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PREFAȚĂ LA DOR 
 

Fără tine frunzele nu există, vântul nu-i 
Chiar și sufletul din mine a rămas al nimănui 

A rămas al frunzelor și-a rămas al vântului 
Fără tine vântul bate numai frunza dorului. 

 
Fără tine dorul este singurul meu dumnezeu 

Tot ce mișcă, tot ce bate nevăzut în pieptul meu 
Tot ce n-am avut în viață, tot ce mi-am dorit mereu 

Fără tine să respir mi se pare foarte greu. 
 

Fără tine săptămâna nici duminică nu are 
Și degeaba soarele mai apune, mai răsare 

Dacă fiecare clipă este numai așteptare 
Fără tine dor e totul, totul doare, totul moare. 

Craiova, 15 mai 2010 

 
 

Pentru cei care trăiesc în lume, să spunem în societate, 
Dumnezeu este Brahma, iar diavolul e paria,  

la fel cum pentru îndrăgostiți Dumnezeu este persoana 
iubită, iar diavolul sunt cei care se opun iubirii lor. 

Aceasta e o vină a celor care l-au înălțat prea mult pe 
Dumnezeu, îndepărtându-l de oameni, de lume, de societate; 

 în timp ce Dumnezeu plânge la picioarele fiecăruia, ca un 
paria la picioarele unui brahman, în fiecare secundă și toată 

viața. Acesta e unul dintre motivele pentru care sunt 
îndrăgostit de teologia apofatică a lui Dionisie Areopagitul.          

Calopăr, 30.07.2010 
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LUMINA SINGURĂTĂȚII 
 

Pentru Nea Gică 
 

S-a aprins lumina și la omul singur,  
Și ce dacă ușa nu i s-a deschis,  

Nopțile de Paște luminate sigur 
Trebuie să fie; nu e scris, e zis. 

 
Îmi aduc aminte de săraca mama,  

C-aprindea lumina, cât era de scumpă,  
Ca și trecătorii să-și poată da seama 

Că din bezna morții Dumnezeu irumpă. 
 

S-a aprins lumina și-a rămas aprinsă 
În singurătatea veșnic necuprinsă. 

04 spre 05 aprilie, 2010,  Calopăr 

 
Eu m-am născut într-un mormânt despre care  

cei din jur mi-au spus că se numește viață. 
Pe marginea vieții mele stau niște ființe numite  

părinți, rude, iubiți, copii, străini. 
Fiecare are în mâini câte o lopată, cu nume și mărime  

și culoare diferite. 
De câte ori îmi pun capacul sau podul sau placa,  

se face întuneric. Asta se numește noapte. 
Când le ridică, e dimineață. Eu trebuie să spun  
bună dimineața, la revedere, te iubesc, adio etc. 

Și asta e tot 
Ba, cică ar mai fi și-un Dumnezeu, pe care trebuie 

să-l chemi cu D mare, un diavol, cu d mic,  
alte câteva nimicuri și Tu. Pe tine te-am inventat  

pentru a da un sens acestei ceremonii absurde, iubirea mea. 
09.12.2010  
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DORINȚĂ DE NEPLECAT 
 

Aș vrea să fac o poză cu singurătatea mea 
Nu am nici măcar una cu ea-n albumul meu 

Cu toate că mi-a fost la bine și la greu 
Alături cu iubirea. Și ce crezi c-aș mai vrea? 

 
Să-mi pun pe cruce poza de care ți-am vorbit 

Să vadă cei rămași ce singur am trăit 
Dar mi-am găsit pereche pe celălalt tărâm 

Și casă mi-am făcut cu ea și n-o fărâm 
 

Și nici n-o vând, nici nu mă mut din ea... 
Și nici să plec de-acasă n-aș mai vrea. 

11.04.2011, Craiova 

 
 

Nu mi se pare nimic mai potrivit, când vreau să mă descriu, 
decât vorbele lui Emil Cioran: ”Să nu ai nimic în comun cu 

oamenii, decât faptul de a fi om.” 
 
 

Oamenii preocupați prea mult de ei înșiși,  
nu fac prea multe pentru alții, dar nici pentru ei. 

 
 

Oameni care cerșesc puțin, deși ar merita mult,  
și oameni ce refuză mult, deși ar merita puțin. 

 
 

Nu cumva orice artă e rezultatul muncii? Talentul e o 
născocire. Doar organele și uneltele diferă. Talentații sunt, de 

fapt, niște chinuiți ascunși. 
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ISIHASM 
 

Mi-ești rugăciune și deochi 
Căci mai întâi mi-ai dat în ochi 

Apoi mi-ai coborât în gură 
Înlocuind o-njurătură. 

 
M-ai căutat la dinți,  
M-ai scos din minți 

Si te-ai ascuns în inima mea 
Bătând împreună cu ea 

 
La fundul gol, sufletul meu,  

Că nu e trup, nici Dumnezeu. 
02.06.2010, noaptea, Calopăr 

 
 

TROPARUL PERECHII 
 

Sătul de femei până-n gât 
Iubesc o femeie, încât 

Mă tem că iubirea de una 
Rămâne și stă totdeauna 

 
Deasupra iubirii de multe 

Și doar cel ce vrea să-și asculte 
Iubirea din suflet o știe 

Nu trupu-i tot, cum o sa fie? 
 

Omu-i pereche, astfel de nu-i 
Rămâne singur. E-al nimănui. 

19.06.2010, Craiova 
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GLORIA VERII 
 

Am o glorie:  
Strig victorie 
Prin podgorie 
Sunt prigorie. 

 
Vara când nu plouă 

Câte-o lună două 
Beau apă din rouă 
Ca să vă cânt vouă. 

 
Că-s prigorie 
Țip victorie 

Prin podgorie 
Din istorie. 

iunie 2010, Calopăr 

 
 

SĂ SE CALCULEZE 
 

Dacă nu pot să mă-mpart 
Cum te-aș împărți pe tine? 
Căci nu vreau să te despart 

Și nici n-aș avea de cine 
 

Eu nu am numai copii,  
Am și foarte mulți străbuni 

Tu a cui o să mai fii 
Dacă nu vrei să te-aduni? 

 
Axa icșilor din tine,  
Scara igrecilor mei 

Asimptote sunt (vecine) 
Două, niciodată trei. 

15.07.2010, Craiova 
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SEMN 
 

Fără tine eu n-am orizont 
Și mă simt închis ca într-o cușcă,  

Sunt rănit, deși n-am fost pe front,  
Sunt mușcat, dar nu știu cine mușcă. 

 
Fără tine sunt cum n-aș mai fi,  

Și de n-ai mai fi, cum aș fi oare? 
Mă-ndoiesc în fiecare zi 

Ca un mare semn de întrebare. 
 

Și mă micșorez în orice seară 
Să pun punct în partea cea de jos,  

Însă dorul tău mă face iară 
Nesfârșit și foarte sinuos... 

 
Încât nici eu nu știu ce mai însemn 

De când (m-)am pus iubirii noastre semn. 
Iunie, 2010 

 
 
Nu am înțeles încă  dacă poteca e un semn al biruinței ierbii, 

al biruinței pasului sau al păcii dintre ele;  
sau al ce-o mai fi-ntre ele. 

                                                   Calopăr, noaptea, 15.08.2010 

 
 

Sunt lucruri care mi-aș dori să nu se termine niciodată, dar 
pe care nu le pot începe, și sunt lucruri care mi-aș dori să nu 

înceapă niciodată, dar pe care nu le pot opri. 
15.06.2011 
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RĂZBOIUL RECE 
 

Te-am iubit cu sufletul, cum nici n-ai mai fost iubită 
Și de-atunci tot umbletul mi-este cale rătăcită,  

Căci picioarele și ochii încă nu și-au luat răsplata 
Și se ceartă cu iubirea. Vino să le spunem: gata! 

 
Sufletul sătul, iar trupul și flămând și neiubit 

Nu pot nici să mor și n-am cum să fiu nici fericit 
După tine, trupul meu este altfel când se-atinge 
Și se luptă cu el însuși, dar arareori se-nvinge 

 
Pe când în războiul rece dintre cei doi mari dușmani 

Mor pe capete la ore și la zile fixe, ani. 
06 iulie 2010, Craiova 

 
 

FRACȚIA SINGURĂTĂȚII 
 

O singurătate-ntreagă 
E o dragoste beteagă,  

Dragostea pe jumătate 
E doar o singurătate. 

12.07.2010, Craiova 

 
 

Caut oameni alături de care să mă simt bine,  
pentru a uita de cei fără de care mă simt rău. 

08.09.2010, noaptea, Popânzălești 
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CRUCE ALBĂ, FĂRĂ PATĂ 
 

Ce să mai fac de-acum cu viața mea? 
Fără iubire iarăși m-am trezit 

Soarele meu e doar un colț de stea 
Și răsăritul mi-este asfințit. 

 
Dezintegrat mă simt și fără drum 

Abandonat la margine de vis 
Iubirea, ieri de foc și azi de scrum,  

Nu m-a recunoscut și m-a ucis. 
 

Veni-vor poate la mormântul meu 
Șiraguri de făclii ca să mă-nvie 
Mă rog de tine ca de Dumnezeu 

Să nu le spui nimic din ce-o să fie. 
 

Dar să le zici, te las, c-a fost odată 
Iubirea mea cuminte și curată 

Care creștea ca vorbele din șoapte 
Și care a tăcut subit azi-noapte. 

 
Pe crucea mea să scrie n-are rost 

Semne sau nume, tânăr sau bătrân 
Căci înaintea ta nimic n-am fost 

Și după tine tot nimic rămân. 
17.07.2010 

 
 

Pentru mine, argumentul că adevărata poezie este inefabilă, 
e acela că viața mea de poet se împarte în două feluri de 

momente: unele în care scriu mult, dar prost, și altele în care 
nu scriu deloc, dar bine... 

20.06.2011 
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PACEA FIERBINTE 
 

În suflet mi se dau războaie reci,  
Numai în trup sunt revărsări de sânge; 

Spre nemurirea mea dacă te pleci 
În trupul muritor ceva se frânge. 

 
Eu pot sa pierd cam orice bătălie 
Din câte mi se dau într-un război,  
Pe care ți-l dedic de-a pururi ție 
Și-n care, dacă mor, vom fi eroi... 

 
Pierzând o luptă, pacea s-o câștig,  

Războiul rece va muri de frig 
19.07.2010, noaptea, Popânzălești 

 
 

ANTEPENULTIMA DORINȚĂ 
  

  

Ce-o să vă spun acum e șugubăț: 
Femeia pe care aș vrea s-o agăț, 

E moartea. Iar eu țin în mână un băț. 
 

Numai de-atât mai sunt îngrijorat: 
Când o dezbrac,să nu fie bărbat! 

                                                         12.10.2011 
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CE-AR FI 
 

Ce-ar fi ca tu să nici nu fii 
Decât în visurile mele 

Ce-ar fi ca eu să n-am copii,  
Pe cer să nu mai fie stele ? 

 
Ce-ar fi de-aș fi făcut de râs? 
Dar și până ce nu-s, ce sunt? 

Ca și până ce sunt, ce îs? 
Ce sunt, dacă nici nu mai sunt? 

 
Ce-ar fi ca noi să nici nu fim,  
Să fie doar iubirea noastră,  

Și noi, decât să ne iubim,  
Un soare-n cer si-o floare-n glastră? 

07. 08. 2010, noaptea, Calopăr 

 
 

COSAȘA 
 

La noapte s-ar putea să plouă iar 
În sufletul meu crește multă iarbă 

Pe care o iubesc, dar în zadar; 
Cosașa vine mâine și mă-ntreabă:  

 
– Tu ce-ai făcut, de n-ai acoperit 

Cu trupul tău măcar un singur fir? 
– Eu, draga mea, pe toate le-am iubit,  

Oceanul nu se bea dintr-un potir. 
 

De-atunci, până și moartea mă mai lasă 
De dor să mă usuc, necum de coasă. 

09.08.2010, noaptea, Calopăr 
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OMAGIU CARTEZIAN 
 

Promit, sine die, 
Să-ți fiu numai ție 
Ce nici nu se știe 

Din tot ce-o să fie. 
 

Promite-mi acum  
Să trăiești postum, 
Căci la cap de drum 
Te-aștept; ergo sum. 

15. 08. 2010, noaptea, Calopăr 

 
 

SETEA 
 

Eu sunt epava unui vis 
M-am scufundat în miez de noapte 

Și stau sub veșnicul abis 
De șase mii de ani sau șapte. 

 
 

Nu e nici mult și nici puțin 
De când aștept să fiu afară 
Dar nici un fel de submarin 

Și nici pirații nu m-aflară 
 

Doar setea mea mai dă ocol 
Sperând că plinul va fi gol. 

14.08.2010, Calopăr 
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SUB 
 

Cer înstelat, 
Sub cer un greier 

Înșurubat 
La mine-n creier 

 
 Inima mea  

Ce strâns pulsează  
Când sub o stea  

Se-nfiletează 
 

Înșurubat,  
Chiar ochiul meu 

Stă nemișcat  
Sub Dumnezeu. 

27.11.2011, noaptea, Calopăr 

 
 

MEDIC DE DOR 
 

Ți-e mult mai dor de cei ce mor 
Decât de cei care trăiesc 

Și mult mai mult fac cei ce tac 
Decât acei care vorbesc. 

