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Cu dragoste, soţiei mele Mărioara 
şi copiilor mei, Mari şi Cosmin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

În loc de ,,critică” 
 
 
 
 

,, Gândurile Mele nu sunt ca gândurile 
voastre şi căile Mele ca ale voastre, zice Domnul” ( 
Isaia 55, 8 ). Aşa s-a întâmplat ( pare-se că noţiunea 
de ,, întâmplare” vine de la lat. in/templare, vezi  
D.E.X –ul ) şi în cazul de faţă: o simplă  ,, 
coincidenţă  ” ( recte: providenţă ! ). 

Cu autorul acestor gânduri împărtăşite în 
versuri, ne-am cunoscut, ,,întâmplător”, pe când 
eram doi adolescenţi naivi, doi adolescenţi naivi, 
doi seminarişti bezmetici, povestind ore în şir prin 
parcul unui seminar teologic, de tip bacovian: 
,,cimitir al viselor noastre”. 

Părintele (de-acum) şi prietenul (de-atunci şi 
de-a pururi) îmi citea – de fapt îmi împărtăşea 
ceva din fiinţa lui – cu mult drag, ,,gravitate” şi 
încredere, gândurile pe care le aşternea pe hârtie. 
Ba, mă mai lua de ,,om serios”, cenzor, corector şi 
prim ,,critic” al creaţiilor lui poetice adolescentine, 
de parc-aş fi avut habar în vreun fel de ce 
înseamnă, de fapt, poezie. Dădeam şi eu cu 
presupusul. Habar n-am/aveam ce-i spuneam, dar 
parese că-i pica bine, că nu      l-am descurajat să 
scrie, dimpotrivă. Nu ştiu cu ce s-o fi ales din 



,,talentul” meu ,,critic”. Cert este că ne-am ales 
amândoi cu un beneficiu imens: o prietenie 
trainică, ce ne leagă până în ziua de azi. 

De-atunci nu ne-am revăzut niciodată, până 
de curând, vreo jumătate de ceas, când părintele se 
afla pe patul de spital, dar ne-am regăsit cu 
aceleaşi sentimente curate şi creştineşti, cu care ne-
am început marea ,,aventură” a vieţii de slujire a 
Celui de Sus. O altă întâmplare – făcând parte din 
acelaşi  ,,Scenariu” – a făcut, ca peste ani, fiica 
părintelui să-mi fie studentă, astfel încât, din când 
în când, mai pomeneam de el cu drag. Tot prin 
intermediul ei a fost posibilă revederea noastră şi 
zămislirea acestui ,,complot” (eu să prefaţez, ea să 
se ocpue de imprimarea cărţii) prin care tatăl şi 
prietenul să-şi vadă împlinit un vis pe care de altfel 
nu cred că a avut curajul de a-l visa vreodată. 

Nu ştiu ce va ieşi din asta, dar gestul 
minunat pe care îl face o fiică pentru tatăl ei nu 
încape în cuvinte. N-am ezitat nici o clipă să mă 
asociez bucuriei de a dărui aceste câteva gânduri 
unui Om adevărat, dintre puţinii pentru care – 
vorba unui alt prieten – Dumnezeu ne mai ţine pe 
lume. Să fi bine-cuvântat (şi înţeles de cititorii tăi) 
părinte Ioane! 
 
Acelaşi sincer prieten şi imuabil critic diletant,  

     
Pr. Eugen Jurcă   



 
IOAN MEGHELEŞ 

___________________________________________________ 
 
 

Doar noi doi… 
 (Cu drag, fratelui meu Traian Roşu) 
 
Râuri gemene fecioare 
Limpezi cum le-am cunoscut 
Curg alene pic cu pic 
Eu cu fratele mai mic 
Stăm de vorbă la răcoare… 
 
Nu vreau să mai aud nimic 
Nici cântec nici fluier nici vioară 
Tăceţi copaci, tăceţi păduri 
În seara asta care ne înonjoară. 
 
Îţi place şi vânătoarea… 
Călărind sub ochiul renii 
El păduri acoperea 
Cu freamătul vremii. 
 
Şi c-un pocal de vin în mână 
Ce bine-i să râzi câte-odată 
C-un frate bun să povesteşti 
Poveştilor de altă dată…  
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Destin absurd 
 
 
Învăluit de reci cafele 
Şedeam la masă fără rost 
Cu capul aplecat în jos 
Şi inventam o altă lume, 
O altă lume fără rost… 
Cea care e şi care-a fost 
O lume plină de blesteme 
De farmece şi de himere 
Să te fereşti de cele rele 
De urlete de lupi flămânzi 
Ce caută să te prindă-n gheare 
Aceşti ursurzi ca nişte fiare… 
 
Acest destin absurd şi orb 
Cuibar îşi face în norod…  
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Jocul ideilor 
 
 
 
 
Suflet armonie, de ce te plimbi ? 
Prins în gând, în somn 
Sau poate-n vânt, 
Ce-mi desfăşori e plin de iz 
Ce îmi propui e plin de vis. 
Pretinsa-ţi vorbă prinsă-n cânt 
Mă prinde-n joc; dar ce noroc… 
Ce-mi desfăşori ? 
Farmec, inimă de foc… 
 
Da ştiu idee… 
Te-a uluit odată un tânăr frumos 
Sentimental, pletos măreţ sau impetuos 
C-apoi să-l schimbi cu-n zeu 
Alb, blând şi prea curat 
Odraslă pofticioasă 
A celui Preaînalt…. 
 
Şi-apoi ce să-ţi mai spun idee împărătescă 
Zâmbesc celui ce-mi dă cuvântul 
Necunoscută mie şi totuşi cunoscută 
Magică fiinţă cu faţa îngerească 
Cu doruri prelungite, cu gânduri de mireasă… 
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Nu iscodiţi cuvintele… 
 
 
 
Nu iscodiţi cuvintele dădătoare de viaţă 
Nici florile însămânţate în simţuri de gând 
Aceste vietăţi sunt din belşug în piaţă 
Sau într-un strident glas şi cânt. 
Fiţi paşnici precum Noe 
Atunci când arca încerca 
Să plutescă –n voia Sa… 
 
Nu ştiu de ce oricând te întrebi 
De starea încolţită-n tine 
De frunza bătută pe care o vezi 
De vânt fluturată peste pământ 
De dorul din tine…    
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Umbra 
 
 
Mi-e frica de umbra ce paşte, 
Ce paşte aruncată pe gard 
De foşnetul blând ce mă face 
Să tremur la umbră de brad. 
 
