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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 

Ioana Voicil� Dobre vine sfioas� �i cutez�toare, dup� mai 
multe popasuri antologice �i ajunge pân� la noi, pentru a-�i face 
loc încet �i confortabil printre culorile curcubeului cu aceast� 
carte de autor. Pentru motive bine întemeiate, fata asta �i-a 
ales fanta de lumin� dintre verde �i albastru. În acest spa�iu de 
descântec, poetesa î�i deschide sufletul pentru a ne da ocazia 
s�-i admir�m fream�tul transparent-diafan al creuzetului literar 
�i zborul senin spre esen�ele cump�nite �i simple ale tr�irilor ei 
artistice.Cartea de fa�� este partea material� �i tangibil� a 
sufletului ei de albin� peren� �i consecvent� propriului crez 
literar, pres�rat câte pu�in în fiecare rostire atins� de lumina 
argintie a versului. 

ÎNTRE VERDE �I ALBASTRU- Ioana Voicil� Dobre g�se�te 
loc suficient pentru a-�i declama gândurile îmbibate de iubire, 
precum �i pentru a-�i întinde cerceaful violaceu-liliachiu al 
a�tept�rii �i speran�ei.Gâlgâie vara aici ca într-o felie de pepene 
proasp�t spintecat� �i se scutur� petalele florilor de nu-m�-uita, 
preg�tindu-se s�-�i nasc� bobi�ele n�zdr�vane ale rodirii bine 
temperate. 

ÎNTRE VERDE �I ALBASTRU este un loc de rug�ciune 
luminoas� �i limpede pentru momentele de singur�tate �i 
aducere aminte a visurilor fie neatinse �i reci fie deschise prea 
de mult timp pentru a mai fi proaspete �i r�coroase.Oricum aici 
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este locul relu�rilor cu încetinitorul a fazelor de interes major 
sau ale noilor începuturi mai fecunde �i mai promi��toare. 

De�i ne-am a�tepta ca ÎNTRE VERDE �I ALBASTRU  s� 
nu fie loc pentru tr�irile alb-umbrite ale iernii sau pentru ocrul 
vioi �i îmbel�ugat al toamnei înc�rcate de bine, Ioana Voicil� 
Dobre este binecuvântat� cu un bogat sentiment al abunden�ei 
astfel încât anotimpurile nu mai trebuie s� stea intrare. De�i 
cele dou� culori sugereaz� vara cea senin�, pân� la urm� se 
g�se�te loc pentru fiecare partea a anului, în 365 de culori �i 
nuan�e. 

Dincolo de toate �i mai presus de orice - ÎNTRE VERDE �I 
ALBASTRU, Ioana Voicil� Dobre î�i cânt� iubirea. Îngân� ca o 
turturea senin� ca zarea �i se fr�mânt� ca o columb� alb� ca 
laptele în strofe de dor generos �i atins de a�teptare. 

,,Poate c� aerul nu mai miroase a crini sau l�cr�mioare,/ 
poate c� timpul a aruncat parfumul acesta dulceag / odat� cu 
iubirea noastr�./ Poate c�...între verde �i albastru cititorul î�i va 
gasi m�car o singur� dat� propriile lini�ti pentru care s� 
parcurg� toat� aceast� distan�� la pas, dus-întors. Merit�! 

 
Ion Buciuman - Realizator ,,Poezia speran�ei,, 

SPERAN�A TV 
www.ionbuciuman.ro 

 
 
 

Între verde �i albastru – frumuse�ea 
cugetului… 

 
 

„Dou� lucruri îmi umplu sufletul cu ve�nic nou� �i crescând� 
admira�ie �i venera�ie, cu cât mai des �i str�lucitor se îndreapt� 
gândul meu c�tre ele: „Cerul înstelat deasupra mea �i legea 
moral� în mine…” (Kant) 

Poezia adus� în stadiul de „me�te�ug”, �lefuit� pân� când 
„str�lucirea” aproape c� te orbe�te… nu mai las� sufletului nicio 
cale de exprimare. Poezia are nevoie de lumin� cald� �i 
blând�, lumin� care s�-i asigure curgerea lin�. Lipsit� de 
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spontaneitate, naturale�e, lirism, poezia se stinge încet – 
transformându-se într-o „form� geometric�” f�r� tr�ire. 

Deosebite sunt versurile ce urmeaz�, versuri în care via�a 
este comparat� cu o „tabl� de �ah”, iar piesele sunt personajele 
ce-�i joac� rolul. Fiecare mutare în acest spa�iu poate fi un 
moment de bucurie, încântare, dar �i de cump�n� �i triste�e, 
înso�ite adesea de un cântec de jale. Imaginarul este darnic cu 
cel care (curtenitor) îl „invit�” într-o zi a încerc�rilor… la o 
partid� de �ah, un joc ce se aseam�n� atât de mult cu jocul 
vie�ii în alb-negru… - (poeta având îndr�zneala �i curajul 
confrunt�rilor) 

„privesc la via�a mea / ca la o tabl� de �ah / 
invadat� de nebuni / �i cai s�lbatici / „… 
A� numi m�nunchiul de cuvinte izvorât din frumuse�ea 

cugetului „pioni nevinova�i”, pioni adu�i în fa�a cititorului care va 
decide… A trimite la „moarte sigur�” – de c�tre criticii în�spri�i 
de timp – nobila împletire dintre spirit �i suflet… ar fi o 
adev�rat� „nebunie” �i abera�ie deoarece moartea e „sigur�” 
oricum. A se lua aminte! 

Poeta nu �ov�ie în fa�a obstacolelor ce-i blocheaz� drumul, 
ci dimpotriv�, cu abilitate, sustrage „carul reginei de alb” �i 
biciuind „caii s�lbatici”… porne�te spre orizonturile visate, pe 
drumuri pline de lumin� – la bra� cu poezia �i cu soarele-n 
priviri. 