 
Ți-e mult mai drag de cei ce trag 

Decât de cei în care tragi 
Și mult mai mult visezi când crezi 
Decât când dormi sau te retragi. 

 
Ți-e mult mai dor de cei ce dor 

Decât de vindecarea lor. 
16.08 2010, Calopăr 
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ÎNCETIȘOR 
 

Cum să cred în Dumnezeu,  
Dacă știu că l-ai ucis:  
Mai întâi din paradis 

Mai apoi din visul meu? 
 

Și cum pot să-l fac uitat 
Când știu cum l-ai pedepsit:  

Mai întâi l-ai răstignit 
Mai apoi l-ai înviat? 

 
Mi-a răspuns încetișor 

Iarba, -n limba vântului:  
Mai întâi al nimănui 
Mai apoi al tuturor... 

17.08.2010, Calopăr 

 
 

GUSTAR 
 

Luna e plină de multe goluri 
Golul e plin de multe luni 

Sufletul meu, în rostogoluri 
Face prin trupul meu minuni. 

 
Mă vindec oarecum de tot ce doare,  

Îmbolnăvindu-mă de tot ce nu-s,  
Și tot ce mi se-ntâmplă mi se pare,  

Căci tot ce va veni, acum e dus. 
 

Nu dorm, te-ador și dorul doare, dar 
E luni și luna lunecă lunar. 

23.08.2010, noaptea, Calopăr 



18 

CEVA DE TINE 
 

Sub lună plină cântă prepelița 
Și prazul crește parcă răsfățat,  

Până și curcile s-au ridicat 
Crezând că soare este luminița. 

 
Să scriu de greieri îngerii decid,  

Și-au început concertul de cu seară,  
Mă simt un pic închis pe dinafară,  

Miroase-a flori ce noaptea se deschid. 
 

Mi-e dor de tine, dar nu știu de ce,  
Și nici nu știu de cine sau de când,  

Îndrăgostit sau poate doar crezând,  
Sufletul meu ceva de tine e. 

24.08.2010, noaptea, Calopăr 

 
 

FRUNZAR 
 

Nu știu dac-am supărat 
Vara careva,  

Dar văd că s-a furișat 
Către undeva. 

 
Și de mi-a furat, nu știu,  

Toamna cineva,  
Frunză tot eu am să-i fiu,  

Nu altcineva. 
 

Chiar de mor sau de-s departe 
Și mă-ntreb al cui,  

Tot în frunza mea se zbate 
Vântul nimănui. 

30.08.2010, Popânzălești 
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VORBE CRUDE  
 

Lui tata 
 

S-a copt porumbu’, -i gata de cules 
Miroase zi și noapte, mai ales 

– Culege-mă, culege-mă, sunt gata! 
Porumbul către tata și către moarte tata. 

 
Au, în ce limbă mi s-a dat să scriu 

Și să vorbesc doar să nu tac de viu,  
Să spun în fel și chip că te iubesc,  

Prin tot ce sunt, ce fac și ce gândesc? 
 

Mi-e dor de cineva ce să-nțeleagă 
Măcar un semn din limba mea întreagă 

Punând pe gura mea un deget fin 
Când mai vorbesc în graiul meu străin. 

 
Dar nu-i nimic și nimeni, toamna doar 

Îmi înțelege vorbele-n zadar. 
01.09.2010, Popânzălești, noaptea 

 
 

Ceea ce face dragostea din noi este ceea ce suntem cu 
adevărat, dar nu știm;Ceea ce nu face dragostea din noi, 

 este ceea ce credem că suntem, dar nu suntem cu adevărat. 
                                                                            28.12.2010  

 
 

Îmi este foarte greu să exprim întrebarea despre care cred că 
L-ar pune pe gânduri pe Dumnezeu. Asta și pentru că eu cred 

că Dumnezeu este Cel ce este, ci nu Cel ce gândește. 
                                                                             16.03.2011 
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CĂZUI 
 

Cad nucile de vânt 
Și greierii mai cântă,  
E toamnă pe pământ 
Iubirea mă frământă. 

 
Mă simt așa de rău 
Și fac așa de bine,  

Că numai dorul tău 
Ajunge pân` la mine. 

 
Purtat de gândul rece,  

Căzui așa departe,  
Că numai vântul trece 

Prin mine, pân` la moarte. 
09.09.2010, noaptea, Popânzălești 

 
 

DEFINIȚIA PRIMĂVERII 
 

Mă dori 
Ai spini 
Ciulini 
Și flori 

 
Și țepi 
Și maci 

Și-n draci 
Înțepi 

 
Și ești 
Și faci 
Și taci:  
Iubești 

01.03.2011 
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A CUI E VINA? 
 

poem dedicat uitării 
 

Dragă mi-ești, ca sufletul,  
Ca lumina ochilor,  

Ca pașilor, umbletul,  
Ca soarele, zorilor. 

 
Dragă mi-ești, ca păsărilor 

Cântecele și zburatul,  
Și ca roua, florilor 

Și ca fecioarei bărbatul. 
 

Dragă mi-ești, precum izvorul 
Cerbilor neadăpați,  

Și sunt vinovat de dorul 
Ochilor tăi minunați. 

 
Căci în ochii tăi stă scris:  

Dragă mi-ești, precum ți-am zis. 
Eu ți-s vinovat că mor 

Și nu-i am din vina lor... 
13.09.2010, Craiova 

 
 

În mersul fiecărui om privit de sus e un păs. 
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ÎNCEPUT FĂCUT SFÂRȘIT 
 

poem dedicat dedublării și repetiției 
 

Încă nu te văd de frunze 
Căci e toamna la-nceput 

Cum te-am sărutat pe buze 
La-nceput, deci nu sărut. 

 
Încă nici nu te-am avut 

Chiar de m-ai făcut să mor 
Căci cu tine am făcut 

Dragoste, deci nu amor. 
 

Suntem poate la sfârșit 
Ce mult mi-aș dori să fim 
Căci numai după sfârșit 
Putem fi, deci o să fim. 

14.09.2010, Craiova 

 
 

ÎNCERCARE DE ÎNCERCUIRE A CERCULUI 
 

versuri dedicate ocolirii tale 
 

Femeile pigol și pigulesc 
Bărbații dau ocol și ocolesc,  

E tot ce știu să facă pe pământ 
Femeia și bărbatul, de când sunt. 

 
Tu mă pigoli și când nu te iubesc,  
Eu tot ocol îți dau, nu nimeresc. 

Noi, de când suntem și cât o să fim 
Ne ocolim, în loc să ne-ntâlnim 
Ne pigulim, în loc să ne iubim. 

14-15-16.09.2010, Craiova 



23 

PĂTRUNDERE DE TOAMNĂ 
 

Eu numai suflet și tu numai trup 
Eu doar nădragi și tu doar minijup; 

Cum poate face, măi frate 
O femeie cât fac toate? 

 
Eu numai minte și tu numai vis 

Eu doar infern și tu doar paradis; 
Cum poate face, măi vere 

O femeie cât o bere? 
 

Tu numai frunză, iar eu numai vânt 
Eu numai cer și tu numai pământ; 

Cum poate face, străine 
O femeie tot cu mine? 

 
Toamna m-a pătruns, nu mi-a răspuns. 

15.09.2010, Craiova 

 
 

CONSULTAȚIE GRATUITĂ 
 

Sunt baterie, mă consum 
Sunt călător și trec pe drum,  
Iar dacă te-ntâlnesc, să știi 
Că te iubesc, dar am copii. 

 
Sunt radio cu baterii,  
Am fabrică de poezii. 

Dar dacă mă consulți un pic 
Te vei convinge: n-am nimic. 

 
Consum, convingere, consult... 
Vei constata, nimic mai mult. 

08.10.2010, Craiova 
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NIȘTE FRUNZĂ 
 

Toamnă fără niciun rod,  
Apă fără niciun pod,  

Ceruri fără nicio stea,  
Fără tine, viața mea. 

 
Tot ce-a fost sau va mai fi 

Se va termina-ntr-o zi 
Și rămâne-vom doar noi 
Foarte singuri, amândoi. 

 
Toamnă fără nicio roadă 

Frunză-n vânt, frunză-n grămadă,  
Nici nu vezi că lași, când pleci 

Niște frunză pe poteci. 
04.10.2010, Craiova 

 
 

CA DE STELE 
 

Bate vântul 
Și pământul 
Mi se pare 
Ca o floare 
De cicoare 

La mormântul 
Mândrei mele 

Tinerele 
Bate vântul 
Ca de stele. 

 
Poezie scrisă cu mulți ani în urmă,  

căreia azi i-am scris ultimul vers și titlul. 
 04.10.2010, Craiova 
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VINA 
 

Nu mi-e dor de nimic 
Sunt robul nepăsării 

Oceanul tăcerii din mine 
Face spumă de cuvinte 
Floare albă, mucegai. 

Vorbesc fără să spun ceva 
Și țes cu vorbele mele 

O pânză deasupra fiarei 
Sub formă de groapă 
Ce tace atât de tare 
În ființa mea goală 

Încât ecoul său 
Mă face să sporovăi întruna 

De spaimă să nu mă scufund în tăcerea din mine 
Așa că, iartă-mă dacă ți-am spus că e toamnă, frunza mea 

Tu o știi cel mai bine 
Tu și cu mine. 

19.10.2010, Craiova 

 

 
MIROS A OM 

 
Respir absent, precum respiră 

Un mamifer superior 
Din regnul ce tocmai expiră,  
Nemaiavând un singur dor. 

 
Adulmec izuri ce mă-mbată,  
Copilăria deshumându-mi,  

Trăiesc tot ce-am visat odată 
Și mor, cadavrul mirosindu-mi. 

07.07.2011 
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ABCD-UL IERNII 
 

Dacă tu ești adevărată 
Eu nu pot fi adevărat,  

Căci nu poate fi lumea toată 
A unui om. Sunt prea bogat 

 
Frunze din ce în ce mai verzi. 

Covoarele de frunze vor 
Când ele, fără să le vezi 

Îngălbenesc în pom și-n zbor 
 

Și se aștern din ce în ce 
Mai galbene și mai puține 
Să-i facă loc nu știu de ce 
Zăpezii, care simt că vine. 

 
Și pe pământ și-n părul meu 
Alb și bătrân ca Dumnezeu. 

21.10.2010, Craiova 

 
 

PROMISIUNE DE BĂRBAT 
 

Iubirea trece la femei 
Numai când vine dorul ei; 
Dragostea trece la bărbat 

Numai când vine alta-n pat. 
 

Mă tem să nu-ți treacă de mine 
Și mă ridic să vin la tine 

Din patul meu, ca din sicriu; 
Să știi că sunt aproape viu! 

06.01.2011, Craiova 
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CERTITUDINEA DORULUI 
 

Singurătatea mă străpunge 
Prin ochi, prin văz, prin uitătură 
Că nu văd nici un strop de sânge 
Pe trup; niciun cuvânt pe gură 

 
Nu mi se mișcă nicio frunză 

Și nu mi-adie niciun vânt 
Din suflet mi-am țesut o pânză 
Ș-aștept. Nu zic niciun cuvânt 

 
Respir din ce în ce mai rar 
Și uit din ce în ce mai des 

Din tot ce n-am primit în dar 
Cu niciun dor nu m-am ales 

 
Dar, dacă , totuși, n-am primit 

Nimic, de ce mă simt rănit? 
08.11.2010, Craiova 

 
 

PAROLA VISATĂ 
 

Nu pot s-adorm, căci te visez,  
În visul meu tu stai la pândă 

Și mă obligi să devorez 
Prada ce sunt. Ce grea osândă! 

 
Iubirea mea e ca un cod 

Secret ascuns într-o fiolă 
Din care beau, și-apoi o rod 
Să uit ușor. Ce grea parolă! 

09.01.2011 
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IUBITEI MELE „GRASA DE COTNARI” 
 

La mine vin 
Bărbați la tine 

Eu mă abțin 
Când ție-ți vine 

 
Laitmotiv 

Mi-e băutura 
Fără motiv 

Îmi arde gura 
 

Ești vie, doamnă 
Și mă abțin 

Până la toamnă 
Când vei fi vin 

 
Azi ești în floare 

Frumoasă vie 
Vin să te are 

Bărbați o mie 
 

Dar când vei fi 
Butoi de Grasă 

Ne vom iubi 
Nu fi geloasă 

 
Eu, doar se știe 

Pe tine-ntâi,  
Căci invers, vie 
Doar tu rămâi. 

07.12.2010 
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DIVORȚ 
 

Sunt prea cuminte ca să fiu amant,  
Cu toate că sunt mai nebun ca vântul,  

Iubirea mea e singurul girant 
Ci nu dorința;nici măcar cuvântul 

 
Sunt prea cuminte ca să nu mă tem 

Că tot ce simt și tot ce pot să fac 
Nu riscă să devină un harem 
În patul celor cărora le plac 

 
Sunt prea cuminte ca să te împart 

Cu altul, fără să mă fac bucăți 
Și mult prea singur ca să mă despart 

De tine, de copii, și-apoi de cărți. 
24.11.2010, Craiova 

 
 

REFUZ 
 

În iubire și-n război 
Totul trebuie să fie 

Împărțit numai la doi 
Și-nmulțit măcar cu-o mie 

 
Ce maxim gândesc la tine 

Ce minim te pot avea 
Și ce rău mă simt când bine 

Spun că fac și cred și-aș vrea... 
 

