Prefaţă
Tanrenga, forma cea mai simplă de renga, acele poeme legate, specifice literaturii
japoneze, a apărut în perioada Heian, cu prilejul concursurilor de poezie de la curtea
imperială. Practic, este o tanka scrisă de doi poeţi, primul compunând tristihul –
versul de sus – de 5-7-5 onji, iar al doilea răspunzând cu distihul – versul
suplimentar sau strofa de jos, de 7-7 onji, astfel că poemul realizat este un poem-desine stătător. Răspunsul putea fi dat şi de mai mulţi poeţi, ba chiar putea fi pus în
faţa poemului de început.
Poeme tanrenga au apărut şi-n prima antologie de poezie japoneză „Manioshu”, la
finele secolului VIII, dar, cu timpul, s-a trecut la poeme renga cu un număr mare de
strofe.
La noi, în România, s-a scris despre această formă de poezie, încă din 1992, în
revista „Albatros”, apoi, şi în altele, însă, poeme tanrenga de poeţi români s-au scris
puţine, au apărut abia în 1996, fapt pentru care la „Colocviul Naţional de Haiku”,
ţinut în luna octombrie 2005 la Constanţa am avut intervenţia intitulată: „Tanka –
poem evitat”.
Atunci am presupus şi cauzele pentru care nu s-au realizat decât puţine poeme
tanrenga, între care: corespondenţa sporadică între poeţi, lipsa comunicării unor
poeme haiku realizate de fiecare, teama de a a anliza unele poeme primite, eventual
a le modifica sau îmbunătăţi cu alte idei, deci motive interne, care arată lipsa
prieteniei adânci, a afecţiunii dintre poeţi.
În final, puneam o întrebare: „Pe când o antologie de tanrenga românească?”
Înainte de acel moment de bilanţ, iată că facem începutul cu acest volum de
tanrenga, scris doar de doi poeţi.
Suntem apropiaţi ca vârstă, iubitori de poezie haiku, legaţi sufleteşte şi ne
înţelegem, ne completăm şi abia aşteptăm să ne apară plicul, unul de la celălalt, în
cutia de scrisori, căci... trăim la peste 200 kilometri distanţă şi nu ne-am întâlnit
niciodată, decât prin intermediul poeziei. Fiecare este un admirator al celuilalt, şi
sperăm că vom reuşi să ne şi întâlnim cândva, să stăm de vorbă, în faţa unor ceşti,
chiar dacă nu vor fi cu sake sau ceai japonez. Şi, cu siguranţă, atunci vor apare şi
alte poeme legate.
Suntem convinşi că poemele noaste nu vor mulţumi pe toată lumea – oriunde este
loc de mai bine, de mai frumos – dar, noi, am făcut începutul, e o provocare şi
aşteptăm să citim poeme tanrenga ale altor poeţi şi să ne bucurăm de ele.
Cu toată prietenia,
6 aprilie 2006
Radu PATRICHI

copilul mângâie
părul umed
al viţelului de-abia născut (I.U.)
i se pare un pisoi
puţin mai mare (R.P.)

căţelul latră
dar se uită şmecher
cu un singur ochi( R.P.)
la mâna
stăpânului (I.U.)
rândunica
îşi face cuibul –
pe faţa
bunicului, lacrimi (I.U. )
asta a văzut în copilărie
şi acum, după două vieţi (R.P.)
odihnă
alături furnicile
lucrează de zor (R.P.)
ele când
pleacă în concediu? (I.U.)
frumoasa
venind spre mine
mă opresc, mă îndrept, o aştept (I.U.)
câte nu speră omul
în viaţa asta (R.P.)
vânt de octombrie –
la ţărm Marea Neagră
e albă (R.P.)
în portul meu
nici o caravelă (I.U.)
zefirul
pune adieri
peste rănile proaspete (I.U.)
la câte dureri
doar el ne şterge fruntea? (R. P.)
sub gardul verde
melcul aşteaptă
căderea frunzelor (R.P.)
el nu se grăbeşte
încă îi e bine (I.U.)
voinicul
cu scrisoarea mamei:
„nene, unde e poşta?” (I.U.)
e mic, dar conştient
de importanţa misiunii (R.P.)
două pisici
pe garduri

dar câte miorlăituri( R.P.)
care de care
mai ademenitoare (I.U. )
deşi prieteni,
la masă
câinele mârâie la motan (I.U.)
el e mare, deci
are dreptul la mai mult (R.P.)
lângă uşa
halei părăsite
vişin înflorit (R.P.)
măcar atât
din toată privatizarea (I.U.)
mie îmi puteţi
tăia aripile –
cuvintelor mele, nu (I.U.)
opinia unui poet
care a zburat prin vers (R.P.)
expoziţie;
în faţa florăriei
doi fluturi veseli (R.P.)
aşteaptă
ora deschiderii (I.U.)
faţa bunicului,
anii scurşi,
şanţurile ridurilor (I.U.)
după atâtea poveşti
micuţul înţelege viaţa (R.P.)
schimbare:
pe soclul fostei statui
un fluture (R.P.)
ce aproape sunt de noi
simbolurile vieţii! (I.U.)
miez de noapte
flăcări pe comori
plopii străjuiesc misterul (I.U.)
dar câte comori ascunse
zac lângă noi (R.P.)
soare pe sub nori
pe gheaţa din port
mai vin câţiva fulgi (R.P.)
scuturaţi de pe
aripile pescăruşilor (I.U.)