„s� privesc soarele / în adâncul luminii / 
c�ldura lui / m� înv�luie �i soare devin!” 
( Dragoste de via��) 
Descoperim cu u�urin�� în aceste versuri dorin�a poetei de a 

transcede într-o alt� dimensiune, de a se contopi cu astrele, cu 
cel mai mare astru „soarele” �i din „adâncul luminii” s� d�inuie 
deasupra lumii ca flac�r� suprem�. Curgerea liric� este rodul 
gândurilor �i tr�irilor pline de substan�� �i fine�e: 

undeva printre rânduri / ne-am întâlnit: / 
ce be�ie! / tu, r�mâi aceea�i / pas�re rar� / tinere�e !” 
( Vis pierdut) 
Valoarea estetic� este dat� de capacitatea poetei de a 

subtiliza gândul, r�sf��ându-l �i aducându-l într-o adev�rat� 
stare de „be�ie”. 

adio spun / copilului din mine / �i-mi dezbrac inima / 
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de un cojoc /în plin� iarn�. 
/ �i nu �tiu dac� e bine / sau dac� focul / 
adormit în ea /va rezista în iarna grea / 
(S�-�i r�mâi credincios �ie însu�i!) 
�i chiar de-a trecut prin atâtea „anotimpuri” poeta are 

curajul de a dezbr�ca un „cojoc / în plin� iarn� „ �i ascult� cu 
aten�ie „ ecoul pa�ilor / gândind c� n-au obosit înc�.” În spatele 
textului poetic vegheaz� un înger p�zitor, o voce a ra�iunii 
venit� din copil�rie, dar �i o umbr�… un glas al materiei aflat� 
într-o continu� devenire �i transformare. Versurile expresive, 
metaforele - sc�ldându-se în ape limpezi �i clare – 
impresioneaz� �i aduc un plus de prospe�ime �i de scânteiere. 

„un cântec de lumin� ninge-a mister prin crengi 
când ciutura-nflorit� adânc coboar�-n suflet.”… 
(Un cântec de lumin�) 
Fire aleas� �i cultivat�, poeta ne r�sfa�� cu simboluri 

diverse �i bogate, simboluri ce pun în valoare experien�a de 
alchimist, - cuvântul lipsit de crispare – fiind desprins cu 
dezinvoltur� din „a soarelui palet�”. 

„sunt cântecele toate / de fulgi-petale ninse 
acolo între ape / acolo între vise”… 
( Un cântec de lumin�) 
Structur� poetic� armonios închegat�, acest cântec al 

emo�iei intelectuale implic� întreaga tr�ire a poetei – ce caut� în 
natur� un loc de popas �i de medita�ie. 

�i cu „rochia-nverzit� prematur”, proasp�t� �i plin� de 
vitalitate afirm�: 

„sunt prim�vara ta / �i-a florilor / 
�i lini�tea venit-am, / s� �i-o fur!” 
(Sunt prim�vara) 
Natura exalt� sufletul sensibil al poetei, aceasta oferindu-se 

cu entuziasm clipelor frumoase – clipe ce aduc lumin� 
binef�c�toare spiritului, lumin� ce se revars� �i asupra 
versurilor elevate purt�toare de sensuri subtilizate estetic. Omul 
superior caut� mereu în�l�area pe vertical�, caut� neobosit 
spa�iile pure, luminoase, „raza, floarea, drumul �i înaltul” a�a 
cum afirm� poeta. Verticalitate înseamn� moralitate, înseamn� 
c� omul trebuie s� devin� con�tient �i responsabil de ac�iunile 
sale, de înc�rc�tura cuvintelor rostite �i a�ternute pe hârtie. 
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Cuvântul – aceast� lumin� interioar�, flac�r� a spiritului – se 
vrea comunicat, d�ruit cu generozitate în speran�a de a reg�si – 
oglindit� fericirea – �i-n ochii celorlal�i… fericire tr�it� atunci 
când s-a „întâmplat” miracolul primei iubiri: 

,,�i am g�sit în ea atâta var�, / 
soare-n triluri, zumzet, clipocit! 
�i-am iubit atunci întâia oar� / 
Tot ce are via�a de iubit.” 
(M-a primit la pieptul ei, p�durea) 
Mare iubitoare de natur�, de frumos cu aur� de mister… 

(favorit� fiind prim�vara ), poeta nu contene�te s-o înal�e �i s-o 
cânte în versuri – a�ezând-o în suflet ca pe o adev�rat� 
„comoar�”. Îndr�gind nespus atât r�s�ritul cât �i apusul cu 
minunata-i palet� coloristic�, „într-o var� de poveste” se las� 
sedus� de visul în care are „marea la picioare” �i calc� „valul 
lini�tit” �i ascult� „dorul cum se tânguie” sperând c� de undeva 
din „bra�ele cerului” va coborî iubirea mult visat�. Este prezent 
în versuri sentimentul iubirii �i al tânjirii dup� g�sirea �i 
contopirea sufletelor pereche – sentiment asociat cu cel al 
nelini�tii, dezam�girii…Stingerea acestui sentiment tulbur� 
sufletul ce-�i ascunde lacrima în nop�ile albe de nesomn. 

„Eu nu �i-am fost decât o prim�var�,/ 
Singura lacrim� a vie�ii tale / 
Ce-a a�ezat-o sufletul, comoar� / 
În trupul blând al dalbelor petale!” 
(Prim�var�-l�crimioar�) 
Limbajul poetic, ca un parfum prim�v�ratec, seduce cu 

u�urin�� prin frumuse�e �i naturale�e: 
„În lini�tea adânc� a câmpiei / 
Te-am sim�it, Doamne, în lanuri frem�tând. / 
Erai acolo în culmea bucuriei! / 
Priveai în bob, pâinea crescând.”… 
(O clip� de singur�tate) 
�i iat� cât de bine �tie poeta s� s�deasc� cuvântul în locul 

cel mai prielnic. Nu pu�ine sunt momentele când este c�utat� 
singur�tatea, ca o salvare, ca o nevoie de reculegere, de 
reg�sire a divinit��ii �i a p�cii interioare. Cuvintele curg limpezi – 
ca un izvor albastru – în deplin� armonie cu tr�irile-i murmurate 
discret. În fa�a frumosului sufletul poetic se deschide spontan, 
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r�mânând s� contemple peisajul întâlnit în cale, cu adânc� 
considera�ie �i recuno�tin�� – gândul fiind subjugat în întregime 
de farmecul f�r� egal- „cl�tind lumina în izvorul proasp�t”. 

Imagina�ia �i intelectul se prind în „jocul armonic” al 
cuvintelor – cuvinte „frem�tând” …ce încânt� �i genereaz� un 
sentiment estetic de mare delicate�e. Nu lipsesc din poem nici 
momentele de triste�e, nelini�tile �i mai ales momentele de 
r�scruce când via�a pare a deveni o adev�rat� povar�. În fa�a 
oglinzii poeta î�i tr�deaz� temerile… con�tientizând c� 
existen�a efemer�, perisabil�, supus� degrad�rii – a l�sat urme 
vizibile pe chipu-i înv�luit în lumin�…alt�dat�. Expresive, 
impresionabile �i de mare rafinament sunt versurile: 

„ Am cerut ap� / din izvorul gr�dinii tale / într-o amiaz� / 
cu ar�i��. / Aveam gura însetat� de dor, / 
mâinile tremurânde / �i ochii str�lucind / a speran��.”… 
(Muguri noi) 
Dincolo de obstacole, înfrângeri, zbucium, poeta î�i pune 

n�dejdea în poezie, în cuvântul fragil �i ginga� considerat un 
„far” într-o lume a tenebrelor! De admirat este dorin�a poetei de 
a nu r�mâne prizonier� unui timp trecut – timp ce a l�sat 
deseori o lacrim� pe obraji. P��ind cu noble�e mai departe, 
aceasta î�i pune întreaga speran�� în „soarele de mâine”, în 
noile ml�di�e, „muguri noi”… care sunt „nepo�ii”, adev�rat� 
binecuvântare �i mângâiere divin�. 