Dau pacea mea pe un război 
În care totul e confuz,  

Primesc o clipă cu noi doi 
Și veșnicia o refuz. 

29.11.2010, Craiova 
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MĂCAR UN SEMN 
 

Eu ți-am întins un suflet ca o mână 
Cu degetele albe, străvezii 

Ce singur n-ar fi vrut să mai rămână 
Văzându-te ce singură-ai să fii 

 
Trecutul tău, prezentul și cu boala 

Care te macină și te dospesc 
Te-au îmbrăcat în trista și prea goala 

Haină de vis, în care te iubesc 
 

Eu nu sunt vinovat că văd în tine 
Ce n-aș fi vrut să văd și să găsesc 
Ești încăpățânată, știu prea bine 

Dar asta nu ți-o spun să te jignesc. 
 

Îți port o stimă fără de pereche 
Și te voi respecta la infinit 

Chiar dacă vei rămâne foarte veche 
În amintirea mea; căci te-ai grăbit 

 
Să te așezi în mine la trecut,  

Iar eu te voi urma, uitând încet 
C-ai fost pe lume tot ce n-am avut,  

Din ce în ce mai rar să te regret 
 

Permite-mi doar o simplă umilință:  
De viața ta să fiu îngrijorat,  

Și uită-mă trecând în neființă 
Puținul timp ce ți l-am dedicat 
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Rămâi, o, doamna mea, cu sănătate 
Și să nu crezi, te rog și te îndemn,  

Că se putea ce încă nu se poate 
Când ți-am făcut, cu sufletul, un semn... 

 
Și-oricât ai vrea să uiți, nu poți uita 

C-am fost măcar un semn în viața ta. 
10.11.2010, Craiova 

 
 

PUNCT ALB 
 

Frunze ude, frunze reci,  
Tinerețe care treci; 

Drumuri lungi, drumuri pustii,  
Bătrânețe care vii 

 
Frunzelor, pe drum căzute,  

Cine poate să ne-ajute 
Să mai fim pe vânt măcar 

Scuturate din stejar 
 

Nevăzute, necălcate 
De copitele turbate 

Ale timpului ce trece 
Tot mai alb și tot mai rece; 

 
Până se va face gheață 

Punând moartea punct la viață? 
11.11.2010 
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TRIST DAR INFINIT 
 

Zâmbetul tău mă face fericit 
Chiar de nu-l văd, chiar de-i doar auzit,  

Chiar și numai visat, închipuit; 
Cu niciun simț eu nu ți l-am simțit... 

 
Caci ochiul meu cam stins l-a năzărit,  
Urechea mea, cam surd l-a pristimit,  

Degetul alb și rar l-a pipăit... 
 

Sărutul meu flămând, sfios, grăbit 
Și anesteziat, deci amorțit,  

Nu l-a gustat, fiind nereușit... 
 

Nimic n-a fost altfel decât oprit,  
Împiedicat, bizar și chinuit,  

Iar într-o zi, firește c-a murit; 
Și niciun simț nu mi-a mai împlinit 

Menirea de a fi îndrăgostit... 
 

Sub greaua, recea piatră de granit,  
Pe care nu e scris că te-am iubit 
Până la moarte, până la sfârșit,  
Și niciun alt cuvânt meșteșugit; 

Numai atât pe ea stă scrijelit:  
 

Zâmbetul tău mă va-nvia subit! 
 

Iubita mea, să știi că n-am glumit,  
Deci nu zâmbi când vii la pomenit,  

Zâmbetul tău, precum ți-am povestit,  
Nu mi-a trecut. E trist, dar infinit. 

01.12.2010, Craiova 
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METAMORFOZE 
 

Căzut-au frunzele și-au înghețat 
Zburat-au păsările și-au plecat 

Eu te-am iubit și cred că te-am uitat 
Am început ceva și-am terminat 

 
Ce anotimp sinistru e acum 
E totul fie gheață, fie scrum 

Răscrucile mai au decât un drum 
Și tot ce s-a născut este postum 

 
Nu știu de zbor, de merg sau mă târăsc 

Secretele pe rând mi le pârăsc 
Iubesc același lucru ce-l urăsc 

Mă-nghit de drag, de scârbă mă borăsc. 
14.12.2010 

 
 

OBSERVAȚIE 
 

Doamne, ce nefericit 
Sunt când spui sunt fericită; 

Și trăiesc un infinit 
Într-o singură clipită. 

 
Imposibil mi se pare 

Tot ce, poate, că se poate; 
Și mă simt în libertate 

Mai închis ca-n închisoare. 
 

Nu știu când voi evada 
Nu știu când vei spune da; 

Pân`atunci observ că tu 
Nu, spui da și da, spui nu. 

16.12.2010 



34 

DEFECTE PERFECTE 
 

dedic acest poem căciulii tale 
 

Stă alb și rece, la fereastra mea 
Un Dumnezeu, căruia vreau să-i jur 

Pe imposibil, că vei fi a mea 
Căci imposibilul nu-l mai îndur. 

 
Eu, până astăzi, îți găseam defecte 

Să pot să te amân, să te ignor; 
Dar sub zăpadă mi se par perfecte 

Defectele pe care le ador. 
17.12.2010 

 
 

LUMINA ETERNĂ 
 

Iubesc o muritoare de femeie,  
Nemuritor fiind prin tot ce fac,  

Mă simt precum un lacăt fără cheie 
Și nu știu cum să fac să mă desfac 

 
Mă sinucid în fiecare clipă 

În care te iubesc și nu te am 
Și fac din veșnicia ta risipă,  

Că sunt nemuritor, precum spuneam 
 

Dar ce să fac, dacă făcui din tine 
Făptura lumii cea mai adorată? 

Mă rog să înțelegi cum se cuvine 
Că n-a mai fost iubită niciodată 

 
O singură femeie muritoare 

Ca tine, sub nemuritorul soare. 
21.12.2010 
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VIAȚA – MOARTEA CEA MAI LUNGĂ 
 

Eu am văzut moartea cu ochii 
Mi-a spus un înger surdo-mut 

Un ginere certat cu socrii 
Și-un Dumnezeu mai nou născut 

 
Eu, le-am răspuns, cu ochii mei 

Doar viața o privesc în față,  
Moartea nu face nici doi lei 
Mă lasă rece;doi lei gheață. 

 
Dar viața, care n-are coasă 

Ci mii de guri cu dinți de leu 
Mă mușcă zilnic și mă lasă 
Tot viu. Ce știe Dumnezeu,  

 
Care, se spune c-a murit 
Numai o dată, răstignit! 

22.12.2010 

 
 

CAUT DUHOVNIC 
 

Urechi de preoți mici puține 
Păcatele-mi și mari și multe 

Degeaba strig nu vreau virgine 
Că n-are cine să m-asculte 

02.01.2011 
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BILANȚ 
 

Exiști, adică pot să mai trăiesc 
Mi-ești rațiunea cea mai necesară 

Dar insuficientă, mă gândesc 
La tine ca un cuc la primăvară 

 
Condiție sine qua non a firii 
Promisiune fără de cuvânt,  

Robi așteptând momentul izbăvirii 
Ne suntem, unul altuia, pe rând. 

 
Un an de imposibilă migală 

Sub semnul picăturii chinezești 
S-a scurs din clipa sfântă și fatală 
Din care te iubesc și mă iubești. 

decembrie 2010 

 
 

ÎNTÂRZIEREA PRIMĂVERII MELE 
 

Prin sângele meu încolțesc fecioare 
Care sunt încolțite de iubire 

Dar și câte-o femeie mai răsare 
Cerându-și dreptul crud la fericire 

 
Prin sângele meu dornic se prelinge 

Zgârcita fericire strop cu strop 
Iar eu aștept crezând că va învinge 

Cu picătura-i marele potop 
 

Ce se petrece-n mine anevoie 
Crescând încet și condiționat 

Mă simt precum corabia lui Noe 
Și te iubesc potop întârziat! 

06.02.2011 
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RANA ȘI CANA 
 

Aș fierbe niște vin, să-l beau cu tine 
Iubita mea cu zâmbet cu zâmbet rubiniu 

Să ne-ncălzim și să ne fie bine 
Tu să zâmbești, eu fericit să fiu 

 
Dar fierb și singur beau și mă gândesc 

La tine, ca și când ai fi în cană 
Și mă îmbăt și vreau să te iubesc 
Și să ne vindecăm rană pe rană 

 
De frig, de dor și de singurătate 
Iubirea mea, deplină jumătate. 

05.01.2011 

 
 

CÂNTEC 
 

Frumoasă ești, pădurea mea 
În rochia multicoloră 

A toamnei, care parc-ar vrea 
Să-i fim: eu ginere, tu noră. 

 
Sărută bruma friguros 

Dovlecii albi de prin grădină,  
Gutuile miros frumos 

Veghind la geam, ca o lumină. 
 

Vei fi, când primii fulgi de nea 
Se vor așterne peste tine,  
Frumoasă ca iubirea mea 
Și singură, la fel ca mine. 

02.11.2010, Craiova 
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EPAVĂZĂ 
 

Suntem epavăză, ne-am scufundat 
În ochii noștri ca într-o fântână,  

Pe țărmul clipei, naufragiat 
Destinul nostru, veșnic ne amână 
Vă rog, nu vă mirați cum am săpat 

Fântâni în mijloc de ocean ostil,  
Căci totul a-nceput când am plecat 

De-acasă: ea copilă, eu copil. 
 

Bărcuțele în care-am rătăcit 
N-aveau busolă rațiunea pură,  

Ci doar iubirea ne-a călăuzit 
Murind în fiecare aventură 

 
Două fântâni s-au scufundat în mare 

Și s-au îmbrățișat ca doi copii 
Topindu-se precum o lumânare 

Doar ochii le-au rămas aproape vii 
05.01.2011, Craiova 

 
 

OCOLIȘ PE FURIȘ 
 

Mi-e frică de iubire și de moarte,  
Cu viața m-am obișnuit o țâră,  

Cu toate că aproape-s mai departe 
De ea decât de cea care se vâră 

 
Direct în suflet, fără ocoliș 

Dându-l cui aparține, pe furiș. 
06.01.2011 
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GENEALOGIA SPIRITULUI MEU 
 

O, Dumnezeul meu, te văd prin geam 
Într-o icoană suprarealistă,  

Făcând cu altul ce doar noi făceam 
Exiști, deci și iubirea mea există 

 
Eu frate sunt cu Salvador Dali 
Cu Iona și cu David proorocul 

Același chit veroce mă hali 
În pântecele Tău să-mi fac sorocul 

 
Căci eu, și când mă cert cu Tine știu,  
Ești Dumnezeul meu. Sunt încă viu. 

09.01.2010 

 
 

BULETIN METEO 
 

Ceață va fi, n-ar fi dacă n-ai fi 
Soare va fi, n-ar fi dacă n-ai fi 

Și vânt va fi, n-ar fi dacă n-ai fi 
Și va ploua, va fulgera, va bubui 

Și va trăzni... Dar s-ar opri dacă n-ai fi 
Va ninge mult sau doar va fulgui 
Sau nici n-ar ninge dacă tu n-ai fi 

Eu aș ieși din mine 
Să vin cumva spre tine 

Dar nu știu cum să mă îmbrac 
Și nici să mă dezbrac nu știu 

Cum o fi vremea?Dacă tu n-ai fi 
Vremea n-ar fi 
Nicicum n-aș fi 

De n-aș iubi 
O nouă zi. 

10.01.2010 
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ATOM DIN LUME 
 

Sunt ostenit ca osteneala 
Și fericit ca fericirea 

Și vinovat precum greșeala 
Și-ndrăgostit precum iubirea 

 
Sunt omenos precum un om 
Și îndrăcit precum un drac 
Dau de pomană ca un pom,  

Cerşesc apoi ca un sărac 
 

Sunt așadar puțin din tot 
Ce știu, ce vreau, ce cred, ce pot. 

10.01.2011 
 
 
 

ODA FUSTEI 
 

Ne bate inima, ca pe foc vântul 
Și respirăm, fiind îndrăgostiți 

Precum sunt raiul, iadul și pământul 
Nebuni și nebuloși nebănuiți. 

 
Ca să te-mbraci în fustă ți-aș da cerul 

Și tot pământul ca să te dezbraci 
Și-aș fi atent, cum este grănicerul 
Cu ochiul pe contur și pe trăgaci. 

 
Dacă mai vrei în pieptu-mi o inimă să bată 
Îmbracă-te în fustă, să te mai văd o dată! 

10.01.2011 
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A IUBI ARE UN TIMP 
 

Mă doare gândul fără tine,  
Te-am scos din inimă cu tot,  

Și fără inimă mi-e bine 
Dar fără gând nu cred că pot. 

 
N-am timp să meditez la noi,  

Te scot ușor din amintire,  
Te las prin soare si prin ploi 
Crezând că n-ai acoperire. 

 
Și totuși, dacă n-ai să mori 

Nici după ce te voi uita,  
Scoțându-te de-atâtea ori 

Din mintea mea, din mintea ta? 
 

Atunci, voi închina pocalul 
Și cupa, cât ar fi de grea,  

Recunoscând că-s criminalul 
Ce nu te vrea, deși te vrea. 