Mi-e frică de mine, de tine,  
De haosul ce stă pregătit, 
De gloata cu unghile înfipte 
Ce anunţă un tragic sfârşit. 
 
O! umbră de ce eşti pribeagă 
Şi treci peste hopuri stingher 
Ce fluturi o minte bolnavă 
Transpusă-n dulceagul mister? 
 
Te-ascult nemişcat fără vlagă 
Ascuns într-o umbră de nuc 
Şi tot mă gândesc încotro s-o apuc 
Să-mi caut pe măsură o spadă 
Şi umbră de tine s-o rup… 
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Naivitate 
 
 
 
Un an poate fi cât zece 
Şi zece la fel ca şi unul 
Îşi zice în sinea lui nebunul 
Şi tace chircit ca un peşte. 
 
S-a săturat de-atâtea spuse 
Că fructele ce sunt în măr 
Au fost găsite făr’ de păr 
Şi făr’ de ale rude care 
Provoacă spaimă –n van…. 
 
Te-ai dus la el întâia oară  
Să ceri cu împrumut o sfoară 
Să afli pe nedumerite, 
Cu gura mare  
C-ai fost şi-acum, iar tras pe sfoară. 
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Dezamăgire 
 
 
 
 
 
M-am săturat de-atâtea guri răzleţe 
De-atâtea guri sfinţite fără rost 
De-atâta tinereţe fără post 
De-atâtea zâmbete semeţe. 
 
M-am săturat de mâzgâlit caiete, 
De sensuri fără sens şi fără prag 
De cântece doinite la umbra unui fag. 
 
M-am sfărâmat tot mâzgâlind caiete 
M-am sfărâmat de sensuri fără sens. 
 
M-am săturat să tot încondeiez 
Pe foi curate, albe – stil volante. 
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Soartă crudă 
 
 
Nu ştiu dacă scriu o dramă 
Şi nici caz nu fac din asta 
N-am necaz de-mi este mamă 
Soarta crudă şi nefastă. 
 
Sângele se-n cheagă-n picuri 
Gura-mi plescăie de spume 
Veste mi se duce-n plicuri 
Nu am rost şi nu am nume. 
 
Să mă văd, aş vrea odată 
Îngheţat stană de piatră 
Să nu văd cum mârşăvia  
Se-ncuscreşte cu prostia. 
 
Şi din când câte-o nălucă 
Fără sens şi fără rost 
Câte-o ştire să-mi aducă 
Cine sunt şi cine-am fost. 
 
    
   19.12.1979 
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Un dolar găurit 
 
 
 
Atuncea când războiul s-a sfârşit 
Ei au uitat că sunt şi eu sudist 
M-au alungat cu sila din locul meu cel drag 
Ca să-mi găsesc de lucru în modul cel pribeag. 
 
 
M-am despărţit cu greu de fraţii mei 
Iubita mea cu greu s-a despărţit 
Şi-n semn că mă iubeşte un dolar mi-a dăruit 
Să-l am ca amintire, l-a piept mi l-am dosit. 
 
 
La drum cu fratele meu am pornit 
Dar, nicicum de lucru n-am găsit 
Ne-am despărţit de-atuncea, 
Unde eram doar nişte copii 
Să ne găsim de lucru pe-ntinsele câmpii. 
 
 
La un fierar sărac am nimerit 
Dar nici aici de lucru n-am găsit 
Mi-a dat fierarul atunci un sfat prietenesc 
- De eşti moralist aici de lucru nu găseşti ! 
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M-am angajat atunci la un şerif 
Cu scopul de a-i prinde un bandit. 
Cu calul şi pistolul în lume când porneam 
Priveliştea sudistă cu totul o-ngrozeam. 
 
 
Bazându-mă pe iscusinţa mea 
Cu mâna goală plec a mă bătea 
Şi l-am găsit la barul unde chefuia 
Şi-am spus pentru şerif pe loc să se predea. 
 
 
Bazându-mă pe iscusinţa mea 
Cu mâna goală încep a mă bătea 
Dar văzând deranjul pe care eu îl fac 
Am scos bandiţii afară şi-apoi l-am arestat. 
 
 
Din lumea adunată am auzit 
Că e aici un om prea iscusit  
Cu calul şi pistolul în lume când pornea 
Priveliştea sudistă cu dragoste-l privea. 
 
 
Dar nimeni nu ştia cum îl chema 
Ştiau atât: Ochi negri îl porecleau 
Şi din orice privire oriunde se afla 
Cum îţi auzea glasul în inimă lovea. 
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M-am dus la el cu banda-n preajma mea 
I-am spus pentru şerif să se predea 
Dar cum a scos pistolul şi-a tras în pieptul meu 
Şi-am văzut în oglindă că-i chiar fratele meu. 
 
 
Apoi de gâtul meu s-a aruncat 
Dar ciuruit de gloanţe a picat 
Ne-au luat să ne îngorape într-un adânc pustiu 
Dar moşul de la birjă văzu că-s încă viu. 
M-a controlat la rană şi-acolo a găsit 
În buzunar la pieptu-mi dolarul găurit. 
 
 
După îngrijirile pe care mi le-a dat  
Ia-m mulţumit frumos şi am plecat. 
Cu calul şi pistolul atunci am pornit 
Ca să-mi răzbun pe lume un frate ce-am avut. 
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Ţara mea 
 
 
Pe-ogorul meu cu spice roditoare 
Plutesc voioase doinele-n văzduh 
Cu frumuseţi şi doruri răpitoare  
Încât pe lume nimeni n-a văzut. 
 
Desigur plângeam noi în suferinţă 
Şi plânsete am curs în fiecare veac 
Dar ne păstrasem sângele de dac 
Ieşind biruitori din suferinţă. 
Acum suflare caldă mă-npresoară-n casă 
 
În casa ce se cheamă România 
Ne-ai ocrotit ca pe-un copil în faşe 
Ne-ai aşternut pe buze fericirea 
De ce mi-e drag aşa de tine? 
De ţara ce se cheamă Romania. 
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Omagiu 
 
 
 
Noi îl cinstim pe-acela ce merită cinstirea 
Ce-a câştigat iubirea prin jertfă şi dreptate 
Ce-ntruchipează-n sine măreţe idealuri 
De lupte seculare, de zbor spre libertate. 
 