îngenunchind pentru rugă,
bobul de grâu
pâinea de mâine (I.U.)
după ani de secetă
e în stare de orice (R.P.)
forfota gării –
copilul întreabă:
„n-aţi văzut pe tata?” (I.U.)
nu ştie ce înseamnă
muncă în Germania (R.P.)
timp berechet –
discuţie cu ţarca
din salcâmul uscat (R.P.)
vecinul mirat
se scarpină în cap (I.U.)
răsună clopotele –
tremură
porţile inimii (I.U.)
din păcate clopotele
mă trezesc la realitate (R.P.)
în staţie
toate femeile în roşu
au urcat prin faţă – (R.P.)
cu multe flori
e opt martie (I.U.)
bătrânul şi visele lui –
unde sunt
aripile noastre? (I.U.)
cineva i-a spus totuşi
să viseze mai aproape (R.P.)
o fată pe alee
şi doi fluturi
în jurul ei (R.P.)
să fie aceasta
o prevestire? (I.U.0
păianjen lucrând –
cine-ţi desenează maestre
cercurile? (I.U.)
pentru cine este dotat
lucrarea e uşoară (R.P.)
la masa de scris
motanul tolănit
peste foile mele (I.U.)
el ştie că e necesară

arar şi-o mângâiere (R.P.)
serile de mai:
filele de calendar
cin’ să le rupă? (R.P.)
ploaie de vise
şi de doruri (I.U.)
singur
pe malul apei –
de unde atâta împăcare? (I.U.)
râul poate ne-nvaţă
că toate curg, se scurg (R.P.)
mare supărată –
pescăruşii se joacă
în balta de pe mal (R.P.)
au şi ei
toanele lor (I.U.)
suavă, zveltă
adorându-şi iubitul
floarea soarelui (I.U.)
florile din grădină
se sprijină de garduri (R.P.)
sărut lângă mare –
un val le spală
pantofii (R.P.)
amândoi pe-aceeaşi
corabie a vieţii (I.U.)

uscăciune –
zbor de ciulini
seceta bântuie nopţile (I.U.)
nici măcar roua
nu mai vine-n zori (R.P.)
pescăruş în zbor
pe piatră a lăsat
o pană albă (R.P.)
cum ne priveşte
el de sus (I.U.)
luna pe mare –
aurul tinereţii
noaptea la scaldă (I.U.)
doar peste ani vor şti
cât de fericiţi au fost (R.P.)

ziua bătrânului –
dimineaţa primul sărut
îl dă pisica (R.P.)
când au trecut
atâţia ani? (I.U.)
căţărat pe catarg
să văd primul
ivindu-se pământul (I.U.)
de câte ori nu dorim
să fim vestitorii (R.P.)
Mamaia-n iarnă –
cu ochii închişi pe plajă
ascultând valurile (R.P.)
câte amintiri
câte amintiri… (I.U.)
a venit mama
cu mirosul satului
în traistă (I.U.)
între-atâtea altele
ţelină şi pătrunjel (R.P.)
legile mării –
în valul cu gheaţă
un pescăruş mort (R.P.)
azi nu mergem
la pescuit (I.U.)
mort pe stradă –
căzut din mână
buchetul de garoafe (I.U.)
la cine se ducea oare
atât de aranjat? (R.P.)
feriţi de vânt
doi câini stau lângă
omul de zăpadă (R.P.)
măcar lui
nu-i e frig (I.U.)
gârbovit de ani,
cu tristeţea în ochi
invalid cu baston (I.U.)
căci bastonul i-a rămas
singurul sprijin (R.P.)
însetat –
viţelul se sperie
de luna din jgheab (R.P.)
dar numai

puţin (I.U.)
ploaie de vară –
cu picioarele goale
prin şanţul de apă (I.U.)
ce amintiri frumoase
rămân din copilărie (R.P.)
peron de gară –
bătrânul încearcă
s-ascundă buchetul… (R.P).
şi cercetează geamurile
roşind (I.U.)
pescar adormit –
alături câinele
păzeşte pălăria (I.U.)
nu a prins mai nimic
dar a găsit o sticlă (R.P.)
zi nefastă –
în grădină
câinele îmi varsă cafeaua (I.U.)
parcă ştie că de supărare
am vrut o nouă cafea (R.P.)

bietul câine lup
prin gard abia aşteaptă
un deget prietenos (R.P.)
nu îndrăznesc
să mă apropii (I.U.)
sperietoarea
şi luna
pun ţara la cale (I.U.)
pe coasta dealului
ce ar avea de făcut, noaptea? (R.P.)
sub pomii înfloriţi
fum de frunze
şi-o bătrână (R.P.)
sprijinindu-se
în mătura veche (I.U.)
o geană de lumină –
speranţa
tuturor drumeţilor (I.U.)
când n-au ajuns la capăt
nici măcar în noapte (R.P.)