16.01.2011 

 
 

ZILE ȘI ZILE 
 

Zile sunt în care vreau să te-ntâlnesc,  
Zile-n care vreau să te țin departe,  

Zile sunt în care parcă te iubesc,  
Zile-n care parcă te urăsc de moarte... 

17.01.2011 
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IUBESC O ALTĂ FLOARE? 
 

Cum floarea ce mi-a răsărit 
În drum, este de parcă-i cea 

De care sunt îndrăgostit,  
Dar nu răsare-n calea mea,  

 
Îmi pun aceeași întrebare 
Pe zi, de foarte multe ori:  

Eu sunt îndrăgostit de-o floare 
Sau de o specie de flori? 

 
Exiști, deci nu te pot uita,  

De nu-ți găsesc asemănare 
O floare din grădina ta,  

Să-i dau iubirea pe uitare. 
18.01.2011 

 
 

TRADUCEREA MORȚII 
 

Cred că la moarte, Dumnezeu se schimbă,  
Schimbându-ne de haina zisă viață,  
Prin vămile văzduhului ne plimbă,  
Lăsându-ne apoi cu ochii-n ceață. 

 
Eu n-am fost niciodată căldicel,  

Și niciodată rece doar nițel,  
Am ars precum un soare în explozii,  

Mai bine stins decât c-un singur volt... 
Și-am stat, precum un zid al Sfintei Cozii,  

Cu fața către permanentul Olt. 
 

Cred că la moarte Dumnezeu se schimbă,  
Vorbind în locul meu în altă limbă. 

21.01.2011 
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ÎNGER PRIN GER 
 

E noapte, sunt și eu, sunt și femei 
Afară este ger și ceva crapă,  

Prin trupul tău mai ard niște scântei,  
Prin trupul meu mai curge niște apă. 

 
Mă simt poet în fiecare clipă 

Și mă frământă tot ce-i omenesc,  
Numai de tine, parcă, mi-este frică,  

Să nu te pierd cât încă te iubesc. 
 

Dar nu am cum. Cât ești a nimănui 
Vei fi a mea, chiar dacă-s al oricui. 

01.02.2011 

 
 

MAREA PIRAMIDĂ 
 

Zamolxe, trebuie să te ridici,  
Se-ntâmplă pe meridianul tău:  

Toți uriașii au rămas pitici 
Și revoluții fac, spre tot mai rău. 

 
Un nume ascuns al zeului Ra 

Mă face să spun ceva nerostit,  
Agnostic mă simt, vă pot înșira 

Pomelnic din cei ce cred c-au murit. 
 

Sfinxul zice: Nu-s efemeridă,  
Noapte bună, Mare piramidă! 

02.02.2011 
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CREDIT PE TERMEN LUNG                                                
SAU ELOGIUL RĂBDĂRII 

 
Mintea mea e datoare ochiului meu:  

El te-a văzut; 
Ochiul meu e dator minții mele:  

Ea te-a cunoscut. 
Și toată răbdarea mea,  
Toate simțurile mele 

Și toată dragostea mea 
Sunt datoare sufletului meu,  

Care doar datorită ție 
Mai strânge câte-o datorie,  
Plătită mai mult în natură:  
Un cântec, o floare, o gură. 
Sufletul meu e mână largă:  

S-a dat pe sine cu-mprumut,  
Și-acum prin mine tot aleargă 

Strigând că e dator vândut. 
Suflete, fericirea ta e zgârcită:  

Nu-ți dă înapoi ce ți-a luat înainte 
Și nu-ți dă înainte să-ți ia înapoi. 

05.02.2011 

 

PIC-TIC 
 

Eu am un tic 
Îl fac și tac 

Măsor un pic 
Al vremii lac 

 

De lacrimi stors 
Un ceas bătând 
De tine-ntors 

Din când în când. 
07.02.2011, Craiova 
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LICITAȚIE DE ARTĂ 
 

Tu nu ești adevărată,  
Eu nu sunt falsificat,  
Hai să licităm odată 

Ce-am vândut, ce-am cumpărat,  
 

Care-i prețul vieții noastre,  
Ce-am pierdut, ce-am câștigat,  

Cât succes, câte dezastre 
Și ce viață ni s-a dat; 

 
Parcă nu e viața noastră,  
Chiar de ne-am obișnuit 
Să-i fim pasăre măiastră 

Coloanei fără sfârșit. 
 

Suntem fiecare-n parte 
Neiubit și ne-mplinit,  

Doar pentru că stăm departe 
De cer și de infinit. 

 
Viețuim într-un muzeu 

Și avem o galerie,  
Doar ochiul lui Dumnezeu 

Tot ce ne lipsește știe:  
Doar eu ție și tu mie. 

07.02.2011, Craiova 
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PE MALUL BĂLȚII 
 

Fir de nisip într-o clepsidră,  
Mă cred, măsor eternitatea,  

Pe trupul tău mă simt o vidră 
Mai scumpă decât libertatea. 

 
Da, sunt poet și stau de taină 

Cu apa și cu șobolanii,  
Mă strânge fiecare haină 

Și visul meu face toți banii. 
 

Căci eu visez de mult să fiu 
Ce sunt și încă nici nu știu. 

11.02.2011, Craiova 
 
 

FOC VEȘNIC TRECĂTOR 
 

Tu ești nebună de iubit 
Iar eu mai am numai puțin; 

Mă duc spre unde sunt grăbit 
La nebunie să mă-nchin. 

 
Tu ești nebună de-nchinat 

Ca o icoană pe altar; 
De Dumnezeu m-am lepădat 

Și mă închin la tine, iar 
 

Tu ești nebună de ceva 
Și arzi precum o lumânare 
Pe lângă trupul meu, ce va 

Da viermilor din iad mâncare 
 

Din sufletul ce arde-n mine 
Îndrăgostit nebun de tine. 

04.02 2011 
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UN DOCTOR GENIALB 
 

A nins puțin a liniște și-a pace 
Și-a vindecare și-a puțin confort,  

Nu mă mai simt de parc-aș fi pe ace 
Și nu mai spun că nu mă mai suport. 

 
Continuă să ningă, deci voi fi 

De-a-ntregul vindecat de disperare,  
Mă tem că niciodată nu voi ști 

Să-i mulțumesc acestui doctor, care,  
 

Când sufletul mi-e negru și cedează,  
El vine alb și mi-l resuscitează. 

17.02.2011 

 
 

STRÂMBĂTATEA LUI THALES 
 

Cerul e un cerc ce ninge sau plouă sau luminează 
Ochiul e un cerc ce vede și ce plânge și visează 
Sufletu-i un cerc ce doare și așteaptă și oftează; 
Totul e un cerc ce-ncearcă să încercuie o rază. 

 
Cine să-mi încercuiască sufletul, dacă e cerc? 

Și de ce, prin linii drepte, să-l încercuiesc încerc? 
Nu văd oare că și ochiul care vede e rotund? 

Sufletul nu-i rectiliniu, n-are capăt, n-are fund. 
 

Nu mai trageți linii drepte după ce mă adunați 
Și, vă rog, fiți strâmbi cu mine când vreți să mă calculați! 

22.01.2011 
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SINGURĂTATE MĂSURATĂ 
 

Mai ticăie un ceas în casa mea 
Singurătatea mi-este măsurată 
Și se va termina-ntr-o zi cu ea 

Și viața mea, fiind împerecheată 
 

Cu viața ta, va fi măcar un ceas 
Ca viața mea și-a ta la orice pas. 

23.02.2011 

 
 

URMELE OCHILOR 
 

În urma cerbului în goană, speriat 
Urmele sale rămase-n urmă, nepăsătoare 

Sunt urmele de vânător, atent. 
Urmăritorul, pe urma urmelor urmăritului,  

Se uită-ntr-o urmă și uită de cine se uită; 
Ochiul său a rămas în urmă și până la urmă 

Se va rătăci. 
Pe urmele sale cine va călca? 

Vă rog să pășiți atent,  
Ochii nu lasă urme vizibile,  

Iar picăturile de apă din urma unei copite 
Pot fi lacrimi. 

23.02.2011 
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DOAR DOR 
 

Mi-e dor de tine-n mod firesc 
Precum pădurilor de cer,  

Spre care tind, spre care cresc 
Și căruia nimic nu-i cer. 

 
Cu rădăcinile-n pământ,  

Cuiburi pe vârf, de zburătoare,  
Udate-n ploi, uscate-n vânt  
Dar cu privirile spre soare. 

 
Cine să vadă că frunzișul are 

Un ochi ce nu se vede când îl doare? 
24.02.2011 

 
 

TRANSHUMANȚĂ 
 

Cad fulgi din cer, plutind în vânt 
Se mută cerul pe pământ 
Și sufletul din mine vrea 
Să fie ca un fulg de nea 

 
Și-n locul fulgilor din cer 

Să mă transfere, dacă-i cer. 
Dar nu-i pot cere, cât mai sunt 

Legat de tine pe pământ 
 

Și-aștept să cadă primii doi 
Fulgi peste ochii noștri goi, 

Să fim pereche și-n mormânt, 
Precum-n cer și pe pământ. 

25.02.2011 
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SUNTEM O TAINĂ 
 

Noi nu vorbim 
Ci tăinuim 

Ceva sublim 
 

Din când în când 
Ne-avem în gând 
Sperând visând 

 
Adeseori 

Facem erori 
Și mor și mori 

 
Ne otrăvim 

Și prelungim 
Ce nici nu știm 

 
Căci ne unește 
Ce ne lipsește 
Și nu vorbește 

 
Sporovăim 

Fără să știm 
Ce tăinuim 

 
Și-apoi tăcem 
Dar nu putem 

Și nici nu vrem 
 

Asta suntem. 
28.02.2011 
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EPITAF DE PRIMĂVARĂ 
 

Și ce ușor te pot uita 
Când nu te văd și nu te-aud 

Și ce ușor mă pot uita 
La firul ierbii, verde, crud. 

 
Și ce ușor te pot uita 

Când nici nu mai vorbesc de tine 
Și ce ușor mă pot uita 

La primăvara care vine 
 

Și ce ușor te pot uita 
Când nici nu te mai întâlnesc 

Și ce ușor mă pot uita 
La păsările ce sosesc 

 
Și ce ușor te pot uita 

Când să mă uit nu mai am cum 
Și ce ușor mă pot uita 

Pe mine însumi, de acum. 
14.03.2011 

 
 

TE IUBESC 
 

Tăcerea mea e liniștea de dinaintea tunetului 
Ca la o liturghie solemnă ce stă să înceapă sub cerul mut. 

Cuvintele tale sunt clopoțeii de la cădelnița diaconului  
care pregătește 

Momentul în care-ți voi da binecuvântarea 
Lăsându-te să te cumineci din mine 

În timp ce te voi devora lingându-mă pe bot de cuvintele tale 
Până la două. 

14.03.2011 
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DESTIN DE DACĂ 
 

Împovărata mea, tu nici nu știi 
A cui urmașă demnă poți să fii,  

Chiar dacă ți-ai pierdut în timp cofița,  
Șorțul, oblanicul sau cobilița; 

 
Și dacă te sfiești când ai povară 
De cei ce te privesc pe dinafară,  

Chiar dacă n-ai avea nimic în mână 
Sufletul meu supus o să-ți rămână 

 
Purtând o parte mică, neștiută 
Din marea ta povară nevăzută. 

09.03.2011 

 
 

MĂ SIMT 
 

Sunt fiu risipitor, mă-ntorc acasă,  
Nu mi se pune-n curte nicio masă,  
Nici tată n-am, să taie pentru mine 

Vițelul gras. Nici fratele nu vine 
Să-ntrebe slugile ce s-a-ntâmplat. 
Mă simt întors de parc-aș fi plecat. 

 
Și-acum vă spun problema cea mai mare:  

Eu nu mai știu să plec în căutare 
Și nici de unde, parcă, nu mai am,  
Căci am pierdut pe cine căutam; 

Și-acuma stau să plec, de mine stors,  
Mă simt plecat de parcă m-aș fi-ntors. 

03.05.2011 
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CU PRIVIRE LA TINE 
 

Ca să nu te uit m-am uitat la tine 
Frumusețe încă prea puțin văzută 
Căci această clipă de privit mă ține 
Cât durează viața mea neîncepută. 

 
Ești cea mai frumoasă, tristă și cuminte 

Floare fără nume, să te pot uita 
Îmi repet întruna, spre a ține minte 

Că eu nu sunt încă primăvara ta. 
 

Și chiar dacă nu spui că mă iubești 
Iar eu mă tot uit și m-amân mereu 
Văd că tu nu vrei încă să-nflorești 
Până ce te vede anotimpul meu. 

15.03.2011 

 
 

NUMAIDECÂT 
 

Se scrie cu mine,  
Sunt numai condei,  
Și-n mână mă ține 
Doar Unul din Trei 

 

Se spune cu mine 
Sunt numai Cuvânt 

Pe buze mă ține,  
Din Trei, doar un sfânt 

 

Se simte cu mine,  
Sunt numai simțire,  

În viață mă ține 
Din trei, o iubire. 

13.03.2011 
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JUMĂTATE DE CLIPĂ SAU DEFINIȚIA CLIPEI 
 

Clipa nu e timp, o, nu,  
Clipa suntem eu și tu,  

Clipa stă pe loc, doar noi 
Trecem singuri amândoi. 

 
Jumătatea mea de clipă 

N-are decât o aripă; 
Jumătatea ce ți-e dată 

Zboară grabnic, e dotată 
 

Ca un vultur ce domnește 
Sub înaltul cerului 

Peste cioara ce-și dorește 
Doar o aripă de-a lui. 