Prin tine astăzi lumea-ntreagă ne cunoaşte  
Şi ne admiră uimită progresul ne-ncetat  
Spre piscuri de lumină, spre trai îmbelşugat; 
Căci farul străluceşte măreţ şi triumfal. 
 
Deschizător de drumuri, cu toată dăruirea, 
Ne-ai oferit viaţa să ne conduci pe noi, 
Rămâi stejarul falnic ce luminezi cărarea 
Tu, Demiurgul trainic al României noi! 
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Un ghemotoc de naftalină 
 
 
 
 
 
 
Nu- nimic dacă astăzi nu-mi plusează norocul 
Bată-l focul de noroc 
Un ghemotoc de naftalină  
Ce combină într-însa diferse rafturi ce conţin 
O picătură de vin,  
Una de muştar 
Şi-o muză ce dă buzna 
În hambar 
Nu-i nimica dacă astăzi nu-mi roieşte norocul 
În pustiul înţelepţilor care-mi aparţin… 
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Ideea nemuririi 
 
 
În liniştita zi a primăverii 
O călătoare pe un undeva trecea, 
Priviri mă îndemnau în liniştea tăcerii 
Şi inima în piept tic-tac bătea. 
 
Eu spun că drumul nostru pornea înspre o gară 
Şi ceasul abătut înspre amiezi  
Şi gândul m-a purtat până spre seară 
Simţeam că port în mine 
Ideea nemuririi a primelor zăpezi. 
 
Tu te uitai la mine  
Şi nu mă cunoşteai 
Eram străini şi singuri 
Într-un spital central 
Simţeam că stai cu mine 
Când tu plecai… 
 
Mai ales în iarnă în tine se deşteaptă 
Te miri de ce – că vine primăvara 
Nu şti că eşti de-a pururi binecuvântată 
Dar iată vezi că te-ai trezit  
Cum steaua ta apare deşi eşti viscol… 
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Scriitorilor 
 
De ce scrisese Minulescu 
Un Cincinat iar Păunescu 
Ca să zburdeze pe câmpie 
Să-şi scuipe focul pe câmpie 
Să-şi stâmpere aprigul foc 
Să nu plesnească stând pe loc. 
 
O! Scriitori de mâna-ntâi,  
Mi-e milă – mila unui sfânt 
Ce se coboară pe pământ. 
Să ţi creionul într-o mână 
Să-ţi fie gândul sus la stână 
Să cauţi eroi, să cercetezi 
Să stai în noapte să veghezi 
Când vrei să-nchei o rânduială 
Te pomeneşti c-o răfuială 
Şi partea nu ştiu cărui critic 
Că strofa asta nu e bună 
Că versul ăsta n-are rimă 
Că vrei să pari original 
Nu inspirat de papagal 
Şi toate acestea ca să-ţi fie 
Un duh, dar nu e nebunie. 
 
O! critici mari şi înţelepţi, 
De ce să-i imităm pă greci  
Sau alte limbi din ţări străine 
Ca să pătrundă-n rădăcină 



Să-mi fie rima, rimă bună. 
IOAN MEGHELEŞ 

___________________________________________________ 
 
 

 
A fost odată… 

 
 
A fost o seară ca multe alte seri 
Şi nu ştiu de va mai fi 
Cu atât mai mult nici tu nu o să şti 
Gânduri, spreanţe, vise şi regrete 
Ce-a dintâi şi cea din urmă seară 
Nimic mai mult nu mai simţim nici razele de soare 
Nici vântul aducător de boare 
Nici luna plină 
Când tu stăteai tăcută şi senină 
Şi-n suflet o pace de mormânt. 
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Enigmă pari, necunoscută ! 
 
Un gust senin, dar vai amar 
Stropeşte strada pe-ndelete. 
Un gust plăcut, cam hoinar 
Stă prins în cui sau în perete 
Nu pare stros de frământare 
Se plimbă liniştit alene 
Fără de-un gând, fără de nume 
Dar, dar de ce-i senin, de ce-i amar 
De ce-i hoinar cel cămătar? 
Nimic concret. El ştie sigur numai el 
În fel şi chip în fel de fel 
Ca să voteze în secret. 
Surprins –tăcerea absolută  
Enigmă pari! Necunoscută! 
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Te-am fermecat ? 

 
 
 
Te-am răsfoit de ani şi ani 
Te-am fermecat prin chip şi bani 
Prin slobod grai  
Şi-acum necunoscută 
Nu-mi  scapi nici prin minune 
Oricum apusul îţi apune 
Să fie-mi spuse dar promite 
Îmi zise ea stingher din buze 
Nu-ţi cer nimic ca să-mi înghiţi 
Ţi-am oferit tot ce-am putut în chip plăcut. 
Subtil credeai că mă provoci. 
Senzaţi-mi dai prin voci şi voci 
În amfora de veşnicie te-ai păregătit 
Cum viaţa să îţi fie… 
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Ce-mi este omul ? 
 
 
 
Spune-mi deci, ce-mi este omul 
Înainte de a te naşte 
Fiind apoi cu minte-ntreagă 
Să cuprindă univesul 
 Lumea toată. 
Spune-mi omule ce-mi eşti 
Înainte de a te naşte 
Apoi cu mintea-ntreagă 
Să aprinzi vrei tot universul… 
Vrei pe toate a le face 
Ca apoi când mare creşti 
Să le faci tu vrei pe toate? 
Lumea-ntreagă-ţi aparţine 
Vrei pe toate să le vezi 
Să cunoşti şi-atunci să crezi 
Poate-atunci va fi mai bine. 
Când sătul stă în grădină 
De băut şi de mâncat 
El doreşte să cuprindă 
Toată lumea-n lung şi lat. 
Lucruri mununate-n lume 
Toate-ş au un rost al lor 
Nu putem schimba sau pune 
Toate trec se duc în zbor. 
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Totul este trecător 
 
 
 

Toate câte sunt în lume 
Toate au un rost al lor 
Nu putem schimba nimic 
Totul este trecător… 
 
Lucruri minunate-n lume 
Toate au menirea lor 
Nu putem schimba sau pune 
Toate trec, se duc în zbor... 
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Medidaţie filozofică 
 

Toate-s bune…tinereţea 
Prietenii si dulci cuvinte 
Dar când vine bătrâneţea 
Cam în toate-i făr de minte… 
 
Toate câte sunt în lume 
Toate merg în treaba lor 
Nu putem schimba nimica 
Totul este trecător… 
 
Spune-mi omul cine eşti 
Care, îţi va fi firescul 
Mare apoi când ai să cresti 
Să cuprinzi vrei universul… 
Lumea-n-ntreagă, tot universul 
Toate ţie-ţi aparţin 
Şti tu bine? Că ţii pasul 
Sau că vrei să pari nebun? 
 