„N-ai cumva un loc de tain� / Unde s�-mi a�ez iubirea? 
Este unica-mi comoar� / Ce-�i aduce fericirea!”… 
Taina este cea care înfrumuse�eaz� �i salveaz� sufletul de 

la tot ce este ostil în jur. Prospe�imea liric� a versurilor nu face 
decât s� predispun� cititorul la o tr�ire emo�ional� profund�. 

Sensibil�, de�in�toare de rezerve spirituale, poeta caut� 
„semne” în tot ce o înconjoar�, semne care s� o duc� spre 
adev�rul fiin�ei, spre adev�ratul scop al existen�ei. 

Volumul de versuri „Între verde �i albastru,” purtând 
semn�tura poetei Ioana Voicil� Dobre, semnific� spa�iul în care 
„domne�te sufletul” – suflet care are parte de clipe nenum�rate 
de fericire dar �i de multe r�scruci ce pândesc r�t�cirea…Poeta 
Ioana Voicil� Dobre î�i duce existen�a oscilând între frumuse�ile 
lumii profane �i frumuse�ile b�nuite, neclare, misterioase ale 
unui spa�iu imaginar. 
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Fire curioas� „autodidact”, iube�te slova, cartea, dreptatea 
�i adev�rul. Mereu surprinz�toare �i plin� de optimism afirm� c� 
este în continu� grab� s� prind� „clipa în poezie.” 

V� recomand cu c�ldur� volumul de versuri „Între verde �i 
albastru”, volum în care î�i face loc „un univers al esen�elor” �i 
în care v� ve�i reg�si tr�irile de fiecare zi. 

 
Valentina Becart - Ia�i 

 
 

Et in Arcadia ego 
 

Undeva, cândva, la o margine a b�r�ganelor, o copil�, cu 
ochii rotunzi ca ni�te bumbi�ori, privea din verdele câmpiei la 
semea�a înf��i�are albastr� a mun�ilor ce se profilau departe în 
zare �i de care se sim�ea atras� irezistibil �i gândea cum e s� 
zbori între verde �i albastru… 

Era acolo, parc� de la începuturi �i, cu urechea treaz�, 
prindea torsul cunoscut al unui tractor, unul special, numai al ei, 
care-i aducea seninul pe fa��, pentru c� numai acolo sim�ea 
acea iubire profund� de tot �i de toate, fiindc� acolo era, cum 
spunea Creang� - casa p�rin�ilor mei.  „Iubirea am sim�it-o-ntâi / 
în pâinea de pe mas� / �i-n glasul mamei, grijuliu / ce m� striga 
prin cas�.” �i unde, cu siguran��, cei mai mici decât ea o 
chemau dulce: d�dico! 

Pentru c� �i pâinea aceea venea tot din verdele d�ruit al 
câmpiei privegheat de albastru, pentru c� acolo, în taina 
gr�dinii se cre�tea prim�vara, adic� ea: 

„..o prim�var� plina de mister / Pe câmpuri, în livezi �i prin 
p�duri. / M�-mpodobesc cu flori de m�r: /Tu, verde drag, iar 
inima îmi furi!” 

�i tot acolo, era casa bunicii unde, „Totul e verde, u�ile cu 
tocuri �i praguri late, / geamurile cu / pervazurile pline de flori / 
�i podina din drugi mari de lemn.”, bunica, pe care o iubea 
nespus �i care venea de la biseric�, în zilele de s�rb�toare “cu 
co�ul t�u frumos împletit de me�ter, / cu c�ni�ele tale de mo�i / 
împodobite cu cire�e, cu prune uscate, / cu str�chinile tale 
mereu pline ,/ cu mâinile tale mereu d�ruinde.” �i c�reia îi va 
p�stra o recuno�tin�� profund� peste ani. 
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 Acolo Ioana Voicil� se afla în �inutul de legend� al fericirii 
�i, cu siguran��, poate spune acum “Et in Arcadia ego.”. 

Între p�mânt �i cer, între verde �i albastru în �inutul acela 
ferice se z�misleau speran�e, speran�e ce vor r�bufni ca ni�te 
furtuni verzi �i albastre prin m�ri de cuvinte, fiindc� Dumnezeu, 
în marea Sa milostenie, i-a d�ruit acelei copile de odinioar� 
lumina Sa �i a cuvântului �i c�ruia, d�dica Ioana îi mul�ume�te 
acum: 

“Doamne î�i mul�umesc c� mi-ai dat…/ �i, Doamne, eu î�i 
mul�umesc zi de zi  / C� în iubire, cu drag, tu m� �ii / Dar eu nu 
�i-am dat decât poezii! / Cuvinte s� spun� cât pot s� sl�vesc 
/Iubirea de oameni �i cât ii iubesc / �i câte-am f�cut ca s�-i 
mul�umesc.” 

Acum, când rodul furtunilor verzi �i albastre din suflet au 
poposit lini�tite pe câmpiile albe ale c�r�ii, Ioana poate spune: 

„Din tot ce am …/ Nimic nu-mi apar�ine, doar via�a ./ Am 
adus atâta iubire în ea/ încât devenit� pictori��, / am pictat în 
fiecare zi / câte un poem mut dar atât de viu! / Aici în vârful 
degetelor am totul �i mâinile îmi pun truda în oglind� ./ Via�a 
mea, o galerie cu tablouri vii, / poeme mute de atâta culoare �i 
bucurie.” r�mânând s� �eas� în continuare alte lumini �i culori, 
alte vise �i speran�e : 

„Eu �es vise �i m� bucur...” 
A�a cum m� bucur �i eu de reu�ita ei. 

 
Leonid IACOB - profesor,  

Com�ne�ti-Bac�u 
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Anotimpurile vie�ii 
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Sunt prim�var� 
 
Am palmele-nflorite 
cu narcise 
�i la urechi, cercei 
de ghiocei. 
Sunt prim�vara 
ce-nflore�te vise, 
pe câmpuri 
unde zburd� miei! 
 