17.03.2011 

 
 

JOC NEȘTIUT 
 

Doamne, hai să ne jucăm 
Să mă-nveți altfel de joc 

Dacă știi de ce visăm 
Și de ce n-avem noroc 

 

Doamne, hai să ne iubim 
Că sătul sunt de iubit,  
Dacă știi ceva sublim,  

Altfel și desăvârșit 
 

Doamne, hai să ne uităm 
Că nici nu putem vorbi 
La felul cum ne jucăm 

Tu taci, iar eu nu pot ști. 
16.03.2011 
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CE AI? 
 

Tu nici nu știi că ai ce ai 
Și-ai da orice să nici nu știi,  

Dar nici nu știu ce am, și, vai 
Ce voi mai fi când n-o să fii? 

 
Mă vor citi din manuale 

Îndrăgostite liceene 
Cu trupurile tot mai goale 

Și doliu tot mai mult în gene. 
 

Și neștiind că m-ai avut 
Vor trece la un autor 

Ce va părea mai cunoscut 
Pe limba lor, pe vremea lor... 

 
Iubirea ta va fi-n trecut,  

Ca și acum și-n viitor 
Și cine va ști ce-ai avut 

Dacă nu știu ce ai și mor? 
17.03.2011 
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MORMÂNT SIMPLU, TRANZITIV 
 

Fără tine mi-este greu 
Și cu tine, imposibil; 

Sunt un fel de Dumnezeu 
Taciturn, puțin vizibil,  

Și te port în gândul meu 
Nerostit, dar plauzibil. 

 
Fără tine mi-este dor 

Și cu tine, și mai și 
Sunt un simplu muritor,  
Pe pământ nu pot păși 

Căci pământu-i trecător 
Și mă poate depăși. 

08.04.2011, Craiova 

 
 

SUFLARE FĂRĂ SUFLET 
 

Nu se mai simte niciun suflet 
Și aerul s-a întrerupt 

Pe buze am, în loc de zâmbet 
Un suflet înghețat și rupt 

 
Nu mai respir decât formal 

Trăiesc doar să-mi confirm decesul 
Visez, vorbesc și văd normal,  
Dar viața mi-a tăiat accesul 

 
Bizar, bezmetic și banal 

Încercuindu-mi libertatea 
La cel din urmă ideal 

Al vieții, care este moartea. 
09.04.2011, Craiova 
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FLOARE-N VÂNT 
 

Sunt floare-n vânt 
Nu știu de ce 

Doar un cuvânt 
Mi-e numele 

 
M-a smuls din pom 

Un vânt hain 
Pe când un om 
Privea străin 

 
Cum cad, îndemn 

Să ne-ntâlnim 
Să-i fac un semn 

C-o să murim. 
09.04.2011, Craiova 

 

ÎN CIUDA DISTANȚEI 
 

Sunt stea căzătoare,  
De cad într-o mare 
Ce mult aș mai vrea 

Să fii marea mea; 
 

De mă sting în vânt 
Venind spre pământ 

Te implor nespus:  
Vino tu mai sus 

 
Să fim o secundă 
Pe aceeași undă,  

Să moară de ciudă 
Depărtarea crudă. 

12.04.2011 
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A STA ÎMPOTRIVA OPRIRII 
 

Mă lasă viața din brațe,  
Vine moartea să mă-nhațe 

Mă prijoane să m-alinte 
Să uit ce-a fost înainte 

 
Și mă uit la moarte-n față 
Să-mi încep o nouă viață,  

Dar, îndrăgostit pe loc 
Nici de moarte n-am noroc 

 
Căci pe cine mult iubești 

Te lasă să-l părăsești 
Sau, de nu, te părăsește,  
Pune mâna, deci, iubește 

 
Dacă vrei să scapi de moarte. 

Și de scapi, mergi mai departe! 
14.04.2011 

 
 

GENITIV? 
 

Zboară singur pe cer 
Sufletul după moarte,  
Nu mai am ce să-i cer,  

E prea sus, prea departe 
 

Că i-aș cere îndat` 
Ce n-am dat nimănui 

Pe pământ cât am stat,  
El al meu, eu al cui? 

15.04.2011 
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ARDEI ACRIT 
 

Privesc un răsărit,  
Mi-e dor de tine,  
Ascult un ciripit,  
Mi-e dor de tine,  

Gândesc la infinit,  
Mi-e dor de tine,  

Visez la ce-am iubit,  
Mi-e dor de tine,  

Miros un crin pălit,  
Mi-e dor de tine,  

Gust un ardei acrit,  
Mi-e dor de tine! 

18.04.2011 

 
 

O PANĂ FĂRĂ ARIPĂ MAI SUNT 
 

De teama vântului, florile se prefac în tot mai greu rod,  
Sufletul meu, de teama vântului pierzării,  

S-a prefăcut că-i greu și n-a fost dus 
De nicio ispită, ușor, spre apus. 

Dar trupul meu firav nu-l mai poate nici el 
Căra spre răsărit deloc, defel. 
Învierea e tot mai muribundă,  

Moartea pășește, desculță și ușoară ca o pană,  
Pe moartea care s-a retras în sine,  
Sub o carapace de două mii de ani,  

Nemaisimțind firavele tălpi și trupul ușor ca un fulg 
Al sufletului mort,  

Ce numai gâdilă, de Înviere,  
Moartea, din ce în ce mai grea,  

Ca un fruct, ca o stea, ca inima mea. 
28.04.2011, Craiova 
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ACATIST ROSTIT ÎN VÂNT,                                                    
AL DOMNULUI MEU CUVÂNT 

 
O pană dintr-o aripă mai sunt,  

Mă poartă lin al primăverii vânt 
Când către cer și când către pământ; 

Sunt purtător de dor și de Cuvânt. 
 

Și nici nu știu, căzut din zbor,  
De ce mă tem că mor și mor,  

Când par atât de visător 
În ochii tăi și-ai tuturor. 

 
Nu vezi că am o misiune 
Echivalentă c-o minune,  

Să-i spun pământului ce-i spune 
Un cer făcut din gânduri bune,  

 
Ce fără tine, o, Iisuse 

De-o veșnicie stau nespuse!? 
29.04.2011, Craiova 
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LECȚIE DE MÂNTUIRE 
 

Dacă vrem să fim veșnici, putem. 
A fi veșnic înseamnă a trăi la infinit. 

Nimic mai simplu:  
Se ia o secundă și se împarte la nesfârșit 

Apoi se trăiește fiecare parte în parte. 
A fi etern înseamnă oare 
Să adunăm secunde care 

Trec nevăzut în goana mare? 
A fi nemuritor înseamnă 

A lua o secundă,  
Fără nicio grabă,  

Și-a o trăi până la epuizare,  
Iar ea nu se va termina, promit 

Oricât am împărți-o în sutimi, în miimi sau în alte unități,  
Ea nu se va sfârși. 

Da, suntem vinovați,  
Consumăm o secundă cât ai clipi din ochi,  

O jignim prefăcând-o în clipă,  
Când ea ne imploră, încet și frumos:  

Trăiți-mă! 
Eu sunt a voastră toată,  

Iar dacă mă goniți,  
Nu mai revin vreodată! 

Nu vă grăbiți căutând veșnicia în opoziție cu mine; 
Veșnicia sunt Eu. 

04.05.2011. Craiova 
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MÂNDRIE OLTENEASCĂ 
 

Sunt singura piatră tombală 
Pe care nu scrie nimic,  

În piept am o inimă goală 
Și-n mare sunt numai un pic. 

 
Mă laud c-un singur defect:  

Sunt fiul Acelui ce-n veci 
E singur mai mult ca perfect; 

Perfectul cel simplu sunt deci. 
04.05.2011, Craiova 

 
 

ODA LUMINII MUTE 
 

Cerul e-ntr-acolo de unde 
Lumina spre mine pătrunde 

O spune fiecare pom,  
N-o știe fiecare om. 

 
Cerul e-ntr-acolo de unde 

Un ochi luminos mă pătrunde 
O spune femeia, ca pomul 

N-o vede, n-o știe tot omul. 
 

Eu sunt dintr-acolo de unde 
Lumina-n iubire pătrunde,  

I-a spus Dumnezeu dintr-un pom 
Femeii orbite de om. 

07-08.05.2011 
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MĂRTURISIRE MICĂ ÎN POSTUL MARE 
 

Mi-e fără tine poftă de dulce și de post,  
Mi-e fără tine frică de tot ce va veni,  

Mi-e fără tine dor de tot ce nici n-a fost 
Și fug puțin spre tine, spre a mă-ncetini. 

 
Nu vreau să mor fără de tine,  

Căci învierea n-ar mai fi 
Decât pedeapsă pentru mine 

Și dorul veșnic de-a muri. 
08.04.2011 

 
 

UN ÎNGER PE-O URECHE 
 

Sunt un înger și-atât,  
Nu-s nici bun și nici rău,  

Nici frumos, nici urât,  
Nici al ei, nici al tău. 

 
Caut loc într-un cer 
Îmbâcsit, rezervat... 
Și cui scuze să-i cer 
Că-s un întârziat? 

 
Heruvim nu pot fi,  

Serafim, nici măcar,  
Nici arhanghel o zi 

Și nici diavol prea rar... 
 

Toți se roagă, încât 
Pot să urlu oricât,  
Nu m-aude decât 
O ureche și-atât. 

05.06.2011 
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REGĂSIRE 
 

Epuizat 
Îmi caut urma 

Năzuind regăsirea 
Sunt rătăcit în visurile tale 

Mă doare ceva în care trebuie să cred 
Nu știu dacă exiști cu adevărat și vreau să pun mâna pe tine 

Chiar dacă te vei prelinge printre degetele mele 
Rătăcindu-te prin iarbă 

Te voi căuta desculț 
Și te voi atinge cu tălpile mele dornice de sărutul tău 

Într-o dimineață cu rouă nu te rușina 
Eu voi privi spre cer întoarcerea berzelor 

Dar nu trebuie să te temi că eu 
Voi rămâne la picioarele tale nemaiputând să zbor 

Din cuibul tău prea gol de mine 
Doar inima ta e țara mea caldă 

Doar sufletul tău e cuibul meu gol 
M-am întors la tine și nu voi mai pleca niciodată 

În căutarea ta 
Hai să ne umplem cuibul cu noi 

Și să ni-l facem pe măsura noastră 
Da 

E mai mic decât cerul 
21.03.2011 
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PROFESOR SUNT 
 

Îmi place fotbalul și berea,  
Iubesc din când în când muierea 

Și mă trezesc din când în când 
Cu Dumnezeu la mine-n gând. 

 
Adeseori mă simt confuz,  

De tot ce-i omenesc fac uz,  
Din când în când mă simt uzat 

Și trag extenuat la pat. 
 

Îmi dau chiar insuficient,  
Mă las mai rar și repetent,  

Din când în când sunt ostenit 
Și nu mai pot să fiu iubit. 

 
I-nvăț pe alții doar ce eu 

Nu știu, nu pot să fac mereu. 
Rar, când la mine mă gândesc 

Eu doar pe tine te iubesc. 
 

Mereu, nu doar din când în când,  
Ci deseori, din gând în gând. 

09.05.2011 
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CORP CERESC 
 

Pe trupul meu n-ai loc să pui un deget,  
E numai rană tot ce mai însemn,  

Mă îndoiesc de dragoste și preget,  
Nu mă mai simt de piatră, ci de lemn. 

 
Când mi se povestește cum iubeau 

Străbunii mei femeile dorite,  
Cu prânzul ostenite când veneau,  

Bărbaților fiindu-le ispite,  
 

Ți-aș dărui toți munții și tot cerul 
Din ochii și din oasele bătrâne,  

De-aș mai sorbi din cofa ta misterul 
Femeilor care ți-au fost străbune. 

 
Te-aștept și fără plug și fără coasă,  

Prin munți și prin păduri și prin câmpii,  
Degeaba din hotel cea mai frumoasă 

Ești, dacă Dacă nu mai știi să fii. 
 

IO te-aș iubi precum strămoșii mei,  
Din Munții Hațegului pân` la Istru,  
Căci trupul tău e-nconjurat de zei,  
Dar sufletul ți-e singur și sinistru; 

 
Încât Zamolxe însuși nu mă lasă 

Nici să te am, nici să mă-ntorc acasă. 
23.05.2011 
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OCHI ÎN FURTUNĂ 
 

Ochii tăi ca frunzele-s,  
Ochii mei ca vântul îs 

Care-au plâns atât de des 
Până s-au făcut de râs 

 
Ochii mei îți vor purta 

Ochii-n brațe, până când 
Să mai frâng voi înceta 

Înfrunzitu-ți ram plăpând 
 

Lacrimă și clorofilă 
Din ochii-ți, ochii mi-adună 

Fiecare frunză-n filă 
Se transformă. Ce furtună! 

iunie, 2011 

 
 

ANTICARTEZIANĂ 
 

Când mă-ndoiesc 
Nu mă gândesc 

La Tatăl meu, care-i ceresc 
Gândind astfel 
Cum pot să fiu 

La fel ca El,  
Adică viu? 