Toate ce ne sunt cu dar 
Toate-ş au un rost al lor 
Totul este trecător 
Toate merg…se duc în zbor… 
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Gând macabru 

 
 
 
Tu, ce n-ai vrut cumpătarea 
Unde-ţi este desfrânarea 
Unde-ţi este măreţia 
Îngâmfarea şi mândria… 
 
 
Vine moartea ca pe roate 
Strânge-n una fără rost 
La sfârşit pune la toate 
Nu te-ntreabă cine-ai fost… 
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Toate-n lume-s răsturnate 
 
 
 
Omul din vechimi tânjeşte 
Fie nătâng sau înţelept 
Să cunoască adevărul 
Să devină un profet. 
 
Toate-n lume-s răsturnate 
Haos, nici că se mai poate 
Nu există rânduială 
Nu există acea dreptate. 
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Gânduri irealizabile 

 
 
 
Rostite-într-una de veacuri 
Irealizabile gânduri 
De ce să caut să mântui 
Să fim, oare sau să nu fi fim 
Tot una e – şi oricât de dor 
În veci să fim, nu ştiu cât viu 
Treaz vom fi n mintea lor. 
 
Scânteie-ntruna de vom fi 
Şi-n timp focul o să mă aprindă 
Şi-n timpul lung oricât de viu 
Cu toţii într-însa o să pierim. 
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Vis împlinit 
 
 

Ce-i dragi ce s-au iubit într-una 
Acum şi rândul le-a venit 
Şi mintea  mare ca-n împărăţie 
Acuma li s-a împlinit. 
 
Şi seara înspre asfinţit 
Când soarele dispare 
Tot satul este amorţit 
Se face nuntă mare 
 
Şi în alai zguduitor 
Vin’ mirele cu naşii 
Ei vin în mod strălucitor 
Să ducă multe daruri 
 
Şi-au văzut visul împlinit 
Şi nuntă cum nu a mai fost 
În sat la noi, loc miruit 
De îngeri şi păstori. 
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Tu eşti a mea 
 

(Soţiei mele Mărioara) 
 
 
 
Iubita mea cu ochi bălai 
Ce ai mai bun tu mie-mai dai 
Cu fruntea ta, cu ochi senini 
Eu ţie-ţi aparţin… 
 
Iubita mea cu păr bălai 
Eu ţie-ţi aparţin 
Şi tu la fel, ce ai mai bun 
Tu mie-mi dai… 
 
Deşi ştiu bine că  nu poţi 
Trăi tu făr’ de mine 
Tu vrei s-arăţi că n-ai nimic, 
Că totul este bine. 
 
Dar te-am surprins de-atâtea ori 
Stând seara în grădină 
Cu ochii înceţoşaţi de plâns 
Gândindu-te la mine. 
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Rugăciune pentru copii mei 
 
 
O! Doamne sfinte şi slăvit 
Oriunde-am fi Tu eşti mărit 
Revarsă Harul Tău divin 
Ai Tăi cu toţi să fim. 
 
Chiar dac-ar fi ca să greşim 
Cu lacrimi ne-om ruga 
În Tine să ne regăsim 
Să fim podoaba Ta. 
 
Că mila Ta-i nemăriginită 
În genunchi noi îţi cădem 
Noi cu puterile mărginite 
Făr’ de Tine Doamne nu putem. 
 
Doamne, ocroteşte-mi pruncii 
Flori curate şi binecuvântate 
Fereşte-i  de amărăciuni 
Revarsă a Ta bunătate! 
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Prin credinţă noi urcăm 
 

    (Fiului meu Cosmin) 
 
 
Şi prin credinţă noi urcăm, 
Din treaptă-n treaptă    
Căci pentru noi 
El a murit şi a înviat! 
Noi învăţăm să ne iubim 
Şi să-mplinim Scriptura 
Şi-a noastre gânduri toate sunt 
Acolo către Domnul 
Căci în zadar aici ne este 
Pe noi a ne mări 
Şi lauri şi mai câte 
Căci nu-s a noastre aici 
Şi-a noastre gânduri toate sunt 
Acolo către ceruri 
La Tatăl nostru împărătesc 
Cel care e veşnicie. 
 
Şi tu, fiule vei urma calea adevărată 
Aşa cum eu 
În ruga mea 
Îţi las CUVÂNTUL moştenire… 
 
 
 
 
 



IUBIRE ÎNGEREASCĂ 
___________________________________________________ 
 
 
 

Visez aşteptând 
 
 
 
 
Torturat de gânduri grele 
Focul inimii m-apasă 
Frământat mă-ntorc pe-o parte 
Şi privesc în sus pe coastă. 
 
Poate vine iar iubita 
Sufletul să-l potolească 
Setea mare a iubirii 
Care-ntruna mă apasă. 
 
…………………………. 
 
Luni de zile aşa trecură 
Noi de când ne socotim 
Iar când toate se gătiră 
Am văzut că-i sunt străin. 
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Misterul vieţii 
 

(Fiicei mele Marinela-Eva) 
 
Încă de când era mică 
Ajungea repede la de ce? 
Şi la cum? cerând cu insistenţă 
Dovada cea mai puternică. 
Dacă îi arăta o floare 
Îl întreba: 
De ce floarea aceasta va face sămânţă?  
De ce sămânţa va încolţi? 
Apoi mai era misterul 
Concepţiei, 
Al sexelor, 
Al naşterii  
Şi al morţii. 
Oare viaţa 
Înseamnă să înaintezi în întuneric, 
Cu paşi de melc, 
Fără să guşti nici un ceas de linişte, 
Dedesupt fără să tremuri, 
La gândul neliniştii apropiate… 
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Tribut fatal 
 
 
 