Am inima-nro�it�, 
un bujor 
�i rochia-nverzit� 
prematur. 
Sunt prim�vara ta 
�i-a florilor 
�i lini�tea venit-am 
s� �i-o fur! 
 
Am ochii, scânteieri 
de stele noi 
�i sufletul 
deschis spre soare. 
Sunt prim�vara, 
darnic� în ploi, 
mam� 
semin�ei roditoare! 
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Be�ie de prim�var� 
 
Te-mbat�, de parfumul florii de salcâm 
De albul ei ca tâmpla milenar�! 
Trimite-n diminea�� al t�u gând, 
Scânteie din f�clia de asear�! 
 
T�cerile s-or înc�lzi la soare 
�i ochii s-or cl�ti în verde pur. 
S-o limpezi iubirea din izvoare 
�i-o floare va fi totul împrejur! 
 
Arcu�ul va-ncropi o melodie, 
Vioara inimii o s� tresalte 
�i visul, ca un puf de p�p�die 
Se va-n�l�a pe notele înalte! 
 
Te-mbat�, de parfumul florii de salcâm 
De albul ei ca tâmpla milenar�! 
Trimite-n diminea�� al t�u gând, 
Scânteie din f�clia de asear�! 
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Prim�var�-l�cr�mioar� 
 
Eu nu �i-am fost decât, o prim�var�, 
Parfum de dor �i dragoste �i rou� 
Ce te-au înnobilat întâia oar� 
C-un nume nou �i cu o hain� nou�. 
 
Eu nu �i-am fost decât o prim�var� 
Prin zecile de prim�veri t�cute 
�i am r�mas o trist� l�cr�mioar� 
Într-o gr�din�-a florilor pierdute. 
 
Eu nu �i-am fost decât o prim�var�, 
O lacrim�, sub raza vie�ii tale 
Ce-a a�ezat-o sufletul, comoar� 
În trupul blând al dalbelor petale. 
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Uimire 
 
Prim�vara cânt�-n strun� florilor, de ,,ziua bun�!,, 
 
�i-n p�durea fermecat�, roua clipei din petale, 
Curcubeie mii arat� �i-n privirea dumitale. 
 
Pretutindeni e-armonie.Verdele e-un împ�rat 
Ce-a sosit cu veselie �i cu floare-ncoronat. 
 
Prim�verii se vrea mire.Cânt� în privirea lui 
Toat� floarea câmpului, iar în ochii ei- uimire! 
 
Din adâncuri de lumin�, leg�nate-n al lui cânt 
Ivesc susur de izvoare, prim�verii �ipotind. 
 
Din mireasma rev�rsat� peste z�ri, cu d�rnicie, 
Blânda s�rutare-a clipei, toate visele învie! 
 
�i-ntr-o raz� împletit� cu a ochilor dorin��, 
Prim�verii-ntotdeauna, verdele-i e n�zuin��. 
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Poem în oglind� 
 
Ploaia prim�verii, iat�, tot p�mântul îl îmbat�! 
Mai vioi respir� floarea când în stropi se cerne zarea. 
Mult mai vesel�-i chemarea �i mai dulce s�rutarea! 
Ochii t�i str�lucitori, mult mai verzi r�sar în zori! 
----------------------------------------------------------- 
Ochii t�i str�lucitori, mult mai verzi r�sar în zori! 
Mult mai vesel�-i chemarea �i mai dulce s�rutarea. 
Mai vioi respir� floarea când în stropi se cerne zarea. 
Ploaia prim�verii, iat�, tot p�mântul îl îmbat�! 
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Dragoste fraged� 
 
Peste verdele-n ne�tire, plou�- lacrimi de iubire. 
Cânt�-n fiecare floare, dragostea ca o chitar�. 
Cântec nou, de înflorire str�luce�te în privire 
�i iubesc, a câta oar�, ochii t�i de prim�var�?! 
 
Cânt�-n fiecare floare, dragostea ca o chitar� 
Când zefirul unduie�te firul ierbii ce zâmbe�te. 
P�durile �u�otesc, frunzele se-nveselesc 
�i obrajii-mi se ro�esc, c-au aflat cât te iubesc! 
 
Cântec nou, de înflorire, str�luce�te în privire. 
Prim�vara d� de �tire, vie�ii, de a ei sosire 
�i m�-nv�luie-n iubire, armonie, str�lucire 
�i iubesc a ei menire �i iubesc, iubesc, iubire! 
 
�i iubesc, a câta oar�, ochii t�i de prim�var�, 
Geana �i clipirea lor ca petala florilor, 
Florilor de viorea care-mi ascund dragostea 
�i m� rog iar, s� mi-o dea, ca s� gust amar din ea! 
 
Peste verdele-n ne�tire, plou�- lacrimi de iubire. 
Cânt�-n fiecare floare, dragostea ca o chitar�. 
Cântec nou, de înflorire str�luce�te în privire 
�i iubesc, a câta oar�, ochii t�i de prim�var�?! 
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Bucuria inimii 
 
Au înflorit cai�ii a�a cum visele-nfloresc 
�i simt o bucurie ce nu pot s� o definesc! 
 
E numai prim�vara, ce-n suflet m� inund�, 
Lumina vie�ii calm�, iubirea ce abund�. 
 
Au înflorit cai�ii, inimii mele-i spun! 
Narcise �i lalele îmi înfloresc în drum. 
 
Tu, bucur�-te iar�, inim� iubitoare! 
R�mâi, în prim�var�, cea mai frumoas� floare! 
 

 
 
 

Iubirea prim�verii 
 
M-ai leg�nat pe bra�e, te-am mângâiat pe suflet 
Când mi-ai cântat tot dorul ce se revars�-n flori. 
Te-am leg�nat în vise, m-ai mângâiat pe cre�tet 
�i-n prim�vara asta, tu iar îmi dai fiori! 
 
M-a leg�nat zefirul ce l-ai trimis cu �oapte 
�i mi-a întins potirul miresmelor din ape. 
Te-am mângâiat cu raza, care-a irumpt din piept 
�i-ai înflorit la gândul, nop�ilor în care te a�tept. 
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Un bujor �i-o l�cr�mioar� 
 
Adap�-te, din lacrima-mi iubite! 
Bujor s�-�i fie fa�a, iar în zori 
�i, din atâtea gânduri risipite 
Te-adun� �i tr�ie�te printre flori! 
 
Am s� m-ad�p din lacrima-�i curat� 
S� v�d de vei putea uita vreodat�! 
O via�� am tr�it, doar printre flori 
�i am iubit de zeci �i zeci de ori. 
 
Sunt l�cr�mioara alb�, înflorit� 
�i, de bujor, a� vrea s� fiu iubit�! 
�i am s� fiu acum �i mai concis�: 
Cunosc iubirea ta pentru narcis�! 
 
