei,a ta şi de înserate mângâieri, 

 Însă urma voastră de aer rămasă 
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 Când o ating se preface-n ieri 

 

 

  În fiecare zi îţi aprind din inimă lumina, 

  Lumânare,mamă,pentru sufletu-ţi umil, 

  De am greşit, îmi port şi-acuma vina 

  Furnicilor strivite sub călcâiul de copil. 

      

Miere pe mare 
 

 Nu-mi pare rău de plecarea mea 

 E unb firesc zbor de albină din floare în floare, 

 Mierea de pe linguriţa de ceai 

 E o parte din soare. 

 

 Se frâng crengile sub cântecul mierlei 

 Pădurea întreagă e ruptă în două 

 Mi-e teamă de viermii de sub brazdă 

 Când în gură cu şampanie îmi plouă. 

 

 Privind pe fereastră ziua se deschide 

 Precum laleaua sub raza de soare, 

 E mai, şi curge atâta miere pe buze, 

 În copaci şi în velele corăbiilor pe mare. 
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Costumul lui Dumnezeu 
 

 Dumnezeu a croit ziua pe măsura mea 

 Dimineţii i-a făcut pantalonilor manşete 

 De culoarea cerului pe care doarme o stea 

 Pământului în loc de curea un tricolor de bête. 

 

 Cămaşa din mătasea prânzului croită 

 Să-mi intre capul i-a făcut anchior, 

 Miezul zilei arde ca o plită 

 Când mă împiedic de-o planet ca un chior. 

 

 Dumnezeu m-a încălţat pentru viitoarele cărări 

 Cu o grămadă de datorii, 

 Şireturile le-a întortocheat cu amânări. 

 Însă de ziua mea sunt altul de Florii. 

  

 5 martie - 25 aprilie 

  Buziaş 

SFÂRŞIT 
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