Cine ştie vreodată,  
Dacă vreo cine ştie fată 
Va razbuna tributul fatal 
Pentru vre-o chestie 
Sau vre-un cuvânt banal 
Sau cine va şti vreo stihie poate 
Va repara se poate începutul 
Plin de mizerii banale,  
Plictisitoare, formale, 
Dar totuşi…punct şi virgulă; 
Poate în toamnă poamele se pârguiesc 
Fără început şi fără sfârşit 
La urma urmei sunt poame 
Şi dacă le-nbucăm pe apucate 
Îţi dai seama că sunt coapte. 
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Rugă pentru tata 
 

(În memoria tatălui meu Arsenie) 
 
 
 

O! Doamne sfinte şi slăvit 
De ce ne dai un astfel de sfârşit 
Copac să fiu de fulger despicat 
Şi smuls din lume adunat… 
 
O! Doamne sfinte şi slăvit 
De tata m-ai despărţit 
Stâncă să fiu şi piatră 
Dar, mi-e dor de tine tată… 
 

Te văd acum în visul meu 
Cînd îmi simt trupul greu 
Şi-ngenuchez sfios 
Implorându-l pe Hristos… 

 
O ! Doamne sfinte şi slăvit 
De ce i-ai dat aşa sfârşit 
Prea a plecat grăbit… 
Eu Doamne, l-am iubit!  
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Dorinţă 
 
 
 
Iată câtă împărţie 
Are el de stăpânit 
Într-o mână vrea să ţie 
Vrea să fie şi iubit. 
 
Aşa cum cerul de pământ 
E atâta de departe 
Aşa şi lui necunoscut 
Îi vor rămâne toate… 
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Sunt trist şi abătut 
 
 
Soarele curând apune 
Vântul freamătă-n pădure 
Iar în juru-mi numai floare 
Trandafiri şi lăcrămioare. 
 
Greu că-mi este nu se poate 
Şi mă simt atât de mic 
Nu ştiu ce-i dar nu e bine 
Căci mă simt căzut, pierdut. 
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Dragostea de ţară 
 
 
O! patrie mamă străveche 
La sânul tău pe mulţi ai adăpat 
Tu eşti cea fără de pereche 
Nedreapta rânduială tu singură-ai schimbat. 
 
În vremuri de restrişte pentru tine 
Ca frunza mulţi tineri au căzut 
Iar tu acum le faci un mare bine 
Îi îngrijeşti în toate ca pe un nou născut. 
 
Venit-au vremuri noi  
Când soarta noastră a-ntregului popor 
Au alungat în veci acei ciocoi 
Pe-acel popor de neam ucigător. 
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Când amintirile îmi trec 
 
 
Când amintirile îmi trec  
În fugă peste gene 
În minte toate-mi răscolesc 
Trecuturile grele. 
 
 
Când amintirile îmi vin 
Un dor de-acas’ m-apucă 
Ele în lanţuri lungi se ţin  
Ştiu unde să se ducă. 
 
Acolo unde am simţit  
Căldura sufletească 
Şi liber când eram lăsat 
Mergeam sus în pădure 
De gânduri mă lăsam furat 
Aleanul să mă fure 
Şi-al tău dulce sărutat. 
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Eu, ţi-am vrut mântuirea 
 
 
 
Cine ştie ce e omul 
Înainte de a se naşte 
Oare-l va iubi poporul 
Pentru toate ce va face? 
 
Când sătul stă în grădină 
De băut şi de mâncat  
El doreşte să cuprindă 
Câtă-i lumea-n lung şi-n lat. 
 
Toate-s lume … tinereţea 
Mult mai tare se făleşte 
Dar când vine bătrâneţea 
Tare slab îl mai găseşte. 
 
Şi atunci iubit creştine 
Unde-ţi este desfrânarea 
Unde-ţi este măreţia 
Îngâmfarea şi mândria? 
 
Nu ţi-am vrut eu mântuirea? 
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Inima mea 
 
 
Inima mea în chip de pară 
Bate pentru tine iubito dragă 
Va bate căci în ea există mereu 
O dragoste ce suspină cu greu. 
 
Cu greu căci ea are lumini 
Un foc lăuntric ce arde tare 
E focul dragostei şi al iubirii 
Care nu va seca şi nu va pieri. 
 
Va dăinui în lumea întreagă 
Inimile tuturor vor arde dragă 
Vor arde mai târziu, sau poate acum 
Şi nu va pieri niciodată din a lor drum. 
 
   Ianuarie 1979 
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Mi-i atât de dor 
 
 
 
Mi-i atât de dor 
De tine al meu neştiutor 
Şi dorul meu nestăpânit 
De tine al meu iubit 
 
Te chem cu un vânt domol 
Să fii o clipă mai uşăr 
Că arde inima de dor 
Iubitul meu neştiutor 
 
De azi te-aştept plângând 
Să vină clipa aceea de curând 
M-a fermecat iubirea ta 
Şi inima şi viaţa mea. 
 
   1974 
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Se duc toate ca un vânt 
 
 
 
Fericit,  e cel ce este 
Ocupat în viaţa lui 
Nu ştim cum trece timpul 
Se duc toate ca în vânt. 
 
Şi când nimeni nu se-aşteaptă 
Toate sunt la locul lor 
Vine moartea ca pe roate 
Nu te-ntreabă cine-ai fost. 
 
Omul din vechimi tânjeşte 
Fie nătâng sau înţelept 
Să cunoască adevărul 
Să devină un profet. 
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Tinereţea-mi saltă-n vine 
 
 
 
Vântul freamătă-între ramuri 
Gâzele gonesc în zbor 
De departe cântă grauri 
Dulce glas rătăcitor. 
 
Inima de dor se frânge 
Cerul este înorat 
Dorul de acasa-mi vine 
Nu ştiu ce m-a apucat. 
 
În juru-mi e numai floare 
Eu mă simt atât de mic 
E frumos şi-atât de bine 
N-aş pleca pentru nimic. 
 
Tinereţea-mi saltă-n vine 
Clocot de viaţă-am prins 
N-aş pleca de lângă tine 
Până când totul e nins. 
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Vremea se scurge 

(Cu drag mamei mele) 
 
Cu-a scurgerii vremuri 
Odată noi plecăm 
Şi rămân în timpuri 
Ce-am fost şi ce n-am fost. 
 
Deci iată care-i soarta 
Mereu ne pregătim 
Căci nu se ştie ziua 
Când noi ne despărţim. 
 