Mai �tiu c�-n fiecare prim�var�, 
Privirea altei flori ai c�utat... 
Eu sunt prea mic� �i sunt rar� 
�i, lacrimi, pentru tine am v�rsat! 
 
Ah, l�cr�mioara mea dorit� 
Am în obraji prea mul�i bujori! 
De-ai fi a mea, ai fi mai fericit�, 
�i cea mai r�pitoare dintre flori! 
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Roua dragostei de via�� 
 
Eu te simt în raza blând�, prim�var� parfumat�!  
În dorin�a mea, arzând� te presimt ca niciodat�.  
Tu, în zori, pe-o adiere, calm� �i u�oar� vii  
S� cre�ti mugurii de miere, pomilor �i printre vii.  
 
Str�luce�ti, purtând în plete, un noian de violete 
Iar din galbene narcise împlete�ti noaptea la vise. 
Eu te am în suflet, fat�!Tu, mereu îmi înflore�ti  
Floarea vie�ii, parfumat� cu idile �i pove�ti! 
 
Un bujor-aprins zâmbe�te unei dalbe l�cr�mioare. 
Fa�a ta, iar str�luce�te, l�crimând de-atâta floare! 
Roua dragostei de via��, tot preface-n nestemate 
�i mi-am dat cu ea pe fa�� s� fiu prim�var�-n toate! 
 
 
 
 
Tinere�e 
 
O f�râm� de visare, un mister desprins din soare, 
O clipit� nedospit� din a inimii ispit�, 
R�s�rit plutind pe ape, un ecou din val în val, 
Azi, surâsul mi-l adap� cu un iz de ideal. 
 
Din parfumul de p�dure proasp�t�, încremenit�, 
În savoarea cea de mure, simt guri�a ta iubit�. 
�i-n c�rarea �erpuit�, raze blânde-n curcubeu 
Împletesc �irag, aevea, cu iubire, pasul t�u. 
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Gr�dina soarelui 
 
Nimic nu se compar�  
cu dimine�ile de var� 
din gr�dina cu iasomie  
�i trandafiri, o mie! 
Atâta forfot� e în zori, 
în gr�dina de flori  
încât v�d  
cum se treze�te o poezie,  
adormit� asear� 
în care, florile s-au colorat  
în asfin�it-ro�cat. 
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Iubirea verii 
 
Prin p�dure, 
Timpul pare s� fi încetinit, 
S� nu tulbure îndr�gosti�ii. 
Copacii se privesc lini�ti�i în ochi, 
Mirându-se fiecare de verdea�a celuilalt, 
Contemplând vara în inima iubitei. 
�i pare c�, în vara asta 
S-au v�zut pentru prima dat�! 
�i, niciodat� verdele n-a fost mai verde, 
Mângîierile mai tandre �i soarele mai arz�tor! 
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Azi sunt fericit�, f�r� motiv! 
 
Azi sunt fericit�, f�r� motiv!  
Un motiv ar fi totu�i,  
aripile de fluture în zbor.  
 
�ti�i câ�i fluturi am v�zut azi?  
Dar, câte culori s-au strâns,  
s� le împodobeasc� aripile?  
 
Privirea mi-a zburat odat� cu ei  
�i mirosul fiec�rei flori m-a ame�it.  
Poate, de aceea sunt fericit�, f�r� motiv!  
 
Poate sunt deja un fluture  
�i nu mi-am v�zut aripile pân� acum!  
Poate c� parfumul e de vin� sau vântul.  
 
Azi sunt fericit�! To�i fluturii, toate florile  
mi-au cântat, au dansat, s-au jucat.  
Iat� un motiv ca s� fiu fericit�! 
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Floarea-soarelui 
 
Bun� diminea�a, Soare! 
spuse floarea 
�i el îi d�rui petale noi din raze  
�i cu un nume nou o în�l��. 
Buna diminea�a, floarea-soarelui! 
spun copiii 
�i fiin�a ei î�i pleac� privirea  
din cerul p�mântesc 
desenând umbre razelor împ�r�te�ti. 
Ferici�i, fiii Terrei 
mângâie înc� astrul iradiind în floare. 
 
 
 
 
Toamna vie�ii 
 
Sunt un strugure dulce, 
amintind prim�vara, curcubeu de culori. 
 
Sunt un strugure colorat 
amintind vara, însorit� mereu. 
 
Sunt un strugure parfumat, 
ce p�streaz� toamna, hr�nind amintiri. 
 
Dulce, colorat, parfumat, 
strugure în form� de inim�, 
 
p�strat cu grij� peste iarn� 
vreau s� r�mân pentru tine! 
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S� ai marea... 
 
S� ai marea la picioare, s� calci valul lini�tit 
�i vr�jit, pe ��rmul zilei, s� prive�ti spre r�s�rit! 
S� ai marea la picioare într-o var� de poveste, 
Bucuria mare-a m�rii doar în sufletul t�u este! 
 
S� ai marea zbuciumat�, valul s� te biciuie 
�i s-ascul�i, ca niciodat�, dorul, cum se tânguie! 
S� ai marea la picioare, dragostea-n esen�a sa 
�i tu însu�i s� fii mare, de iubire, undeva... 
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Dor de toamn� 
 
Mi-e dor de fumul serii, de luna coapt� în lumin�, 
De râsetul meu de copil� �i dansul frunzelor, puzderii! 
 
Mi-e dor de rumena gutuie, coapt�-n jar de crengi uscate, 
�i de toamna ar�mie, dulce, darnic� în toate! 
 
Mi-e dor de mustul t�mâios, nectar din soare adunat, 
De strugurele credincios ce vara-ntreag� s-a bronzat! 
 
 
 
 
Toamna din oglinda mea 
 
Plin�-i toamna de parfum cu cerceii ei din struguri! 
Colieru-i din castane mai aprinde-n inimi, ruguri. 
 
�i-a luat rochia de frunze, decorat�-n stilul ei 
�i cu rubiniu pe buze a pornit-o pe alei. 
 
Are pa�ii m�sura�i �i privirile blajine. 
Toamna, de o c�uta�i, e-n oglind�-aici, la mine! 
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Iubirea toamnei mele 
 
Iubirea m� cheam�, de mân�, s-o �in 
Când zburd� pe dealuri, prim�v�ratec. 
Îi spun c� mi-e toamn� �i prin p�ru-i lin, 
Vârtejuri de frunze s-au prins, nebunatec. 
 
Dar ea, nu m� ascult�! Are visele ei 
�i vesel� m�-ndeamn� spre creste. 
Îi spun: vine iarna �i-n p�r �i pe-alei! 
Ea trece, râzând peste toate aceste. 
 