în grădină
doar măgarul vecinului
mi-aminteşte de timp (R.P.)
de unde ştie el
ora exactă? (I.U.)
zi însorită –
în livadă
primul cântec al cucului (I.U.)
venit însă de departe
din coasta pădurii (R.P.)
traversează strada
un copil şi-un câine –
amândoi şchiopătând (R.P.)
prieteni buni
şi nedespărţiţi (I.U.)
binefăcătoare,
înţeapă şi vindecă
modesta urzică (I.U.)
poate şi pe mica hoaţă
din via bunicului (R.P.)
în carul cu fân
bătrânul cu pipă –
barba-i tot galbenă (R.P.)
mereu pe gânduri,
mereu cu treburi (I.U.)
gară părăsită
peste tot
şoareci, lilieci, păianjeni (I.U.)
de mult n-a mai oprit un tren
în gară de Bărăgan (R.P.)
iarna pe plajă –
sute de pescăruşi
şi un visător! (R.P.)
amintiri
pline de nostalgie (I.U.)
vioara şi arcuşul
pe partitură
un fluture alb (I.U.)
primul concert
în grădina publică (R.P.)
pomii cresc în sus –
dar el îndoit odată,
creşte orizontal(R.P.)
purtându-şi cu demnitate

suferinţa (I.U.)
primăvară timpurie –
un tanc demolează
statui vechi (I.U.)
se gândeşte cineva
la ce va pune în loc? (R.P.)
pe verandă –
de nu vor observa
că privesc luna (R.P.)
dorindu-mă
singur (I.U.)
camera goală –
lacrimi pe scrisoare
lumânarea stinsă (I.U.)
după-atâtea luni
veşti de la flăcău (R.P.)

ce a pierdut luna
de caută astă seară
pe după nori? (R.P.)
îndrăgostiţii
se bucură totuşi (I.U.)
fulgere peste schit –
în genunchi
un călugăr se roagă (I.U.)
să nu vină puhoaiele
peste satul din vale (R.P.)
potecă şerpuită
lângă pârâul secat –
dogoare de august (R.P.)
moara de vânt
aruncă stele pe cer (I.U.)
soare –
drum printre arţari –
ce sprintenă e azi veveriţa (I.U.)
sărind prin nucii
din livada de alături(R.P.)
ceaţă groasă –
sub castanul desfrunzit
picură mereu (R.P.)
dar noi trăim
iluzia adăpostului (I.U.)

gard vechi
liliac uscat –
sprijinindu-se unul de celălalt (I.U.)
bătrânul a plecat de mult,
tinerii n-au mai venit (R.P.)
stau pe loc –
am uitat un haiku
înainte de a-l scrie (R.P.)
hai să mă întorc
poate-l găsesc (I.U.)
larmă sub streşini –
rândunici tinere
îşi fac cuibul (I.U.)
cele bătrâne dau zor
doar să le repare (R.P.)
în podul casei
copil fericit
de-atâtea vechituri (R.P.)
mai ales că
părinţii lipsesc (I.U.)
pe cărare
furnici la lucru –
ele de ce nu fac grevă (I.U.)
să vină ANL-ul
să le facă muşuroaie? (R.P.)
în parcare
numai maşini albe
ninge liniştit (R.P.)
scriu cu degetul
numele tău (I.U.)
noapte –
pendula în competiţie
cu cariul din grindă (I.U.)
iar sus în podul casei
un şoarece a găsit de ros (R.P.)
în zori la geam
să văd dacă ninge –
şi râde luna plină (R.P.)
înapoi în pat
să-mi continui visul (I.U.)
de unde vii tu, fulgule

că te-ai oprit
tocmai în palma mea? (I.U.)
noroc că sunt cu mănuşă
altfel te topeai deja (R.P.)
pe faleză
se plimbă frunze –
briza de seară (R.P.)
măturătorul:
de le-ar lua pe toate! (I.U.)
anemonele lui Luchian –
în centru
un fluture (I.U.)
desenat de nepot
când au fost astă vară(R.P.)

nor destrămat –
aşa a apărut
luceafăr de seară (R.P.)
numai îndrăgostiţii
lipsesc (I.U.)
astăzi
în cutia poştală
un boboc de trandafir (I.U.)
ştiu cine a trecut
dar nu spun la nimeni (R.P.)
o frunză verde
se-aşterne pe trotuar –
aproape toamnă (R.P.)
cam aşa se întâmplă
şi cu noi oamenii… (I.U.)
din salcâmul tăiat
pentru lemne de foc,
mereu muguri noi (I.U.)
fericit e cel care
lasă ceva în urmă (R.P.)
noapte geroasă –
nu se aude nici
lătrat de câine (R.P.)
ţurţuri
şi pe mustăţi (I.U.)
lampadar solitar –
rezemat de stâlp
cerşetor cu câine (I.U.)

nu ştiu dacă vor găsi
adăpostul liber (R.P.)
un limax
târându-se în ploaie
nici eu nu am casă (R.P.)
de ce nu mi-aş face
una gonflabilă? (I.U.)
casă izolată –
drumul se opreşte
chiar în poarta mea (I.U.)
dar pe drum atât de rar
apare cineva (R.P.)
în noapte
o fereastră deschisă –
chemare discretă (R.P.)
mănânci
calule ovăz? (I.U.)
salcie plângătoare
femeie în doliu
tăcere (I.U.)
din apropiere
cântarea cucului (R.P.)
totul s-a dărâmat
în curte, dar în pom
cât ciripit
cum înveselesc păsările
curtea omului (I.U.)
troiţă înzăpezită –
cerşetor
în reculegere (I.U.)
în faţa bisericii
ascunsă între blocuri (R.P.)
cvintetul –
dincolo de fereastră
salcia plângătoare (R.P.)
câtă melancolie
respiră frunzele sale (I.U.)
asist neputincios
cum vântul
duce fluturele (I.U.)
în largul mării –
adio, călătorule! (R.P.)
doar la câţiva paşi –