Fiind frământat de gânduri, 
De doruri şi idealuri 
Care ne-aduc în timpuri 
Bucurii şi necazuri… 
 
De-aceea una-i dreaptă 
Să porţi a ta credinţă 
Căci ea e cea mai sfântă 
În toate-i biruinţă… 
 
Când toţi şi toate-s una 
Atunci noi ne-amintim 
C-am fost şi nu mai suntem 
Ci doar amintiri… 
 
Şi dulcea mamă mă priveşte 
Cu ochiul ei inlăcrimat 
Furtuna o stârneşte 
Pentru-al său băiat… 
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Cealaltă dimensiune 
 
 
 
Spune-mi deci ce este omul 
Toate câte el le face 
Pregătiva-şi el drumul  
Unde va dormi în pace? 
 
Căci acolo el găseşte  
Liniştea şi fericirea 
Unde totul înfloreşte 
Unde-şi are chezăşia. 
 
De dorinţe mânat omul 
Să răstoarne omenirea 
Îşi va şti el oare ceasul 
Când îşi va avea pieirea? 
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Doar noi doi în prag de seară 
     

(Dragii mele soţii) 
 
Peste satul liniştit  
Înserarea acum se lasă 
Vântul freamătă în codru 
Şi se culcă liniştit. 
 
Iată luna că răsare 
Ca o zână din poveşti 
Ce cuprinde ca o mamă 
Toate-ntinsele lumeşti. 
 
Şi de-odată în amurguri 
Vine ea încet tiptil 
Se revarsă peste mine 
Ca un suflet de copil. 
 
Şi când zorile se lasă 
Peste teiul cel înalt 
Eu cu ea şi ea cu mine 
Două inimi şi-o iubire… 
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Iubire neîmplinită 
 
 
 
 
Ce frumoasă eşti tu femeie 
Şi cât de mult eu te iubesc 
Aş da tot ce e în lume 
Să ştiu că nu mă părăseşti. 
 
Acuma când am început  
Să te cunosc mai bine 
Acum încep să te-drăgesc  
Şi fi acum cu mine. 
 
Şi cruda soartă de o vrea 
Pe noi să ne despartă 
Să ţi tu mintfe ce ţi-am spus 
În noapte atunci la poartă 
 
Un dor şi-o inimă curată 
Îţi port în mine oriunde aş fi 
Regret că pierd un suflet 
Atât de bun, tu dragă fată … 
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Idealul izbăvirii 
 
De când noi ne-am cunoscut 
Un timp cam lung trecuse 
Şi toate câte-am suferit 
În mine-au fost ascunse 
 
Dar ştiu prea bine că îţi plac 
Şi tu la fel mă mângâi. 
Nu cred că toates fără leac 
De ce atunci întârzii? 
 
De ce nu cauţi să regăseşti 
Idealul izbăvirii? 
De ce nu vrei ca să răzbeşti 
Să fi stăpân a firii? 
 
Să fi cunună dintre flori 
Miresme dulci să-mprăştii 
Din zbor să prind mirosul lor 
Sa-mi treacă lungul dor. 
 
Dar dac-aşa îţi este dat 
Fi tu atunci fecioară 
Aşa cum toate s-au legat 
Aşa să şi dispară. 
 
Cu tine-am vrut să uit de suferinţă 
În lumea asta atât de mărginită 
Un vis doar pentru mine tu ai fost 
Frumoasă cum nu-i alta… 
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Iubire îngerească 
 

Tu iubire purtată de vânt 
De îngeri slăvită în amurg 
Mă înveleşti prin cuvânt 
În clipele ce curg… 
 
M-am irosit în iubiri 
Vlăguit de incertitudine 
Dar ingerii mi-au dat puteri 
Să muşc cu sete din înţelepciune. 
 
Şi m-am întrebat mereu 
Slăvindu-l pe bunul Dumnezeu 
De ce omul în universul său 
Nu este abătut de la ce-i rău? 
De ce nu prin cugetare 
Nu înţelegem rostul lumii universale? 
 
Tu iubire îngerească 
M-ai învălui în mantia Ta, 
M-ai feri de clipa grea, 
Mi-ai redat speranţa 
Prin ruga mea… 
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Aşa cum sunt… 
 
 
Astă lume o voi străbate 
Lumea toată lângă mine 
Voi merge fără încetare 
Singur cu gândul spre tine. 
 
Aşa cum sunt, vin la tine 
Că singur nu pot să mă îndrept 
Să duc o viaţă de mai bine 
În linişte, dorul eu aştept. 
 
Aşa cum sunt şi totuşi bine 
Mi-ai dat un dor nepieritor 
Şi-ai dat o viaţă pentru mine 
Pe când eram rătăcitor… 
 
Aşa vom fi cum vom dori 
Oameni de vise şi de gânduri plini 
Iar tu în veci mă vei iubi 
Mereu alături lângă mine vei fi. 
 
    1974 
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Adevăratul drum 
 
 
 
 
Când din cascade tremurătoare ape 
Vestesc căderi, moarte mai apoi 
Când suflete străine departe frământate 
Se pregătesc vestind limanul vieţii noi. 
 
Atunci făcând primul pas 
Spre năzuinţe desăvârşite 
Să judece atuncea toţi 
Adevăratul drum pe căi mocnite. 
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Aşteptare 
 
 
 
În serile când lumea toată  zburdă 
El singur în coliba lui suspină 
Cântând din harpă şi cimpoi 
Căci gândul lui era mereu 
La floarea lui din vale. 
 
Când prin cărarea de la râu 
Când mai în jos spre moară 
El o aşteaptă liniştit 
Să vină să coboare. 
 
În locul soarelui stăpân  
Răsare mândră luna 
El o aşteatpă îngândurat 
Să-i spună numai una. 
 
Dar în zadar ea nu mai vine 
Într-una aşteaptă şi suspină 
Crezând în ea, punând temei 
Că mâine o să vină… 
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Suferinţa 
 
Am crezut că voi trăi fericit 
Lângă tine, aceasta mi-am dorit 
Dar vreau să mor 
Să nu mai fiu un gânditor. 
 
Te-am ales pentru totdeauna 
Precum am zis: vom fi una! 
Dar vreau să mor, 
Să nu mai fiu un gânditor. 
 
Poate aşa se va-nplini 
Dorinţa rea şi nemiloasă a lumii, 
Poate aşa se va-npăca 
Părinţii, cât şi lumea. 
 
Îşi vor da seama atunci 
Văzându-te plângând pe brânci 
Sau lângă mine vei fi rece 
Fiindcă, iubirea noastră nu va trece... 
 