Iubirea m� cheam� �i cu ochii închi�i 
M� las purtat� de mâna-i arzând�. 
M� duce-n înalturi, m� plimb�-n abis, 
I-accept nebunia �i tr�iesc un vis! 
 
 
 
 
Frunz� ruginie 
 
Frunz�, frunz� ruginie! Cine dorul t�u îl �tie, 
În�elege de ce pleci pe ape �i pe poteci! 
 
Frunz�, ruginie Doamn�, vine-n zborul t�u o toamn� 
M�noas� �i generoas� �i se cuib�re�te-n cas�! 
 
Pic�-n zborul t�u alene, vara, adormind pe gene. 
Pic� visele brumate, la p�mânt, însp�imântate! 
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Corn de timp vr�jit 
 
Toamna asta e frumoas�, luminoas� ca un gând! 
Mi-a p�strat soarele-n cas� �i-amintirile pe rând. 
Cu c�ldura-i de poveste m�-nconjoar� bra�ul ei. 
Luminoas� toamn� este peste suflet �i pe-alei! 
 
 
Toamna asta-i minunat�, generoas� peste poate, 
Cu vinul mustind pe mas�, jubilând printre bucate! 
�i-n poiana toamnei noastre, pref�cut�-n prim�var�, 
Suntem regii c�tre care, ploi de stele iar coboar�. 
 
 
Visele se cern, fantastic, dintr-un corn de timp vr�jit 
Ca o veste minunat� ce p�mântul a-nverzit! 
Sufletele cânt� iar��i melodii de mult uitate 
�i amurgul-sur coboar�, leg�nând acestea toate. 
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Zvon de iarn� 
 
S-a-ntristat deodat�, toamna. �uiera vântul prin crengi 
Spulberând la întâmplare toate frunzele sl�bite. 
S-a ascuns deodat�, prin�ul, dup� nori �i a l�sat-o 
Vântului, s-o ame�easc� în triste�i învârtejite. 
 
S-a zvonit c� mâine-n zori, sora-�i cheam�-n ajutor 
Ca s�-�i cearn� fulguirea în covor dup� covor. 
Simt c� peste-acestea toate: var�, toamn�, prim�var�, 
Soarele, din raza-i sfânt�, doar dreptate va împarte 
 
Dându-i iernii cât dore�te, prim�verii ce-a visat, 
Verii- dragostea lui toat�, toamnei- rodul cel bogat! 
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Flac�r� tremurând� 
 
Privesc în adâncul luminii din �emineu. 
Ceaiul s-a r�cit. Gândurile m-au purtat departe... 
Mireasma mentei r�zbate în înc�pere. 
Privesc fascinat�, flac�ra tremurând� 
Ca dragostea mea, pentru tine! 
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Noapte de iarn� 
 
Afar�, în albul z�pezii,  
Se cern vise mari din înalt 
�i parc� te simt mai aproape  
Iar dorul se vrea alinat. 
 
O vraj� e totul în jur  
�i iarna la foc mi-o petrec 
Când stelele nop�ii devin  
Minuni pentru clipe ce trec... 
 
E sfânt� aceast� pace! 
Copiii mi se odihnesc. 
M� rog, cu smerenie, Doamne,  
Ai grij� de cei, ce-i iubesc! 
 
 
 
S-a întors iarna! 
 
S-a întors iarna. 
Ca o privire furioas�, 
ca o femeie geloas� 
la soba de-acas�,  
iarna s-a întors! 
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În lumea iubirii 
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R�s�rit 
 
Zori de zi, zori de zi, în lumin� reînvii  
Visul adormit în sear�, ridicând o pânz� iar�,  
Picurând arsura razei peste începutul frazei!  
 
Zori de zi, zori de zi, roua-ntinselor câmpii,  
Lumini� sc�ldat în rou�, cale veche, cale nou�...  
Pe p�mântul-labirint, fericirile m� mint  
 
�i m�-ntorc orice ar fi, tot la tine, zori de zi! 
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Pentru noi 
 
Pentru noi, 
voi opri timpul în loc 
�i ploaia voi aduce, în de�ert  
d�ruindu-i  
p�duri tropicale!  
Pentru noi,  
nimic nu-i prea mult,  
pentru visele tale!  
 
Pentru noi,  
izvoare limpezi 
voi scoate din adâncuri,  
s�-�i înviorezi fa�a,  
în r�s�rit!  
Pentru noi, 
s�la� de alge, în suflet,  
iubirii i-am cl�dit! 
  
Pentru noi,  
fructe exotice  
voi culege în panere,  
cu grij�, a�ezându-le.  
Pentru noi,  
din dulcea�a lor,via�� nou�  
vom cre�te, sub soare,  
împlinind-o! 
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Amintire 
 
Bra�ele tale m-au primit �i m-au leg�nat. 
Copil am redevenit atunci! 
Grijile mi-au disp�rut, lumea s-a volatilizat. 
Eram numai noi. 
Tu-leag�nul iubirii mele,  
mirat, speriat, fericit c� am r�spuns  
chem�rii tale, din adâncuri... 
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Soarele r�s�rea pe chipul t�u 
 
De pe pod, privirile noastre urcau pe firul apei. 
Acolo, soarele str�lucea ca o moned�  în apa limpede. 
Priveam amândoi, în t�cere, asfin�itul. 
�i tu zâmbeai atât de frumos încât,  
Am surprins, pentru o clip�, 
R�s�ritul pe chipul t�u. 
 
 
 
 
Darul meu 
 
Pe banca din parc a�teptai viitorul. 
Erai, atât de încordat, 
Cu pumnii strân�i, a�teptând! 
Voiam, s� m� cuprind� bra�ele tale 
Dar palmele nu le-ai întins. 
Privirea ta, nu m-a atins! 
Cum s� po�i primi viitorul, 
Altflel, decât cu bra�ele deschise? 
Deschide-�i, inima, în prim�var� 
�i uit� de iarna din noi! 
�i, du-m�, departe, cât mai departe! 
Rote�te-m�, în alte ochiuri de via��, 
S� ajung la inima ta 
�i al nostru va fi viitorul! 
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În lumea iubirii 
 
În lumea în care se na�te iubirea 
Sunt numai parfumuri de roze. 
Acolo vin fluturi s�-�i cl�teasc� privirea 
Cu iasomii, trandafiri, tuberoze. 
 
În lumea în care se na�te iubirea 
Sunt numai cuvinte de plu�. 
S� mângâie suflete le este menirea, 
S-alunece lin pe arcu�. 
 