pescăruşi pe apă
eu pe nisip (R.P.)
ei căutându-şi hrana
eu liniştea (I.U.)
valurile vieţii
valurile mării
faleza în octombrie – (I.U.)
doi bătrâni
atât de tandri (R.P.)
dimineaţă de vară –
ciutele limpezesc
izvoarele (I.U.)
cu răsuflarea grăbită
şi botul deja umed (R.P.)
bogăţie –
grădina mea
are primul fluture (R.P.)
cum să-l păstrez
viu? (I.U.)
cimitir auto –
pe banca galbenă
o şopârlă (I.U.)
la soarele toamnei
muşamaua-i caldă (R.P.)
pisica adăpostită
de ploaie
în cuşca lui Grivei (I.U.)
el tremură lipit
de coteţul găinilor (R.P.)
tandreţe de pisică –
traversează aleea
lipită de câine (R.P.)
s-o mai atace
acum cineva (I.U.)
ploaie şi zloată –
prin curtea cu noroi
pisica pedantă (I.U.)
trebuie s-ajungă-n grajd
unde şi-a lăsat puişorii (R.P.)
cer senin,
dar stolul de pescăruşi
ţipă a spaimă! (R.P.)
ce colonie
ordonată! (I.U.)

livada de caişi
o singură privighetoare –
la concert şi Grivei (I.U.)
căci aseară l-a vizitat
un pui de arici (R.P.)
trece acceleratul singur pe peron
cainele cască; (R.P.)
uite-al dracului
ce precis e! (I.U.)
odată cu primul
cântec al privighetorii,
pe trotuar (I.U.)
se plimbă umbra
pufului de plop (R.P.)
zarva colindelor
câinii vagabonzi
se ascund (R.P.)
ce zgomotoşi sunt oamenii
zilele acestea! (I.U.)
bunicul pe prispă,
alăturimotanul
amândoi pe gânduri (IU)
de mult nu mai au
ce să-şi spună (RP)
pictură modernă
pe malul lacului
o salcie uscată (R.P.)
şi nu lipseşte
tristeţea (I.U.)
strivită de grijile
fiecărei zile
în ploaia rece, (I.U.)
casa singuratică
pere mai mică (R.P.)
covor de frunze
de-odată una
îşi schimbă locul (R.P.)
la fel face şi soarta
cu noi (I.U.)
câmpul galben –
privindu-şi mirele
floarea soarelui (I.U.)

câte una mai dornică
se-nalţă peste celelalte (R.P.)
prea ocupat
nici nisipul din clepsidră
nu vrea să curgă (.P.)
aceasta nu e
un semn bun (I.U.)
graurii în vie –
bătrânul paznic
a adormit (I.U.)
visând că vinul
stătuse deja din fiert (R.P.)
pisica pe bucătărie
miaună la mine-n stradă
nu la stăpână (R.P.)
cochetărie
perfectă (I.U.)
casă veche –
în gardul dărăpănat
a răsărit un nuc (I.U.)
acolo a pus nepotul
nucile furate mai an (R.P.)
bancă uitată;
doar foşnetul frunzelor
ce cad (R.P.)
şi două perechi
de urme (I.U.)
culcat în iarbă –
o buburuză
mă priveşte curios (I.U.)
din câte mii de bucăţele
sunt compus în ochii ei? (R.P.)
trei câini în parc cel mai frumos
negru vagabond (R.P.)
fiecare cu
zgarda lui comunitară (I.U.)
desprimăvărare
prea bruscă
în parul gardului (I.U.)
la soare
căciula inutilă (R.P.)
casă la colţ
cărămizile toate

mâncate de vreme (R.P.)
ca mâine
va deveni muzeu (I.U.)
bunicul şi bunica
privind cerul:
chiar şi cucii (I.U.)
zboară câte doi
în primăvara asta… (R.P.)
sub cerul senin
strălucirea soarelui
şi geruieşte (R.P.)
primăvara
nu e pe aproape (I.U.)
pană de curent,
pe podea
dreptunghiul ferestrei (I.U.)
mă tem să păşesc în el
să nu rămân pe-ntuneric (R.P.)
cu flori de tei
la buzunarul cămăşii
bătrânul agale (R.P.)
spre locul
de întâlnire (I.U.)
bunicul pe prispă rândunicile
îşi refac cuibul (IU)
în copilărie se bucura
şi când veneau lăstunii (RP)
în soarele cald
satul s-a albit –
timpul salcâmilor! (R.P.)
bunicul culege
pentru ceai (I.U.)
în vraful de amintiri
fotografia ei şi
vechea romanţă (I.U.)
oare chiar atât de mult
a trecut de-atunci? (R.P.)
în dimineaţa rece
pe faleză câinele negru
face sport (R.P.)
o dată cu stăpânul
sănătate prin mişcare (I.U.)
din vechiul gard

câteva şipci –
iarnă prea grea (R.P.)
măcar o amăgire
de căldură (I.U.)
valuri neputincioase –
gheaţa de pe pietre
nu vrea să se rupă (R.P.)
mai e încă
până la primăvară (I.U.)
pe malul apei
miros de saramură –
un foc stins (R.P.)
iarba bătătorită
şi-o sticlă goală (I.U.)
după joacă
păstrând în pumn
gărgăriţa… (R.P.)
copilul aleargă
spre casă (I.U.)
bucuria ploii –
trece o tânără
cu bluza udă (R.P.)
şi transparentă
lipită de trup (I.U.)
pe uliţa mică
faţă în faţă (IU)
două pisici
pe două garduri
dar câte miorlăituri (RP)
un greier
strivit de pantof –
universul s-a oprit (R.P.)
cât a apucat
să cânte? (I.U.)
liniştea din zori –
fiecare piatră
cu pescăruşul ei (I.U.)
ultimul vapor
plecat din radă (R.P.)
frunza galbenă
între atâtea verzi
încântă privirea (R.P.)
dar pune
şi întrebări (I.U.)