08.06.2011 
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TREIME UNICĂ ȘI DUBLĂ 
 

Ochii mei sunt ochi de rob,  
Nici nu-mi cer eliberarea 
Și nici eu nu le-o aprob; 
Vor căra cerul și marea 
Până când se vor sfârși:  

Trei fiind, Una vor fi. 
11.06.2011 

 
 

NESĂBUITA-MI STEA 
 

dedic acest poem vorbelor lui Marin Sorescu:  
E-atâta drum degeaba între stele 

 
Stelele cad și ziua, de-i soare sau de-i nor 

Și ochiul meu îndură indiferența lor; 
La fel de nevăzută mi-e noua ta orbită, 

Stea cu lumină mută și cale ocolită 
Ce-mi văduvești retina de trecerea-ți grăbită. 

 
Mai liberă ca stelele te crezi,  

Pășind alături, sinusoidal,  
Făcându-te că ochii nu mi-i vezi,  
Purtând pe suflet ochelari de cal 
Și necrezând în tot ceea ce crezi 
Îți trece timpul rătăcind banal. 

27.05.2011 

 
 

Eu știu ce-nseamnă să fii Dumnezeu. Am un prieten. 
12.06.2011 
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DIN CE ÎN CE? 
 

Mă sinucid frumos pe dinafară,  
Pe dinăuntru nu mai am nimic 

Dispus, ca altădată, să mă doară 
 

Mi-e sufletul din ce în ce mai mic,  
Încât în sita morții care crește 

Din ce în ce mai rar mi se oprește. 
24.06.2011 

 
 

NECREDINȚA LUI ROBU 
 

Cu Dumnezeu am în comun faptul că nimeni nu ne vede,  
Cu oamenii nu am nimic, dar asta nimeni nu mă crede. 

23.06.2011 

 

 
COSON OVAL 

 
Sunt cifra unu, caut cifra zero 

Să-i pot da foc iubirii, precum Nero,  
Căci unul meu e doar un biet chibrit,  

Pe care zero-l face infinit. 
 

Dați-mi zeroul sau puneți-mi foc,  
Să ard ca Roma, dacă n-am noroc! 

Sunt fiu de daci și fiu de Dumnezeu,  
Am nouă decebali și-un deceneu. 

 

Dar valorez, de zero de-s lipsit,  
Cât un koson concav și găurit. 

02.11.2011 
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SOȚIEI MELE 
 

Inima mea și mintea mea sunt două femei schimbătoare  
ca vântul. 

Ascunse în cel mai nevăzut loc din lume, tăinuiau:  
De câte ori îmi doresc mult ceva, zise inima,  
Tu faci din lume tot ce vreau, diabolica mea! 

Și tu, răspunse mintea, de câte ori ești îndrăgostită, mă rogi 
să bat în locul tău,  

Să-nvăț și eu ce-nseamnă stăruința și răbdarea și măsura, 
încăpățânata mea! 

Sufletul asculta la ușă, începând să priceapă de ce omul 
întru care sălășluiește 

E și adorabil și deplorabil, și heruvim și drac, și bogat și 
sărac, și iubit 

Și urât, și visat și uitat, și în rai și-n păcat... 
Omule, nebunule, striga sufletul alergând cu brațele 
deschise către punctul în care de-o viață se zbătea 

supărat,  
Tu chiar iubești cu-adevărat! 

Asta două curve mi-au mărturisit; 
Chiar poți fi bărbatul cel mai fericit. 

Până și soția ta s-ar liniști,  
Dacă s-ar afla și dacă s-ar ști? 

27.06.2011 
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SPOVEDANIA CLOROFILEI 
 

Îmbătrânește frunza, încet, la fel ca firea,  
Îmbătrânesc poeții, uscându-li-se chipul,  

Îmbătrânesc la rându-mi în grabă, cu privirea 
O frunză ce-mi șoptește că nu-i venise timpul. 

Să nu credeți, prieteni, că frunza e banală,  
Căci ea, căzând, vorbește în limba mea natală. 

28.06.2011 

 
 

BĂTAIA GÂNDULUI 
 

discurs asupra intenționalității 
 

Sunt ochi în gând 
Mă văd plângând 

Și tremurând 
Închis bătând. 

 
Sunt gând în gând 

Mă zbat la rând 
Și mor crezând 
Că vii curând. 

 
Sunt sânge-n gând 

M-aud bătând 
Prin uși trecând 
Ieșind, intrând. 

04.07.2011 
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NOAPTEA VIRTUȚILOR CREȘTINE 
 

Sub stele, rebele 
Speranțele mele 

 
Nebună, sub lună 

Credința mea bună 
 

Pe soare, cum oare 
Iubirea mea moare? 

06.07.2011 

 
 

DUALITATE 
 

Eu nu exist 
În mine trăiesc un poet și un leu 

Leul e-nchis într-o cușcă 
Poetul nu 

Leul își repetă pașii, răgetul, mușcătura 
Poetul nu se repetă niciodată 

Nici un sărut nu e la fel ca altul 
Nicio mușcătură 
Nicio dragoste 

Niciun dor 
Nicio privire. 

Poetul și leul din mine 
Te-au întâlnit deodată 

Leul te-ar sfâșia 
Poetul te-ar iubi 

Eu nu exist 
Atinge-mă și vezi! 

25.02.2010 
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ȚARA MEA 
 

Țara mea e limba noastră,  
Munții dacilor și Marea 
De la Dunărea albastră 
Până unde-ncepe zarea. 

 
Țara mea e limba-n care 
Scriu și sufăr și vorbesc,  

Niciodată de vânzare 
Nu-i, când alții o tocmesc. 

 
Țara mea nu-i doar scursura 

Care-o-njură, sau cea care 
Merită înjurătura,  

Țara mea e mult mai mare. 
 

Țara mea-s tata și mama 
Și copiii. Vă implor,  

Înjurați, dar țineți seama:  
Nu mă înjurați de dor,  

 
De morminte, de Luceafăr sau de Pasărea Măiastră; 

Înjurați, vă rog, doar țara celor de-njurat și-a voastră! 
10.07.2011 
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VÂRTEJ NOCTURN 
 

Ce vânt ciudat 
Și speriat 

Și ce lumină 
De lună plină 

 
Și ce mă-ndeamnă 
Să știu ce-nseamnă 

Să fac un semn 
Să fiu ce-nsemn! 

13.07.2011 

 
 

ODA UNEI PLOI DE-O VARĂ 
 

Ploua mărunt și abundent 
Și ne iubeam concomitent; 

Precoce tu, iar eu tardiv,  
Și ne iubeam consecutiv. 

 
Bătea un vânt călduț și lent,  

Și ne lăsam concomitent; 
Micuță tu, iar eu masiv,  
Și ne lăsam consecutiv. 

 
Zăream un curcubeu absent 

Și ne uitam concomitent; 
Pasivă tu, iar eu activ,  

Și ne uitam consecutiv. 
12.07.2011 
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MIEZONOPTICA LU(MI)NII 
 

Te salut, lună plină,  
Roata mea de noroc,  
Sfera mea de lumină,  

Cercul meu alb de foc! 
 

Te salut, umbra mea,  
Ce te-ascunzi după mine 

De lumina ce-ar vrea 
La pământ să se-nchine! 

15.07.2011 

 
 

ÎN DOUĂ 
 

Mai despărțit ca despărțirea,  
Trăiesc la depărtări de mine 

Până la cer, încât iubirea 
Mai rar ajunge, dacă vine. 

 
Mai despicat ca despicarea,  

Securi și vânturi mă tot pleacă 
Pân’la pământ, încât uitarea 
Mai rar mă lasă, dacă pleacă. 

22.07.2011 
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CERERE ÎN DRAGOSTE 
 

Ești mai frumoasă ca lumina,  
Mai însetată ca nisipul; 

Mai veninos decât albina 
Piti-ți-aș coapsele și chipul! 

 
Mai dulce decât cetera,  

Mai mută decât alte muze; 
Mai veninos ca vipera 

Pripi-ți-aș vorbele pe buze! 
 

Departe mai ca despărțirea,  
Mai colea decât paradisul; 
Mai veninos decât iubirea 
Plini-ți-aș poftele și visul! 

 
Mai mare decât însăși Marea,  
Mai bună decât Zâna-Bună; 
Mai veninos decât uitarea 

Privi-ți-aș trupul gol sub lună! 
 

Mai plină decât însuși plinul,  
Mai goală-ochi decât fântâna; 

Mai veninos decât veninul 
Primi-ți-aș dragostea și mâna! 

22.07.2011 
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BOB ŞI STROP 
 

Copile, cu picioarele-n pârâu,  
Sufletul e aproape ca pârâul 

Pe malul căruia un lan de grâu 
A învăţat să îşi reverse grâul. 

 
Învaţă dar şi tu din vorba mea:  

C-acest pârâu plăpând la fel ca tine 
Nu se opreşte decât unde vrea,  
Indiferent de unde şi cum vine. 

 
Învaţă de la apă, dragul meu 

Să nu te înspăimânte depărtarea; 
Un strop de crezi că eşti, chiar Dumnezeu 

Te va purta de mână către marea 
 

Cea nesfârşită ca un lan de grâu,  
Chiar dacă eşti acum cât un pârâu. 

 23.07.2010, Popânzălești

 
 

JOC DUAL 
 

Se joacă dragostea cu mine 
Ca un copil cu o nuia 

Mă rupe-n două şi mi-e bine 
Mă dă jumate altuia… 

 

Şi-apoi mă ia o ameţeală 
Se bat cu mine… mă usuc 

Până, cuprinşi de osteneală,  
M-aruncă-n iarbă şi… se duc. 

30.05.2011 
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ANOTIMP MALIGN 
 

Cât zgomot o face iarba 
Şi noi nici nu-l auzim? 

Câţi îngeri şi-or face treaba 
Când visăm şi când iubim? 

 
Câte stele ard în haos 

Pentru nici măcar un ochi? 
Îmi trebuie un adaos 

Ca să nu mă mai deochi? 
 

Întrebări ce mă frământă 
Zi de zi, noapte de noapte,  

În timp ce greierii cântă 
Şi multe bube sunt coapte. 

04.08.2010, Calopăr 

 
 

ANESTEZIE FINALĂ 
 

Din mine, când o fi să mori,  
Te rog frumos să nu mă dori,  

Şi te mai rog, a doua oară,  
Când mori, nimic să nu mă doară. 

 
Te-aş mai ruga, dacă se poate,  
Să-mi ierţi vreo câteva păcate,  

Căci vreau să am la judecată 
Din două pete, doar o pată. 

 
Şi-acum, ţi-o spun aşa-ntr-o-doară,  
Mi-e dor să mor, dar să nu doară. 

05.08.2010, noaptea, Calopăr
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TOT NIMIC 
 

Nu ştiu cât ai suferi 
Dacă ţi-aş destăinui 
Sincer şi adevărat:  

Nu te-am iubit nicio zi; 
Zilnic doar te-am adorat. 

 
Nu cred că te-ai bucura 
Nici dacă ţi-aş mai jura 
Că eu, toată viaţa mea 

Să te văd nu aş mai vrea 
Nici un ceas, nicio clipită; 

Altfel decât fericită. 
 

Nu cred c-ai putea să crezi 
Că mai vreau sau că mai sper 

Să te fac să mai visezi,  
Să-ţi mai dau sau să-ţi mai cer 

Ceva, orice-ar fi, nu pot; 
Eu nu vreau nimic, vreau tot. 

11.11.2011, Craiova 
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UN SUFLET PE DOUĂ PICIOARE,  
TREIMEA CE VEȘNIC MĂ DOARE 

 
Ți-am numărat picioarele,  
Până la doi și-am terminat; 

Clipele, zburătoarele,  
Mi-au spus țipând c-au expirat. 

 
Pesemne nu le-ai auzit,  

Căci nu strigau pe limba ta,  
Doar la picioare m-am oprit 

Și-ngenuncheat pe veci voi sta. 
 

Căci n-am o altă misiune 
Pe-acest pământ de timp grăbit,  
Decât să simt ce nu-ți pot spune,  

Tot numărând la infinit,  
 

Sfios, ca pe-o numărătoare 
De clasa-ntâi, două picioare. 

02.05.2011, Craiova 
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LA SEMĂNAT DE PRAF DE STELE 
 

Când mă gândesc la tine zbor,  
Ai semănat aripi în mine 
Şi m-ai lăsat încet să mor,  
Grăbindu-te să-ţi fie bine. 

 
Când mă gândesc la tine cad,  

Ai semănat în mine pietre,  
Pe care le-ai furat din vad 

Şi le-ai zidit cu foc în vetre. 
 

Când mă gândesc la tine ard,  
M-asemăn unui meteor; 
Mi-ar trebui un miliard 

De ani cereşti, să scap de dor. 
 

Din ochii tăi murind subit,  
Să pot de-a pururi accepta 
C-am fost doar un meteorit 

De lacrimi pe retina ta. 
20.06.2011 

 

 

BOLNAV PE NAȘTERE 
 

Când nu te am, epidemie-i,  

Tot universul e bolnav,  

Că sunt copil al poeziei,  

Pe care când n-o nasc e grav. 

Cezariană vreau să-mi facă 

Tomnaticele desfrunziri,  

Ce-n fața morții spun ce dacă 

Însărcinatelor iubiri. 
13.09.2011 
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DUAL, DESPĂRȚITOR, DURÂND 
 

Sunt mult prea ostenit să poată somnul 
Sau relaxarea să mă odihnească 

Și mult prea-ndrăgostit să poată omul 
Să mă salveze, deci să mă iubească 

Și oricât vi se pare de banală 
Bolânda-mi observație morbidă,  

Să știți că starea mea vă e mortală 
Cum e mortarul pentru cărămidă; 

Când eu m-ascund în zidul dintre noi 
Să nu fiu singur, să rămânem doi. 