În lumea în care se na�te iubirea 
E limpede ap� �i-i aspru pârjol. 
F�cut�-i din inimi ce-�i duc fericirea, 
P�mântului, dându-i ocol. 
 
 
 
Iubita-floare 
 
Sunt floarea, 
iubita ale c�rei petale le rupi, incon�tient, 
zicându-�i: m� iube�te, nu m� iube�te, 
m� iube�te, nu m� iube�te... 
�i zilele trec �i cu fiecare petal� pierdut� 
m� întreb: m� iube�te? nu m� iube�te! 
m� iube�te? nu m� iube�te... 
M� iubee�te! 
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Noapte violet� 
 
Flori de zâmbet d�ruind, din a soarelui palet�, 
Ochii-n lacrimi mi-i surprind, apleca�i spre-o violet�. 
Mi-ai trimis-o pe-o clipire �i descop�r �i în plete, 
Dintr-un farmec de iubire, un noian de violete. 
 
Ba, mai mult, întreaga fire, violet� azi îmi pare! 
Cum m� �tii, dintotdeuna, eu iubesc ast� culoare! 
�i-ntr-o noapte violet�, înv�luit�-n violet 
Am s�-�i vin în vis, cochet�, tiptil, tandru �i discret. 
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Darurile vie�ii 
 
Pentru fiecare spin vin s�-�i dau un trandafir!  
Pentru fiecare ran� o s� ning din cer, o man�.  
 
Pentru fiecare clip� de visare, din cuvânt,  
M� înclin pân’ la p�mânt �i m�-nal� pe o arip�.  
 
Pentru fiecare vis, pe-o und� de dor, trimis  
D�ruiesc speran�a mea.Tu s�-mi dai inima ta! 
 
 
 
 
Gânduri de dragoste 
 
Am pus în ochi, lumina ce din adâncu-mi vine 
S�-�i lumineze drumul spre-a mea fiin�� mic�. 
Triste�ea s�-mi ascund�, chiar �i singur�tatea 
�i lacrima din gene, s� nu o vezi când pic�. 
 
Eu a� veni la tine, acum �i-n orice clip�, 
Din cântecele lumii doar unul s� mi-l cân�i! 
Acolo unde marea, un munte înfirip� 
S� î�i r�mân chemarea, s� ne iubim cumin�i. 
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Loc de tain� 
 
N-ai cumva, un loc de tain� 
Unde s�-mi a�ez iubirea? 
Este unica-mi comoar� 
Ce-�i aduce fericirea! 
 
�tii cumva un loc anume 
Unde pacea s�-�i g�seasc�, 
�i-unde masa, somnul, toate, 
S� înceap� s�-i tihneasc�? 
 
N-ai cumva, un loc la tine, 
Vreo firid� luminoas� 
S-o prime�ti la ad�post 
De lumea prea ar��goas�? 
 
De-ai primi-o-n ochii t�i, 
Blânzi, adânci �i tem�tori 
S-ar sim�i în largul ei. 
I-ar da vie�ii, dragi culori! 
 
De-ai p�stra-o-n palma ta, 
Mângâiere-o s� devin� 
�i s-a�ezi pe frunte-a� vrea 
Infinita ei, lumin�! 
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Gând de sear� 
 
Î�i trimit un gând de sear�,  
În speran�a c�-l vei prinde, 
S�-l aduc� trenul care 
O iluzie ne vinde. 
 
�i-a� trimite mângâierea,  
Ce doresc �i ce dore�ti, 
S� striveasc� dep�rtarea  
�i în ochi s� m� prive�ti! 
 
S� g�se�ti, în ei, cuprinsul,  
Visului avut de tine 
�i s� te scufunzi în dânsul  
Precum algele marine. 
 
S� te la�i hr�nit de dulcea,  
De pl�cuta-mi ap� vie 
�i oceanul meu de vise 
S� te legene-n vecie! 
 
Î�i trimit un gând de sear�,  
În speran�a c�-l vei prinde, 
S�-l aduc� trenul care 
O iluzie ne vinde. 
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M-a primit la pieptul ei, p�durea 
 
M-a primit la pieptul ei, p�durea 
�i pe umeri, p�s�ri mii mi-a pus. 
Lumini� mi-a strecurat în suflet 
�i-am r�mas, de dragoste p�truns. 
 
�i m-a leg�nat pe crengi de vise 
Când cu frunze m-a împodobit. 
�i-am sim�it c� m� ridic la ceruri 
Când p�durea-n suflet m-a primit. 
 
�i-am g�sit la ea, atâta var�, 
Soare-n triluri, zumzet, clipocit! 
�i-am iubit atunci, întâia oar�, 
Tot ce are via�a de iubit: 
 
Raza, floarea, drumul �i înaltul, 
Râu lunatic ce ridic� nori de vis, 
Curcubeul, fo�netul, cântatul 
Din p�durea vie�ii-paradis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 52 

 
 

Iubirea mea cu sufletul curat 
 
Te-am c�utat mereu, 
de când m� �tiu, 
în norii ce treceau voio�i 
deasupra mea. 
�i azi te chem 
cât nu e prea târziu, 
�i îi z�resc iar, 
doldora de nea. 
 
Te-am c�utat mereu, 
de când m� �tiu, 
în limpezimea apei 
de izvor. 
�i azi te chem 
cât nu e prea târziu, 
când arde-n suflet, 
necuprinsul dor. 
 
Te-am c�utat mereu, 
de când m� �tiu, 
în raza soarelui 
ce îmi zâmbea ro�cat. 
�i azi te chem 
cât nu e prea târziu, 
iubirea mea, 
cu sufletul curat! 
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Am �i vise �i iluzii 
 
Eu �es vise �i m� bucur c� visând mereu sub stele,  
Multe au irumpt în mugur �i s-au pârguit devreme.  
�i am vise z�mislite din credin�a c� într-o zi,  
Iar m� vei vedea, iubire, �i-ai s�-nflore�ti bucurii!  
 
Am iluzii minunate, cum c� timpu-ar sta loc  
S� mi le-ncarce pe toate cu iubire �i noroc.  
Am iluzii încercate de nelini�ti �i dureri.  
Dar acum, acestea toate, sunt realit��i de ieri. 
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Dac� ai veni... 
 
Dac� ai veni,  
�i-a� întinde mâna  
�i tu mi-ai r�spunde  
c-un fluture zglobiu  
în col�ul gurii...  
Dac� ai veni,  
�i-a� a�terne clipa,  
covor de nestemate,  
s�-mi r�mâi aproape.  
Dac� ai veni,  
�i-a� d�rui o floare  
pentru fiecare clipire  
reg�sit�-n iubire.  
Dac� ai veni,  
fiecare mângâiere  
de lapte �i miere  
a� preface-o-n avere! 
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Îmbr��i�area nop�ii de m�tase 
 
Noaptea alb�, de m�tase, dac� ne-ar înv�lui  
Ochii i-a� l�sa s�-�i soarb� toat� vraja inimii.  
Buzele-a� pune pecete, frun�ii tale ne-ndoios  
�i-a� l�sa, s� m� îmbete roua ei, miraculos!  
 