dans în jurul
cuibului –
rândunelele pleacă astăzi (I.U.)
speră să-l găsească şi după
ce vrăbiile vor sta în el (R.P.)
doi fluturi jucăuşi –
între ei
plasa gardului (R.P.)
legile iubirii
de neînvins (I.U.)
barcă pe lac –
doi îndrăgostiţi
ies din lume (I.U.)
şi vântul îi duce
tot mai departe (R.P.)
parcul tomitan –
lampa japoneză
este stingheră (R.P.)
Electrica este iarăşi
în pană (I.U.)
noapte înstelată
colibă solitară –
pădurar fericit (I.U.)
căci mâine-i aduce merinde
şi-o îmbrăţişare (R.P.)
scăpând de banchiză,
valurile lovesc
voioase digul (R.P.)
de ce mă fură
zumzetul lor? (I.U.)
se duc berzele –
bătrână şi bolnavă
una rămâne (I.U.)
copilul înlăcrimat
îl ascultă pe bunic (R.P.)
creanga ruptă –
frunzele tremură
cerând ajutor (R.P.)
de ce alterăm
armonia naturii? (I.U.)
cad frunzele –
bunicul pe prispă,
eu mă retrag discret (I.U.)

căci faţa lui e luminată
de o veche amintire (R.P.)
mare-ntunecată
prin spărtura norilor
dig luminat de soare (R.P.)
viaţă
în alb şi negru (I.U.)
ascultând Balada
îmi vine în minte
vechea romanţă – (I.U.)
oare chiar atât de mult
a trecut de-atunci? (R.P.)
scufundacul
plonjând după hrană,
n-a mai apărut (R.P.)
dramă neştiută
de nimeni (I.U.)
pe malul lacului,
nagâţ nemulţumit
sub salcia bătrână (I.U.)
pescuit în doi –
mai mult o pipăie (R.P.)
iarna la fereastră –
viaţă de pisică
să doarmă-n sufragerie (R.P.)
singură pe fotoliu
cum seamănă ea cu femeile (I.U.)
două ciori zgribulite
privindu-mă
nedumerite (I.U.)
v-aş primi înăuntru
dar voi tot cârâiţi (R.P.)
fluturaş
unde ai stat ieri
în furtună? (R.P.)
întreabă libelula
dându-i înconjur (I.U.)
explozie de verde,
cântecul vieţii
bătrânul cais (I.U.)
în parte înflorit
în parte uscat (R.P.)
căţel fericit,

purtat cu drag la piept
de micul vagabond (R.P.)
cum îi uneşte soarta
pe cei năpăstuiţi (I.U.)
la ce bun un peşte mare
când n-ai cu ce-aprinde focul?
pescarii au lăsat (I.U.)
doar sticle goale
ascunse-n boscheţi (R.P.)
amurg
la dangătul clopotului
greierele tace (R.P.)
un timp
şi-apoi din nou… (I.U.)
când
s-a luminat de ziuă
după revelion (I.U.)
bătrânii spre casă –
ea mai beată ca el (R.P.)
câinele mai latră –
pisica îşi spală
lăbuţele… (R.P.)
ştiindu-l
bine legat (I.U.)
după furtună,
peste spuma albă
umbra pescăruşului (R.P.)
legată de un
fir nevăzut (I.U.)
dimineaţă geroasă –
sub un copac uscat
cerşetor mort (I.U.)
în viaţa lor niciunul
nu a dat vreun rod (R.P.)
liniştea pădurii
în tufiş sporovăieşte
un scatiu (R.P.)
căutându-şi
perechea (I.U.)
peste linia frontului
stolul de porumbei
la marginea pădurii, (I.U.)
un morman de fiare
continuă să fumege (R.P.)

vişinul cu vrăbii
are uneori
un graure (R.P.)
şi ei fug
de acasă? (I.U.)
primăvara la săpat
printre butucii viei
ce omidă frumoasă – (I.U.)
o arunc pe furiş
în grădina vecinei (R.P.)
pe nisip,
pana de pescăruş
încearcă să zboare… (I.U.)
odată cu ea
aleargă şi copilul (R.P.)
frunze şi nuci
căzute în iarbă –
casă părăsită (R.P.)
copilul şi-aminteşte
de bătrânul darnic (I.U.)
între marea gri
şi cerul gri,
fulgii sunt gri (R.P.)
m-am săturat
de monotonie (I.U.)
lovit de trăsnet,
cu crengile pârjolite
stejarul gol (I.U.)
de câte ori flăcăii
stăteau sub el la foc (R.P.)
papură deasă
broaştele concertează
doar pentru haijini (I.U.)
când vin pescari nervoşi
ei tot mereu înjură (R.P.)
de-a dreptul prin iarbă
spre lacul îngheţat –
în pom o cioară (R.P.)
superstiţia
mă întoarce din drum (I.U.)
plouă –
lângă biserică
un cerşetor zâmbind (I.U.)