  1979 
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Tara mea 
 
Tara mea mult te doresc 
Inima va înceta în mine  
Iar eu construiesc şi clădesc 
Dorul meu slavă, pentru tine. 
 
Aş vrea să merg cu tine 
Alături de tine să rămân 
Căci porţile tale pentru mine 
Se deschid acum, când sunt bătrân. 
 
Munţii şi câmpiile înverzite 
Eu cu dor şi întristat le privesc 
Căci cu greu mă voi desparte 
De acest meleag, strămoşesc. 
 
România, a noastră ţară socialistă 
Străluceşte ca un foc în depărtare 
Şi va strălucii căci este bogată 
În drumul ei spre globalizare. 
 
   Iulie 1978 
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Anii zboară 
 
 
Vin anii în zbor nepăsător 
Şi-n zbor se duc ne lasă 
Noi rămânând nepăsători 
La vremea care trece plânsă. 
 
 
Dar noi smeriţi Te căutăm 
Doamne, Dumnezeul meu 
În Tine noi sperăm 
Că-ţi  vom fi alăturea mereu… 
 
Şi-n marea bunătate 
Iartă-ne pe noi 
Cei ce din răutate 
Am rămas cuprinşi de ploi. 
 
Şi-n zborul lor anii se duc 
Se-aude-un plâns de cuc… 
Dar cerul Tău va fi senin 
Când  ne vom ridica-n sublim…  
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Călător în această lume 
 
 
Călător în această lume 
Câte am de îndurat 
Câte am prin toate-a trece  
Şi prin toate de umblat. 
 
De ce trăiesc? 
De ce mai sunt pe lume? 
Când tot ce-i vai şi jale-am petrecut 
Am împlinit ursitul meu, că omul 
Doar pentru suferinţă e născut 
 
Am auzit gemând înfometaţii 
Şi chiuind la chef boierii 
Am auzit cântând privighetoarea 
Şi zgomotul cătuşelor de rob. 
 
Sau poate nu-i aşa de neagră lumea 
Oare de fapt să nu fie aşa? 
Dar eu o văd amarnică şi grea 
Privind prin valul disperării mele. 
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Mergeam ades prin crânguri 
 
 
 
Cu mulţi ani în urmă privesc 
În timpuri de demult 
Cu durere în suflet îmi amintesc 
La toate câte-au fost 
 
Copil de nouă anişori 
Mergeam ades prin crânguri 
Şi-adesea eu mă cufundam 
Cuprins mereu de gânduri 
 
Şi iarbă grasă turmelor le-a dat 
Şi n-a dorit averi şi bogăţii 
Şi nici un rău la nimeni n-a făcut 
Luncile-i sunt averea sau comoara. 
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Rătăcire 
 
De spui să plec acum 
Cu drag eu am plecat 
Te las de-acum înainte 
Să-ţi cauţi un alt bărbat. 
 
O fi mai bine pentru tine 
Şi pentru mine-o fi… 
 
De-mi spui să plec acuma 
Mult nici că m-aş gândi. 
De tine m-aş feri 
În cale nu ţi-aş mai ieşi 
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Filozofia o povară? 
 
 
 
Oare lumea e creată 
Să dureze o veşnicie? 
Va durea de-a pururi oare 
Sau şi-un capăt o să fie? 
 
E destul că eşti 
Ce-ţi pasă ce-a fost şi ce urmează 
Cel mai înţelept e omul 
Care nu filosofează. 
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Ninge peste sufletul meu 
 
 
 
Iată dis de dimineaţă 
Alb în toate satul este 
Îmbrăcat ca o mireasă 
Cu steluţe-n vârf pe creste. 
 
Noaptea-ntreagă a nins întruna 
Împrejur şi-n depărtări 
Pe pământul încă raven 
S-aştern fulgii usori. 
 
Neaua scârţâie-n picioare 
Frigul intră pe la os 
Fagii tremură-n pădure 
Pietrele de ger trosnesc. 
 
Liniştea din nou se lasă 
Satul pare adormit 
Se aude câte-un câine 
Şi un gând mai liniştit. 
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Meditaţie religioasă 
 
Călător în această lume 
Câte am de îndurat 
Câte am prin toate-a trece 
Şi prin toate de umblat. 
 
Azi a tinereţii valuri 
Mă-ndeamnă să întreb 
Avea rost a-mi face gânduri 
Şi în toate să mă-ntreb. 
 
Care este soarta noastră 
De acum şi cea din veci 
Oare nu este aceea 
De a fi la toate reci? 
 
Mai presus de toate este 
Să trăim adevărat 
O viaţă creştinească 
Toate Domnul cum le-a dat. 
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Am învăţat să iert, Doamne 
 
Pe îngusta ulicioară 
Adesea eu mergeam 
Şi în urma mea trecură 
Atâţia şi-atâţia ani. 
 
Şi iată că o scânteie 
În mine s-a aprins 
Şi ca un trăsnet cerul 
În două se desprinse. 
 
Căci am văzut pe-acela 
Când el avea putere 
Ce rău mult îmi făcuse 
Şi pentru toate cele. 
 
Dar iată că în timpul 
Cel lung şi nesfârşit 
Ajunse el tâlharul 
Să aibă un sfârşit. 
 
Şi ca pedeapsă cerul 
Aşa soartă avu 
Să naibă el mişelu 
Nici lumânare-acum. 
 
Dar pentru toate acestea 
Eu toate i le iert 
Căci toate-s de la Domnul 
Şi-s toate în deşert... 



 
 

Ridică-mă şi poartă-mă pe braţe 
 
 
 
 
Pe câmpuri moi şi galbene de orz 
Cu mers molatic şi tăcut îl poată paşii 
Şi-n ochi, pustiul îi pare început. 
 
 
Coboară piatră pe piatră pustie 
Şi vânturile pe vânturi târzii 
Iar eu ascult o ramanţă trecută şi veche 
Şi somnul mă cuprinde sub aripile lui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O nouă zi 

 
 
Făpura aceea 
Te vede undeva pe fereastră 
Cum bunica se aşează în fotoliu 
Şi s-a acordat fără rimă 
În noul stil de viaţă… 
 
Bunica mi-a zis că mă nasc 
Într-o zodie bună 
Şi din adâncurile frigului 
Pipăiam cum rămâne 
O nouă zi cu firească supunere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Să nu adorm 
 
 
Să nu adorm până când gândul mi-a devenit trup 
Şi când nepipăitul mi-a devenit pipăit 
Din raza ta coboară în fântână 
Cum flori mici se-ndoaie şi tremură. 
 