 
 

TRUPU-I DOAR SUFLETUL TRUNCHIAT 
 

Sufletul meu e numai rădăcina 
Trupului meu, ce va muri-ntr-o zi,  

Uscându-i-se frunzele, tulpina,  
Și rămânându-i doar un ciot aci; 

 
Pe care, va veni un biet copil 

Cu trup de șarpe și priviri de lup, 
Să-l facă mai adânc și mai subtil 

Decât a fost sub trunchiul meu de trup. 
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TOMNATIC TRIL 
 

Am îmbătrânit. Iubirea 
Se transformă-ncet, încet 
Într-un permanent regret 
Care-mi copleșește firea. 

 
Și-ntre două dimineți 

Cad în curtea grădiniței 
Frunze prevestind nămeți 
Peste rodul copt al viței. 

 
Mi se face toamnă-n sânge 
Și mă scurg în damigene; 
Raza soarelui se frânge 

Sub ciorchinii grei din gene. 
 

M-ați îmbătrânit, podgorii 
Tot sorbindu-vă lumina,  
Și din vin, dar și din vina 

Trilurilor de prigorii. 
16.09.2011 
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PATRIOTISMUL  
 

domnului director Aurel Dîncșorean 
 

Patriotismu-i doar o vorbă 
Când eroismul nu-l probează,  
Căci el e cea mai sfântă probă,  

Și singura care contează. 
 

Când eroismul îi lipsește,  
Patriotismu-i de ocară,  
Căci fiecare se gândește 

Mai mult la el decât la țară. 
 

Și-am înțeles târziu azi-noapte 
Că nu te poți numi erou 

De nu stai prins în libertate 
Cu sufletul, ca-ntr-un lasou; 

 
Și făr’ de nație rămâi,  

Ci nu român, și nici roman 
Sau dac, sau hiperborean; 

Mi-a spus-o Relu Dîncșorean,  
Bărbat al cărui căpătâi 

Nu-i niciodată de-mprumut,  
Și-ncepe doar de la-nceput; 

Creștin fiind și ardelean 
Și om, pe care îl salut,  

 
Recunoscându-i absolut 

Că e și că ne-am cunoscut. 
24-25.08.2011, Geogiu Băi 
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OCHI DE DACĂ 
 

Ce frumos pe cer trec norii:  
Pleacă la război feciorii,  
Pâlcuri, pâlcuri adunați,  

Frați și dragi și soți și tați! 
 

Mijlocul și-l strâng în bete 
Când le vine dor de fete,  
Și fac trânte sus pe plai 
Când le vine dor de cai. 

 
Și-apoi pleacă la război 
Să moară unul din doi,  
Să rămână cei rămași 

Ai celor plecați urmași. 
 

Mai bătrâni decât feciorii 
Ce s-au dus pe cer cu norii. 

Numai fată să nu fii 
Cu moși în sat și copii. 

 
Singură, cu dor să mori 
Tot uitându-te la nori 
După tot ce n-ai uitat. 
Ai trăit sau ai visat? 

21.07.2011 



86 

SUFLETUL MEU – CAL PRIPONIT ÎN SOARE 
 

La marginea unui sat 
Cai priponiți la soare 

Un singur om 
Străin 

Tăcere. 
 

M-am apropiat de el pe furiș 
Un ochi îi plângea 

Iar celălalt nu vedea 
 

De ce îți plânge doar un ochi 
L-am întrebat ca un copil. 

Pentru că nu mai am decât un suflet, mi-a răspuns. 
Pe celălalt l-am dăruit unei femei 

Care nu avea 
Și pe care am iubit-o doar pe jumătate. 

 
Acum rătăcesc prin lume și caut 
Să vindec sufletul rămas călător 

De sufletul nepăsător 
Al Ei. 

A adăugat străinul ciudat 
Cu două suflete, dar singur. 
Până atunci eram convins 

Că lucrul cel mai grav pentru un om 
Este să-și piardă sufletul. 

De fapt, e mult mai grav să pierzi,  
Perechea lui 

Rămânând ca un cal priponit în soare 
La marginea unei lumi 

Nicăieri. 
13.08.2011, Calopăr 
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NOCTURNĂ 
 

Eu nu pot fi adevărat,  
La Germisara, într-o noapte 
Mi s-a-ntâmplat ceva ciudat:  

Miroase a eternitate. 
 

Sunt fiul dacilor: iubesc 
Și munții sfinți mă împresoară,  

Cânți la pian, dumnezeiesc 
Și faci lumină din vioară 

 
Mă simt aici, la Germisara,  

Cu fiii mei crescând în mine,  
Precum pianul și vioara 
Sub degetele tale fine. 

22.08.2011, Hotel Ceres 

 
 

CIOB 
 

Pe șantierul arheologic de la Turdaș e noapte. 
 Iubesc un ciob. 

25.08.2011 

 

CĂRUCIOR DE ȘAPTE STELE 
 

Desenul ăsta uimitor,  
Ce se numește Carul Mare,  

E doar un semn de întrebare 
La Carul Mic; la cărucior. 

29.07.2011 
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HALAL FINAL 
 

Eu nu am spațiu-n loc 
Și nu am timp în vreme; 
Căci mintea mea de foc 

E un ocean și geme 
 

La fiecare palmă,  
La fiecare bir,  

Insultă sau sudalmă; 
Sunt ultimul martir 

 
Ce parcă n-are nume 
Pe acest pământ oval,  
Ce se numește lume,  
Iar eu îi spun: halal! 

24.08.2011 

 
 

BANII CRAIOVEI 
  

Pe vremea Banilor, Bănia 
Fu ca un leu în România; 

Și astăzi, drept urmași ai săi, 
Avem pe stradă mulți dulăi. 

06.11.2011 
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INIMA MEA DE PIATRĂ GREA 
 

Cele mai mari descoperiri sunt cele făcute în inima ta. 
La Sarmisegetusa mi se face foame și  

Crește o dată cu liniștea 
Neliniștea amplificată de fiecare piatră 

Pe care nu se mai văd nici urme de miros de sânge. 
 

Da, la Sarmisegetusa Regia se gătea 
Să devină piatră și inima mea. 

Grupuri de turiști îl ascultă cu băgare de seamă  
pe ghidul meu 

Care îmi arată pe o piatră circulară 
Trei semne scrijelite într-o doară; 

Zâmbindu-i soarele de andezit 
Soarelui meu, de ce-am descoperit. 

05.09.2011 

 
 

BOLNAV IMUN 
 

Când am avut o boală, n-am trata-o. 
Și nici nu m-am vindecat. 

A rămas cu mine, în loc de alți parteneri. 
Singurul avantaj a fost că nu m-am îmbolnăvit  

Niciodată din nou 
De aceeași boală. 

Iubirea e o boală veche,  
De care nu mă mai pot îmbolnăvi niciodată,  

Cât încă sunt îndrăgostit pe moarte. 
09.11.2011 
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ÎN MORMÂNT STRĂIN 
 

Mă simt străin în sâmbăta Paștilor 
Și cocoșul nu mai cântă ca acasă 

Și nici acasă nu mai e acasă 
Acasă mă simt mai străin 

Decât în străini. 
Mi-aș face-o casă în străinătate 

Să mă simt mai acasă 
Decât m-aș simți 

Dacă mi-aș face o casă 
Acasă. 

Acasă cu adevărat e numai în cer 
Dumnezeu e singurul părinte 

Care nu îmbătrânește 
Și nu se schimbă 

Și nu moare Niciodată 
Acasă e la Dumnezeu acasă 

Adică în inima mea 
În care eu mă simt foarte străin 

Doamne, dacă exiști în inima mea 
Tu nu vezi ce singuri și absurzi 

Suntem noi? 
Dacă suntem departe, eu te simt ca pe un străin 

Dacă suntem aproape, mă plictisești 
Moartea nu mă mai sperie demult 

Învierea ta nu-i o noutate 
Cred în Tine și văd că Tu ești 

Totul și în afara Ta nu e nimic 
Dar totul acesta care ești 

Cu mine cu tot 
Mă plictisește și mă plictisești 

De nu mai pot. 
Doamne, dacă tot înviezi 
Și tot mă-nviezi, fă ceva 

Să-mi treacă veșnicia mai ușor 
De nu voi mai putea măcar să mor. 

03.04.2010, Calopăr 
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DE ZIUA MEA 
 

În amurgul sufletului meu 
Nu e niciun fel de înserare,  

Stelele se nasc și Dumnezeu 
Înviază parcă din uitare 

 
Și ce dacă scapătă lumina 

Soarelui, și n-ai să mă mai vezi,  
Îți voi da-ntâlnire în grădina 

Visului, cât o să mai visezi 
 

Tu nu vezi că tot ce ni se-ntâmplă 
E deasupra celor ce se pot? 

Mâna stângă mi-o ridic la tâmplă 
Și cu dreapta inima mi-o scot 

 
Și mi-ntreb și inimă și minte:  
Care dintre voi se teme oare 

Că-n amurguri soarele fierbinte 
Se răcește sau iubirea moare? 

 
Inima-mi bate, mintea mă gândește 

Și-n ochii mei se văd ca să mă plângă,  
Dar dacă una poate se-ndoiește 

Cealaltă sigur poate să se frângă... 
 

Iar eu le spun fricoaselor din fire:  
Iubirea nu e-n mine sau în voi,  
Ci noi suntem ostatici în iubire 

Perechi să facem, nicidecum război; 
 

Și-am să le strig din fiecare 
Cântec al zorilor de zi:  

Măcar cât soarele nu moare 
Nici dragostea nu va muri. 

Craiova, 08.06.2010 
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RUGĂCIUNE DE NOAPTE 
 

Mă rog pentru ochiul tău 
Să viseze frumos 
Ca să se vindece 

Pe sine și sufletul din spatele său 
Și dorul din spatele sufletului 

Și dragostea din spatele dorului 
Și bezna din spatele dragostei 
Și lumina din spatele beznei 

Care se varsă pe fața mea 
În fața căreia stă ochiul tău 

La care mă-nchin 
Ochi al meu și dumnezeu 

Vindecă-te să mă vezi 
Vindecă-te să mă crezi 

Gunoiul din tine sunt eu 
Amin. 

23.03.2010 

 
 

TOACA 
 

Se lumina de ziuă, se-ntuneca de noapte,  
Mi se păreau milenii prin inimă trecând,  
Ciocanele de toacă din piept fiind inapte 

Să cheme fericirea la liturghii, bătând. 
 

Sufletul meu e un paracliser 
La cea mai neștiută mănăstire,  
Dar nu se îndoiește nici de cer 
Și nici de-ntârziata mea iubire,  

 
Care se zbate, neputând s-audă 

Chemarea lui și veșnica mea trudă. 
Calopăr, 09.07.2010 
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PE DRUMUL DAMASCULUI 
 

M-am întors, dar era vântul,  
Am căzut: era pământul,  

M-am uitat: era doar luna 
Și de-atunci mă uit întrUna. 

 
Și mă tac,  

Și mă vorbesc,  
Și-n tot ce fac 

Te iubesc. 
iulie, 2010, Popânzălești 

 
 

GURA LA COADĂ 
 

Vai, câtă carne plânge-n galantare 
Din lipsa poftei noastre de mâncare! 

Și câtă carne vie, mult mai crudă,  
Plânge de pofta noastră, -n loc să râdă! 

 
Nu vă mirați, căci carne-nlăcrimată 
Suntem cu toții. Dați-mi o bucată! 

Mai suntem niște guri, vorbind la coadă 
Și ochii noștri plâng, în loc s-o vadă. 

31.10.2011 

 
 

M-am tot întrebat de ce tinerețea mea și copilăria mea au 
fost pline de singurătate, boală, neînțelegere, părăsire, 

mizerie, lipsă de perspectivă, izolare etc. Cred că de fapt 
atunci eu mi-am trăit bătrânețea, decăderea, eșecul. Am 

început cu ele. 
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RECE-N PĂMÂNT 
 

însămânțărilor de toamnă,  
 recensămintelor de oameni și  

mie-nici sămânță și nici om 
 

N-am timp să fiu și nici să mor,  
Nu-s băjenar și n-am nici loc 

De muncă sunt angajator 
La limită n-am alt mijloc. 

 
Nu completez chestionare 

Și recenzat n-am cum să fiu,  
Căci nici la prima întrebare 

Să dau răspuns valid nu știu. 
 

Ce vină am că n-am o casă 
De veci am un statut confuz?! 

Plătesc amenda și mă lasă 
Trecând în dreptul meu: REFUZ. 

22.10.2011 

 
 

NEASTÂMPĂRUL FIRII 
 

Lui Daniel Murărița 
 

Bietele dace, mă gândesc la ele:  
Sunt conceput prin vii sau prin răzbele? 

Că-n fiecare toamnă duc război 
Cu moartea, de la vie la butoi. 

 
Rămas pe drum, am o dilemă, deci:  

Sunt conceput spre vie sau zămislit spre beci? 
20.10.2011 
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SEZONUL VÂNĂTORII DE ALBASTRU 
 

Melindei B. 
 