bătrânul i-a dat bani
pentru o ţuică (R.P.)
vin primii fulgi –
în boschet vrăbiile
au sfat de urgenţă (R.P.)
nu mai sunt cuiburi libere
de rândunici (I.U.)
intrând în curte
pe sub poartă, pisica
se lipeşte de câine (R.P.)
şi dintr-un duşman
poţi să-ţi faci un prieten (I.U.)
opresc maşina
să nu stric
dansul frunzelor (R.P.)
de ce n-aş
dansa cu ele? (I.U.)
urmându-mă frunza
uscată de arţar,
ce foşnet are (R.P.)
atât a mai rămas
din toată slava ei (I.U.)
stau degeaba pe mal
numărând în gând
nu trage peştele (I.U.)
dar ce triluri
sunt în stufăriş! (R.P.)
lan nearat
dar câte flori
de rapiţă şi maci (R.P.)
desfată ochii
călătorului (I.U.)
plimbare pe alee –
de pe felinar cioara
mă urmăreşte (R.P.)
câtă indiscreţie
şi la păsări! (I.U.)
zi geroasă –
sus pe cerul senin
un pescăruş străluce (R.P.)
cu atâtea raze
luate de la soare (I.U.)
furtună –

bătrânul stă de vorbă
cu marea (I.U.)
dar ea nu vrea să-i spună
unde-s pescăruşii (R.P.)
ele vorbesc –
el se închipuie
pe coasta dealului (R.P.)
meditând
în singurătate (I.U.)
prima zi din an –
el şi ea s-au întâlnit
plimbându-şi câinii (R.P.)
de ce nu putem da
timpul înapoi? (I.U.)
ger prea mare
doar şuba santinelei
a rămas în post (R.P.)
soldatul se întoarce
cu o sticlă de rachiu (I.U.)
în oraşul grăbit
doar bătrânul
caută primăvara (R.P.)
cu bastonul
pe alee (I.U.)
faţă de cârâitul ciorii
mă mustru singur
nu fi rău – (I.U.)
şi ciripitul este
cântec de pasăre (R.P.)
amiază la mare –
per cerul senin
luna-i o părere (R.P.)
asemenea e oare
şi iubirea ei? (I.U.)
cu fruntea pe capelă
se visează copil
soarele (I.U.)
se uită pe sub nori
înainte de apus (R.P.)
lac îngheţat –
lângă mal
doar o gheată (R.P.)
nu mi se potriveşte
ca s-o caut şi pe cealaltă (I.U.)

de vântul toamnei
câteva nuci cad –
la portiţă nimeni (R.P.)
sau poate este
o avertizare? (I.U.)
izgonită sub şura veche
căţeluşa cu puişori
la umbră, (I.U.)
două vrăbii ciugulesc
felia de pepene (R.P.)
pe cărăruie
cu doi paşi în faţa mea –
o libelulă: (R.P.)
mă opresc
aşteptând (I.U.)
bătrânul
privindu-şi casa –
„O să rămână după mine” (I.U.)
dar niciodată nu va mai fi
atât de caldă, liniştită (R.P.)
copilul privind
la colivia goală –
trilul a zburat (R.P.)
motanul sătul
asistă ipocrit (I.U.)
termele antice
înroşite
de macii nebuni (R.P.)
vizitându-le
mi-amintesc de Nero (I.U.)
streşini de lumină
suflete curate
la marginea bălţii (I.U.)
pisica la pândă,
ţarca dă alarma (R.P.)
oraş modern –
printre maşini
un cal moţăie (R.P.)
apărându-se
de muşte (I.U.)
vânt aspru –
în colţul cabanei
un ţurţure strâmb (R.P.)

unde este
maestrul? (I.U.)
pe colţul stâncii
pescăruşul aşteaptă,
valurile trec! (R.P.)
de la cine a învăţat
el răbdarea? (I.U.)
la plimbare
am zărit
bătrânii pe bancă (I.U.)
lângă lacul îngheţat
ea-i aranjează fularul (R.P.)
TV la revelion –
pisica abia mai ţine
ochii deschişi (R.P.)
ce copilăroşi
mai sunt şi oamenii (I.U.)
alături dorm
pe frunzele uscate
câine şi pisică (R.P.)
mă duc să iau
aparatul de fotografiat (I.U.)
parcul în iarnă –
bătrânul beat merge
pe linia trenuleţului (R.P.)
şi pufăie
la fel ca locomotiva
doi fluturi –
vrabia îi priveşte
indiferentă (R.P.)
legănându-se
pe-o creangă (I.U.)
printre celelalte
vrabia cu pene albe –
oare ea ştie? (R.P.)
oamenii au inventat
discriminarea (I.U.)
ochi veseli –
fetiţa duce mamei
flori de păpădie (R.P.)
mergând în
vârful picioarelor (I.U.)
pe malul apei

se-nchină trei sălcii –
apune soarele (R.P.)
armonie
universală (I.U.)
răsărită straniu
din beton
pe digul din larg (I.U.)
o volbură sărmană,
doar cu trei fluturi (R.P.)
printre nori
soarele apune –
vise de copil! (R.P.)
ilustrată de aur
într-un singur exemplar (I.U.)
la robinet
vrabia caută apă,
căldură mare! (R.P.)
în oraş nici praf
nu găseşti (I.U.)
singur în parc –
să uit,
număr trandafirii (R.P.)
cu voce tare
căci n-am atâtea degete (I.U.)
stau treaz în noapte,
doar eu
şi ţânţarii! (R.P.)
or fi având şi ei
insomnie? (I.U.)
chiar şi copilul
priveşte fulgerele
aşteptând ploaia (R.P.)
când tună
se face mai mic (I.U.)
doi pescăruşi în zbor –
unul în oglinda
lacului (R.P.)
încercând să vâneze
acelaşi peşte (I.U.)
seară de vară –
în grădină
doar regina nopţii (R.P.)
aromele, eu şi
visurile mele (I.U.)