Eu am găsit în lume o livadă 
Izvorul bucuriei şi-al speranţei 
Să nu te temi de timp, de întâmplare 
Căci o să treacă pe la tine să te vadă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Umbrele noastre 
 
 
Aici sub umărul meu a înverzit 
Zăpezi, plai, vânt şi-nvălmăşeală 
Încât nici o pasăre nu se mai apropie 
Şi moare fără nume la margine de pădure 
Macină aerul verde 
Ca-n prima zi de început 
Când umbrele noastre 
Se întorc spre noi ca un bumerang… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Domnul în trăsura nopţii 
 
 
Era o zi cu patru ninsori 
Era o noapte albă uneori gri 
Şi nu era nici un câine pe drum 
Să te cunoască şi să-ţi de-a bună ziua. 
 
Era o noapte mahmură 
Iar un domn mergea într-o trăsură 
Să te cunoască noapte, noapte bună 
Iar un domn mergea într-o trăsură… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mereu nostalgic 
 
Nu vezi decât un ciorchin de gâze 
Din alea care mănâncă câte un kilogram de fructe 
Toamna mai ales pe stomacul gol 
Şi tot aşa în fiecare dimineaţă 
Deşteptele gâze… 
 
Iată un ceai aromatic 
Stătut şi plăcut în egală măsură 
Încât poţi să-l bei fără probleme 
În flori prin grădină plimbându-te 
Când soarele apune… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cântec popular 

 
 
Frunză verde câtâi luna 
Pe pământ eu ţţi cânt una 
Ca s-o facem lată, lungă 
Cât o fi ca să ne-ajungă… 
Să ţi minte viaţa toată 
Într-o zi nefrământată 
Puişor de apă caldă 
Cine-o fi cu noi să vadă 
Când în sus cu merele 
Când în jos cu perele. 
Frunză verde că-i albastru 
Albăstrele cu trei foi 
Lasă tina pe la noi 
Am trăit şi am visat 
Cântec vesel de împărat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De ce ţi-e faţa tristă ? 

 
 
De ce ţi-e faţa tristă ? 
Când afară-i cald şi e plăcut 
Iar tu fată bună şi hazlie 
De ce-n-floreşti mereu ca la început. 
 
De ce ţi-e faţa tristă ? 
Dacă ţi-aş pune pe buze un strop de lăcrimioară 
Când dormi sau poate înainte de culcare 
Eşti o fecioară de ce te-aş trezi 
Aşa cu faţa tristă… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Printre necuvîntătoare 

 
 
O pisică şi o porumbiţă 
Stăteau de vorbă 
Vara la răcoare 
În fiecare duminică 
Şi în fiecare sărbătoare. 
Erau invitate pe terasă sub un nuc 
Şi au dat zvon în ţară 
Să vină toate necuvântătoarele 
Ca să se tăinuiască în cetate 
Fraţii şi surorile… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Leagăn de spice 

 
 
Mirosul de vară pătrunde prin văi 
Prin snopuri de paie prin fân şi prin clăi 
Prin vânt mlădios ce râde strident 
Prin salcia pletoasă cu ochii atenţi. 
 
 
Linişte-n sat şi pace sfânt 
Doar soarele suflă căldură pe pământ 
Leagăn de spice mândre de grâu 
Se prind ritmatic în horă de grâu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pofte şi visare 

 
 
Aş mânca o ciorbă de fasole verde 
Şi-o varză călită cu chiftele 
O piparcă roşie ca să-i dea culoare 
Costiţă şi cârnaţi-visurilor mele. 
 
Şi-as mânca o ciorbă de fasole uscată 
Castraveţi acrii să fie pe masă 
Şi iată un prânz ca la mama acasă 
Cu-n castravete acru şi-o piparcă iute 
Vai ce-mi fac cu ochiul 
Visurilor mele… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Simt că mă rupt în două 

 
Pustietate şi o fântână în mijlocul serii 
Din adâncuri ape proaspete în toiul verii 
Cum doarme ora ce-ar vrea să rămână 
Şi găleata ce coboară în fântână 
Vin-o să încălecăm cel dintâi gând 
Chemărilor tale de argint 
 
Simt că mă rup în două 
Că sunt abur pierdut în cuvânt 
Şi o buză de iepur cere mâncare 
În apropiere sau în depărtare. 
S-au poate te-ai născut mesteacăn 
Cu degete curate, survolând prea tare peste ape 
Mai şi-acum în noaptea beată 
Vreun licurici atât de liniştit şi bun 
Care-i face ochi toamnei ca să plece 
Că-i sună trist copitele de fum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tăcerea noastră 
 
 
Născută nu ştiu pentru ce, 
Tăceraa noastră 
Ca să te prefaci în unde curgătoare 
Ce caută în viaţa noastră sclipitoare 
Cu roşu, verde, galben de albastru. 
 
Două secunde astfel reparate 
Ce nădejde, ce cugeţi mai ai ce teamă 
Fi mai atent şi ia în seamă 
Şi te intreb că sufletul îţi tace 
Ursuz şi gol ce vrei război sau pace… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Troaca de nisip 
 
 
Am să scriu poezii 
Într-o troacă de nisip 
Fluturei mititei 
Cer mâncare, un lăptic 
Şi se-nvârt prin bălării. 
 
La lumină şi la soare 
Se sărută-n văzul lumii 
Vin să ceară o lumânare 
Ca să aibe la culcare 
Lucrul lor. 
 
Totul e ca noul val 
Să ne dăm cu săniuţa 
Într-o ceaşcă de urzici 
Ce mai crezi şi ce mai zici… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Puterea ei tresare marea 

  ( Cu preţuire, poetei Mariana Gurza) 
 
 
O doamnă frumoasă cuprinsă de evlavie 
O poetă, mireasa vântului albastru 
Puterea ei tresare marea 
A împlinirilor Poetă. 
 
Se aştern bobiţele de seară 
De-a lungul luncii patrafir 
Din mâna Celui Prea Înalt Părinte 
Se cerne preacuratul mir. 
 
Ea sfarmă tot ce-i rău şi-o doare 
Căci frumuseţea ei nepieritoare 
Ea cântă-n cer şi pe pământ 
Să-i vină dragul mire: soare  
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