Sfios tânjesc să te cunosc mai mult,  
Dar nu am nici răgazul să ți-o spun 
Căci viața mea e veșnic un tumult 
Din care n-am puterea să m-adun. 

 
Aș da orice să zăbovesc puțin 
Lângă făptura ta copleșitoare,  

Precum un cerb albastru, carpatin,  
Ce-și odihnește chipul în izvoare. 

 
Dar nu mă pot opri, că-s fiu de daci 

Și moartea mea-i cu mâna pe trăgaci. 
19.10.2011 

 
 

IO 
Lui Sabin Luca 

 

Sunt leat cu zece din Decebal 
Și beau cât zece dintr-un pocal; 
De vine moartea sau cucerirea 

Mi-ascund sub râuri doar nemurirea. 
 

Căci n-am nimic de-ascuns, numai 
O doină și-un picior de plai. 

Și drumuri când veți face, noi,  
Doina să n-o-mpărțiți la doi; 

 

Căci orice drum ce vine, trece 
Pe două sensuri, nu pe zece. 

19.10.2011 



96 

DEGEABA 
 

Soarele a răsărit degeaba,  
N-are treabă, după cum stă treaba; 
Dar în pieptul meu, prea ocupată,  

Inima nu știe doar să bată. 
 

Cum să dau această servitoare,  
Care face gratis toată treaba,  
După cel ce face, zic de Soare,  

Zilnic umbră pe Pământ, degeaba? 
18.10.2011 

 
 

DOR PĂDUREȚ 
 

Perele pădurețe, sărutate de brumă prima dată,  
Cad, încercând să-și ascundă rușinea prin iarba uscată. 

La fel mi-ascund și eu printre uscături, prin fânețe 
Iubirile târzii și pădurețe. 

17.10.2011 

 
 

GUTUIA CARE MI-A CĂZUT ÎN CAP 
 

Într-o noapte de toamnă 
M-am gândit ce-ar fi să scriu despre ce n-am scris – 

Despre gutuie, mânca-ți-aș! 
Și-atunci, o gutuie mi-a spus,  

Mai bine nu mi-ar fi spus:  
Oprește-te cu blasfemia 

Pentru Dumnezeu, mânca-m-ai! 
15.10. 2011 
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PE-O PAGINĂ DIN MINE SCRIE CEVA DE NOI 
 

Domnișoarei Melinda B. 
 

Ai suflet blând ca razele de lună,  
Ca vântul toamnei mângâind frunzare; 

Inima ta-i o doctoriță bună,  
Care, bătând, mi-aduce vindecare. 

 
Nu cer în schimb nimic pentru nimic,  

Rumeg figuri de stil, respir idei,  
Trăiesc și scriu din zâmbetul tău mic,  

Pe care mi-l acorzi fără să vrei. 
 

Și nu te speria, te rog frumos,  
Căci te iubesc la fel ca pe lumină 

Și ca pe vântul toamnei somnoros,  
Ce mi-a furat azi-noapte din grădină 

 
O filă, ascunzând-o pe o stea,  

Pe care o iubesc, dar nu-i a mea. 
12.10.2011 

 
Pentru Daniela 

De ce oare cad copiii mai des din pat decât adulții? 
Pentru că din cer se cade mai ușor decât din iad. 

13.10.2011 

 
 

DE MODĂ VECHE 
Specia mea e veșnic demodată:  

Omul n-a fost la modă niciodată. 
14.10.2011 
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SINGURĂTATE-N DOI, CU DUMNEZEU DIN NOI 
 

Melindei Barbu 
 

Nu-l căuta pe Dumnezeu prin lume, că-i puțin plecat, 
Ci lasă-mă să-L chem încet din ochii tăi în căutare,  

Căci nu lipsește nici o dată pe secol prea nemotivat,  
Decât dacă se-ascunde-n suflet și porți să iasă nu mai are. 

 
Nu-l aștepta, mă rog de tine, să te pătrundă din afară,  

Că-i cu tot cerul înăuntru și niciodată n-o să vină,  
Pe străzi pustii devine frunza prea deasă jos, iar sus prea rară,  
Te rog să nu-l mai ții ostatic, să-l scoți din beznă la lumină; 

 
Și vei vedea cât de frumoasă respiri și taci și mergi și ești,  
În timp ce lumea nu te știe decât trecându-ți înc-o clipă; 
Și vreme cât de-o viață cauți doar altceva decât găsești,  

De tine, te implor, ai milă, să nu mai faci deloc risipă! 
                                                                                     05.10.2011 

 

RADIOUL PĂTRAT 
 

La radio se-anunță ploi 
Și sufletul îmi este greu 

Precum un car, la niște boi,  
Și cerul ud, lui Dumnezeu. 

 
La radio se difuzează 
O melodie monotonă,  

Iar sufletul meu valorează 
Cu patru bani mai mult pe tonă. 

 
Mă simt umect, uman, umil 

Iar trupul meu, ce prețuiește 
Cu patru bani mai mult pe kil 
Numai la suflet se gândește. 

 
La radio se spune-acu:  

Sufletul meu cel ud, e tu. 
Craiova, 06.10.2010 
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PENULTIMUL SIMȚ 
 

Mamei, care mi-a spus că 
pădurea are urechi și câmpul vede 

 
Eu n-am trecut decât pe lângă 
Păduri, dar n-am fost pădurar,  
Deci frunzele n-o să mă plângă 

De mă voi scutura-n lăstar. 
 

Și nici nu vor băga de seamă,  
Dacă mă duc, de ce m-am dus,  
Nici dor nu le va fi, nici teamă,  
Când se vor desfrunzi, că nu-s. 

 
Ochi să mă vadă n-au avut,  

Și n-or avea nici să mă plângă,  
De vreme ce doar am trecut,  
Nu prin pădure, ci pe lângă. 

                                                   28.09.2011 

 
 

MINTEA MEA 
 

E o elice 
De jucărie 
Pusă la vie. 

 
Vântul adie 

Și-n gând îi zice:  
Pune-l să scrie! 

 
Să nu se strice 

Sub pălărie 
Vreo poezie. 

20.09.2011 
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ANOTIMP FRUGAL 
 

Unei secetoase toamne 
 

Se termină ce n-a-nceput 
Și-ncepe ce se va sfârși,  

Trăiesc în fiecare zi 
Și mor și-o iau de la-nceput. 

 
Mă tem de Dumnezeu numai,  
De mine cum să-mi fie frică,  

Dacă, de cad, El mă ridică 
Și-n loc de stai, îmi spune mai? 

 
Și-o ia de la-nceput cu mine,  
Ca semn că totu-i nesfârșit 

Și se repetă infinit,  
Chiar dacă doar o clipă ține. 

21.09.2011 

 
 

IMPOSIBILA TOAMNĂ 
 

Și nucile și frunzele de nuc 
Pică-ntrecându-se, care pe care; 
Prin ce nucet autumnal s-apuc,  

Să uit că mă voi picura-n uitare? 
 

Mă bate vântul toamnei în zadar 
Și stropii reci nu mă-ncolțesc deloc; 
Eu nu știu să mă scutur, și-n zadar 

Încerc să crăp, să cad sau să mă coc. 
                                                              19.09.2011 
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BEȚIA GÂNDULUI 
 

Dacă n-aș fi mereu îndrăgostit,  
Aș fi, ce-i drept, mult mai puțin banal 

Și-aș medita mai mult la infinit 
Decât la mărginitul marginal. 

 
Dar nu-s decât cel mult un bețivan 

De-ndrăgosteală ieftină, ce pute 
Mai abitir ca boasca din cazan 
Sau decât vinul înăcrit în bute. 

 
Mor de mai beau, dar și de mă trezesc 
E mult mai grav, încep să mă gândesc! 

                                                                   11.10.2011 

 
                                

PĂDURE CE NU ȘTIE DE SECURE,                   
ÎMBĂTRÂNIND HAIHUI, A NIMĂNUI 

 
Mă scutur ca o frunză, rămân precum un ram 
Și toamnele mă-nvață să mă despart de mine,  

L-acomodez cu iarna pe cel care eram,  
Lăsându-i primăvara celui ce nu-s, dar vine. 

 
Îmbătrânesc salcâmii când vântu-i desfrunzește,  
Dar și când floarea dalbă se primenește-n faguri,  
Ne trece timpul, Doamne, l-am născocit orbește,  

Căci ne lovim de-a pururi cu tâmplele de praguri; 
 

Și-n fiecare toamnă mai facem un cucui,  
Îmbătrânind ca niște salcâmi ai nimănui. 

                                                                 29.09.2011 
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TESTAMENT 
 

Eu am ceva, dar nu știu ce-am,  
Cum anul are niște zile,  

Azi mă-ndoiesc, ieri mă suceam,  
De bătrânețe, măi copile! 

 
Eu am ceva, dar ce nu știu,  

Și-al ceea ce-am, când voi rămâne,  
Voi fi, fir-aș al meu să fiu,  

Ca-n tinerețe, măi bătrâne! 
 

Mă voi lăsa, pe prag de moarte,  
Pe mine, cel ce va-nceta,  

Celui ce merge mai departe,  
Nemuritor din vina ta! 

04.10.2011 

 
 

TOMNATIC DOR 
 

Sunt static,  
Flegmatic,  

Apatic,  
Ostatic. 

 
Înseamnă 

Că-i toamnă 
Și-o doamnă 
Mă-ndeamnă 

 
Să mor,  

Ușor,  
În zbor,  
De dor. 

07.10.2011 
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TUN DE GORUN 
 

Ai lăsat un gol în mine 
Ca-ntr-un sicriu de tufan,  

Încât nu mă pot abține 
Să mai dau c-un bolovan. 

 
Văd un popă ce-și îngână 

Vocea veșnic răgușită,  
Scuturând niște țărână 
Dintr-o sapă ruginită. 

 
Și ce zgomote bizare 

Scoate golul dumitale! 
Ce onoruri militare,  

Ce salve și ce rafale... 
10.10.2011 

 
 

BAREM ATÂT 
 

Îmbătrânește moartea de-atâta nemurire 
Și nu cred că mai poate s-aștepte până când 

Va face majoratul micuța mea iubire,  
Să-i lase moștenire barem un ochi râzând. 

 
Căci plânge și tot plânge, de când s-a zămislit,  

Și niciodată-n viață măcar, nu mi-a zâmbit! 
11.11.2011 
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PSALMUL I 
 

Transpunere în versuri proprii  
a psalmilor lui David 

 
Fericit bărbatul care n-a umblat 

Cu necredincioşii, nici n-a stat la sfat 
Cu toţi păcătoşii ce la drum se-ntind 
Sau cu pierzătorii ce ucid vorbind; 

Zi şi noapte-n mintea-i limpede fântână 
Voia lui cu Legea Domnului se-ngână. 

Şi va fi ca pomul pus lângă izvoare,  
Va rodi la vreme şi va face floare… 

Şi-ale cărui ramuri nu vor desfrunzi 
Şi-ale cărui lucruri, toate, vor spori. 

 
Dar necredincioşii nu-s aşa, ci sunt 

Precum praful veşnic spulberat de vânt; 
Ei la judecată nu se vor scula,  

Căci nu păcătoşii ne vor judeca. 
Domnul vede calea drepţilor şi-o ştie,  
Iar necredincioşii vor pieri-n pustie. 

 



105 

PSALMUL MORȚII 
 

Doamne, de ce îmi tot arăți moartea 

Precum țăranii arată sperietoarea ciorilor? 

De ce ogor ai vrea să nu m-ating? 

Nu mă mai duce, doamne, în ispită 

Că m-am obișnuit să mor 

Și m-am dezobișnuit să trăiesc 

Fără Ea. 

Ajută-mă, mai bine, să pot pierde 

Ce n-am avut niciodată 

Și sperie-mă că dacă nu pot 

Se supără pe mine. 

Prefer să mor 

Decât s-o știu așa 

Aș fi nebun, ci nu doar aș părea 

Și nimeni nu m-ar înțelege sau ierta 

M-aș simți în fiecare clipă 

Ca și când aș fi ucis o vrabie. 

Și n-aș mai avea cui să-i cer iertare 

Căci voi ați fi cu toții supărați pe mine 

Pentru că vă iubesc și pentru 

Că nu mă sperii de moarte. 
25.02.2010 
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PICAJ 
 

Şi zburai, şi zburam 
Cineva ne-a oprit,  

Ca o pasăre-n geam 
Amândoi ne-am izbit. 

 
Şi picam, şi picai 
Cineva ne-a zorit 
Din al cerului rai 

Să cădem ne-a gonit. 
 

Şi mureai, şi muream 
Cineva ne-a prezis 

Ce mai ai, ce mai am 
Tu de zis, eu de scris. 

14.04.2011 

 
 

PENTRU COPIL, EU TREBUIE SĂ POT 
 

Cu sufletul m-am dus la impactare,  
Fisura lui s-a micșorat puțin 

Și numai pe alocuri mă mai doare,  
Căci i-am plombat ieșirea la suspin. 

 
Încă puțin, și-am să te las în pace 

Medic uman, cu înger pacient,  
Anestezie dorului voi face 
La un stomatolog eficient. 

 
Ca niciodată să nu simt în gură 

Nevoia să-ți vorbesc, spunându-ți tot; 
Să pot ascunde-n suflet o fisură 
Până la moarte. Să te uit să pot. 

29.06.2011 
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