cum ai ajuns greiere
să cânţi
din balcon? (R.P.)
mai bine hai să facem
provizii pentru iarnă (I.U.)
pe nisip
valul desenează cu alge
şi şterge… (R.P.)
ca un şcolar
laborios (I.U.)
stele, greieri
şi miros de fân cosit:
drum de seară (R.P.)
mirajul copilăriei
atât de fericite (I.U.)
prinzând un şarpe,
pescăruşul
ţipă speriat (R.P.)
dar nu-i dă
drumul în apă (I.U.)
pe luciul şoselei
doi arici striviţi –
noaptea nunţii (R.P.)
maşinile
gonesc nebune (I.U.)
zumzet de oraş –
dar în castan
ceartă de vrăbii (R.P.)
care nu se
mai înţeleg (I.U.)
drum în pădure
atent supravegheat
de ochii buhăi (R.P.)
ce frică
mi-ar fi noaptea! (I.U.)
copilul din dud
îşi strigă tatăl
pe deasupra casei (R.P.)
vezi
ce mare sunt? (I.U.)
la barieră
cantonul se ascunde
sub viţa de vie (R.P.)

aripile depărtării,
speranţa revenirii (I.U.)
aversă –
în borcanul din iarbă
un greier! (R.P.)
pentru cine să
mai cânt acum? (I.U.)
rândunelele
învaţă puii la zbor –
vrabia asistă (R.P.)
dând calificative
în gând (I.U.)
în noaptea albă
îmi dau singur palme:
un ţânţar flămând (R.P.)
cine va ceda
primul? (I.U.)
prea mare-i marea –
un ţânc aruncă-napoi
nisipul plajei (R.P.)
m-am săturat
de castele! (I.U.)
un bec în noapte –
zidul alb a devenit
planşă cu fluturi (R.P.)
dacă şi ei
aleargă după lumină (I.U.)
în luminiş
un pui de căprioară
orbit de soare (R.P.)
stop cadru
cu încetinitorul (I.U.)
concertul
poate să înceapă –
încă un greier! (R.P.)
nu mă mai plâng
de nesomn (I.U.)
şopârla s-a dus,
dar coada ei încearcă
să fugă-n frunze (RP)
până la apusul
soarelui (IU)
spre fântână

condus de greieri
şi lună (RP)
ce bine mă simt
în această companie! (IU)
am aprins focul
la margine de crâng
nu mai sunt singur (RP)
şi nici frig
nu-mimai este (IU)
paşi târşiţi
sub castanii ruginii
spre vechea bancă (RP)
numai de-aş găsi
locul liber (IU)
e toamnă mă încălzesc
aduceri aminte (RP)
până cumpăr
lemnele (IU)
un brotac verde
pe stiva de ştiuleţi paznic în toamnă (RP)
şi ce glas are
în liniştea serii! (IU)
singur în ploie
un geam luminat
mă ispiteşte (RP)
o nenorocire nu vine
niciodată singură (IU)
octombrie doar luna se scaldă
în mare (RP)
şi câteodată
turiştii scandinavi (IU)
lapoviţă,
mi-amintesc de haina
dezbrăcată ieri (RP)
capriciile vremii,
capriciile mele (IU)
spre şcoală
două ghiozdane roşii
şi căţelul negru (RP)
cu pete albe
şi coada veselă (IU)

fratele-a plecat se simte apoape
vântul şi gerul (RP)
şi iarna şi bătrâneţea
bat la uşă (IU)
pe cerul nopţii
gâştele sălbatice
mai ştiu cărarea? (RP)
ele cum s-or fi
orientând? (IU)
singur în noapte
şi vântul ce mătură
frunzele moarte (RP)
regretele unei veri
purtate pe umeri (IU)
ploaie de toamnă un şoricel sub frunză
ronţăie ceva (RP)
întotdeauna mănânc
înainte să beau (IU)
invidie:
căţelul s-a tolănit
la soarele toamnei (RP)
ce m-aş întinde
şi eu alături! (IU)
octombrie pe pajiştea verde (RP)
mesteacăn uscat (RP)
copacii
mor în picioare (IU)
şir la benzină,
însă pe ghiol un apus
galben de toamnă (RP)
ca într-o stampă
rară (IU)
în noapte ascultând la burlan
sonata ploii (RP)
împreună cu
un greiere (IU)
parcul în toamnă soarele se ascunde
după statuie (RP)

aureolând-o
pentru scurt timp (IU)
să plec la drum?
frunzele galbene
îmi mătură asfaltul (RP)
dar prin gânduri
cine face curat? (IU)
staţie de tamvai
zeci de umbrele aliniate (RP)
numai de n-ar
bate vântul (IU)
zi caldă totuşi păcat că nu-s pescar
să fiu pe mal! (RP)
a naibii condică
de prezenţă! (IU)
ieri am măturat,
dar dimineaţa
alt covor de frunze (RP)
lasă stânca şi ia
mătura Sisife! (IU)
pe banca
ascunsă-n boschet,
un măr uitat (RP)
ca un reproş
tăcut (IU)
în clasă
toţi ochii-s la fereastră:
primii fulgi! (RP)
ninsorile copilăriei
nu se pot uita (IU)
câte un fulg rătăcit
cade pe cărare,
ce iarnă săracă! (RP)
în urma lui
o lacrimă (IU)
deodată plopul
capătă frunze negre:
stol de grauri! (RP)
viile controlate
nu mai au nici un ciorchine (IU)
prima zi din an -

printre maşinile ce stau,
un câine (RP)
căscând copios
după o noapte fără somn (IU)
viscol
unde s-a adăpostit
căţelul negru? (RP)
hai acasă,
cuţule (IU)
pe cerul dimineţii
stolul de gâşte
dispare-n soare (RP)
odată cu
ţipetele lor stridente IU)
pescăruşul
încercând să se-aşeze
pe stânca îngheţată (RP)
e atât de fig
astăzi! (IU)
urma unui urs
pe sub brazii troieniţi iarna prea lungă (RP)
înapoi la hibernare
că în bârlog e mai cald! (IU)
cât de repede
vine seara
când aprinzi lampa (RP)
şi nopţile sunt
aşa lungi! (IU)
pe nisip
pescăruşul târăşte
aripa frântă (R.P.)
lor de ce le este
dată suferinţa? (I.U.)
tatăl în genunchi,
cântă
adunând jucăriile! (R.P.)
oda bucuriei
şi împlinirii (I.U.)
beţivul ceartă
prin geam manechinul:
prea e goală! (R.P.)
trebuie să mai schimbe
şi el o vorbă (I.U.)

vecernie –
făcându-şi cruci
bătrâna picoteşte (R.P.)
pe scăunelul
de lemn (I.U.)
târziu, după vizită,
privind roata
dezumflată (R.P.)
mi-a pierit tot
cheful petrecerii (I.U.)
Moş Crăciun a plecat
pe haina vecinului
urme de vată (R.P.)
dar copiii
sunt încântaţi (I.U.)
vânt şi zăpadă –
de mult trebuia
să fi-nflorit caisul (R.P.)
după calendarul
din perete (I.U.)
e primăvară –
streaşina a început
deja să cânte (R.P.)
petice de tristeţe albă
peste pământul reavăn (I.U.)
babe calde –
nu vom mai avea
mâţişori de Florii (R.P.)
copiii joacă
şotronul (I.U.)
am săpat toată via
turturica
tot mai cântă (R.P.)
pentru încântarea ei
sau a mea? (I.U.)
la soare
bunicul şi nepotul
cu sticla la gură (R.P.)
două generaţii
asemenea (I.U.)
jocul primăverii
trecătorul alergând
după pălărie (R.P.)

şi vântul
care se amuză (I.U.)
o hârtie saltă
treptele una câte una
întâiul vânt cald (R.P.)
dac-ar fi fost
una de zece mii? (I.U.)
pe luciul apei
petalele se scurg,
stelele rămân (R.P.)
două cercuri
un singur rotund (I.U.)
ce viaţă –
să ai în faţa ferestrei
un plop uscat (R.P.)
asta-mi aminteşte
că sunt muritor (I.U.)
pentru insectar
fetiţa iartă
Vaca Domnului (R.P.)
ce mică
şi frumoasă este! (I.U.)
în vasul de zmeură
paznic de nădejde –
un păianjen (R.P.)
dacă ar avea
şi muştele radar! (I.U.)
ce zăpuşeală –
şi mai e mult
până la fântâna seacă (R.P.)
jumătatea drumului
doar la dus (I.U.)
bătrânul
poartă trofeul –
un mac nescuturat (R.P.)
ducându-l ( atent)
nepotului (I.U.)
culcat pe plajă –
alături vrabia sare
peste orizont (R.P.)
după resturile
unui covrig (I.U.)
pe şosea

pisoi nehotărât –
înainte-înapoi (R.P.)
uff,
atâtea maşini! (I.U.)
să deschid poarta –
pe mâner
două omizi (R.P.)
fac drum întors
căci mai pot aştepta (I.U.)
primii stropi de ploaie –
bătrânul
continuă udatul (R.P.)
să fie-ntr-un
ceas bun! (I.U.)
iar tei înfloriţi –
dar nu mai număr
a câta oară (R.P.)
cum trebuie
înţeleasă reînvierea? (I.U.)
în ciutură
salvat de la înec
un greier (R.P.)
mă priveşte
buimăcit (I.U.)
tot mă cheamă
dintr-o geană de pădure
un cuc (R.P.)
de ce nu
m-aş duce? (I.U.)
se ceartă
pentru acelaşi arac
trei vrăbii (R.P.)
care dintre ele
va câştiga? (I.U.)
cine a ştiut
că voi trece pe aici –
petale pe trotuar (R.P.)
nu-mă-uita
şi albăstrele (I.U.)
bulevardul în noapte –
câinele traversează
pe zebră (R.P.)
educaţie citadină
de când era mic (I.U.)

la vitrină bătrâna
priveşte îndelung
rochia de mireasă (R.P.)
cum au trecut anii!
chiar şi de la nunta fetei (I.U.)
înaintea mea
pe uşă intră
o frunză (R.P.)
a venit toamna
sau… (I.U.)
pomii crescând
casa bunicilor
a rămas mică (R.P.)
poveştile copilăriei
şi vacanţelor (I.U.)
frunze-ngălbenite
totuşi
simt mulţumire (R.P.)
nu, timpul
n-a trecut degeaba (I.U.)
via singură
nu am făcut măcar
o sperietoare (R.P.)
an fără grauri
norocul leneşului (I.U.)
dau să plec
dar un fluture frumos
stă pe o frunză (R.P.)
minunea
în faţa mea (I.U.)
după zugrăvit
prin părul alb am fire
şi de mătase (R.P.)
şi nu-mi şade
deloc rău (I.U.)
de sub pătură
ascult ploaia şi vântul –
e deja toamnă (R.P.)
unde sunt
roadele verii? (I.U.)
nu pot acum
s-ascult nimic –
apune soarele (R.P.)

imortalizez minunea
pe retină (I.U.)
cocoşii sunt un cântec
înainte de culcare
noapte cu lună – (R.P.)
bătrânul şi greierele
stau de vorbă (I.U.)