Mâinile mi te-ar cuprinde într-o lung�-mbr��i�are  
�i în noapte a� aprinde cel mai sfânt dintre altare!  
Flac�r�-fiin�� vie a� arde în focul s�u  
Descriind, o vâlv�taie c�tre cerul panaceu! 
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S� nu m�-ntrebi! 
 
S� nu m�-ntrebi,  
unde mi-e gândul 
de-mi vezi  
privirea-n gol,  
pierdut�! 
Poate  
c�-l mângâie  
aevea,  
fiin�a ce î�i pare mut�! 
 
S� nu m�-ntrebi,  
de ce, t�cerea 
m� înso�e�te  
pe-nserat! 
Poate c�  
îmi descop�r  
vrerea 
din cântecul  
ce n-am cântat… 
 
S� nu m�-ntrebi,  
nimic, acum, 
când  
în r�scruci 
se întretaie, 
atâtea drumuri  
ne�tiute 
�i inima  
mi-e vâlv�taie! 

 
 
 
 
 



 57

 
 

Muguri noi 
 
Am b�tut  
la poarta sufletului t�u 
într-o diminea��  
de m�tase  
albastr�. 
Aveai iubirea  
prins� la reverul  
zâmbetului  
înmiresmat. 
 
Am cerut ap�  
din izvorul  
gr�dinii tale 
într-o amiaz� 
cu ar�i��. 
Aveam gura însetat�,  
mâinile tremurânde 
�i ochii str�lucind  
a speran��. 
 
Am vestit amândoi,  
prim�vara, 
împr��tiind cea�a  
gr�dinii-comoar�, 
leg�nând  
mugurii florilor   
doldora de via��, 
într-o îmbr��i�are  
de îngeri, cu aripile eterne. 
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R�scrucea 
 
Via�a ei, c�rare lin�, un fir de m�tase fin�, 
Ghem de dor neîn�sprit, pe p�mânt, rostogolit. 
Via�a lui- drum însorit, venind dinspre r�s�rit. 
 
La r�scruce s-au g�sit c�rarea �i-un drum b�tut. 
Au tot stat �i s-au privit… Nemilos, timpu-a trecut 
Tot cu soarele gr�bit, zi de zi, spre asfin�it. 
 
 
 
 
Bine ai venit! 
 
Bun� seara, glas de lir� ce m�-ncân�i �i m� descân�i! 
Din a nop�ii feerie numai tu m� mai încân�i... 
Tu îmi e�ti acum colinda, darul inimii râvnit. 
În parfum de lev�n�ic� �i de mirt, eu te-am primit! 
 
�i-ntind galbena gutuie, te alint cu busuioc, 
Dulce, dar �i am�ruie, s�-mi fii via�� în noroc! 
M�-nso�e�ti, m� iei de mân� �i îmi aperi al meu pas 
Când, cu dulcea ta cântare, dar de suflet mi-ai r�mas! 
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În c�utarea oglinzii 
 
Când se sfâr�esc iubirile, 
r�mâi din nou, doar cu tine 
�i te sperie faptul  
c� nu te mai recuno�ti... 
E�ti de fiecare dat�  
o alt� fiin�� 
�i numai o nou� oglind�  
va face s� te reg�se�ti. 
�i, ce chip frumos r�sare  
din focul noii iubiri! 
 
 
 
Îmbr��i�area unui vis 
 
Este-atât de frumos,  
cântul visului t�u,  
c� plânge vioara,  
tres�rind sub m�tasea lui alb�!  
Un înger p�ze�te acest vis. 
�i, Doamne, d�-mi putere  
s�-l cobor din înalturi  
�i s�-l p�strez  
în raiul sufletului meu!  
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Noapte cu tine 
 
Pe umeri de îngeri, 
veni�i în fereastr�, 
în noaptea albastr� 
un ochi m� vegheaz�. 
�i visu-i mai tandru, 
în suflet sihastru, 
n�scând vii arpegii 
în inima treaz�. 
 
Cu aripi de m�tase, 
un cântec se zbate, 
r�sun�-n unghere, 
lumini r�spândind. 
În lini�tea nop�ii, 
vibrând de nelini�ti 
mi-apare-n retin�, 
un chip v�lurind. 
 
�i geana-l închide 
în clipa furat� 
�i-o lacrim� curge 
pentru vis, prinos. 
Când somnul m� fur�, 
pe-un cal nebunatec, 
m�-nchid într-un zâmbet 
pentru F�t-Frumos! 
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S�-�i r�mâi credincios �ie însu�i! 
 
Adio, spun copilului din mine 
�i-mi dezbrac inima 
de un cojoc în plin� iarn�! 
 
�i nici nu �tiu dac� e bine 
sau dac� focul adormit în ea 
va rezista în iarna grea... 
 
Dar el nu vrea s�-�i ia,, adio!,, 
�i m� petrec în umbra lui 
prin veri �i ierni, drum am�rui. 
 
Îl simt de-a stânga cu-n surâs, 
de bun str�jer, ce devotat 
prin grani�i multe m-a purtat. 
 
Copile drag, cu ochii mari 
�i inima, cât lumea toat�: 
�i-am dat o via�� adev�rat�! 
 
�i, fiindc� ai r�mas cu mine 
�i-am împlinit sublimul vis 
ce îl purtai în suflet, scris! 
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Un cântec de lumin� 
 
Un cântec de lumin�, 
ninge-a mister prin crengi 
când ciutura-nflorit�, 
adânc cobor�-n suflet. 
Izvoru-i nesecat, 
cu apa cea mai lin�, 
r�coare-i e iubirii 
cu arsi�� în umblet. 
 
Un cântec de lumin� 
ninge cu maci în pleoape 
când somnul nop�ii vine 
s�-�i d�ruiasc� vise. 
Acolo te simt eu, 
de mine, mai aproape, 
în apele duioase pove�ti 
înc� nescrise. 
 
Sunt cântecele toate, 
de fulgi-petale, ninse, 
acolo între ape, 
acolo între vise... 
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Inimi gemene 
 
Vechiul pian într-o sal� �edea  
�i mâna iubirii o a�tepta.  
Degete lungi, el î�i imagina,  
lunecând pe clapa sa...  
 
�i-atunci pianul cânta:  
vino, feti�o, s� m� mângâi,  
Vreau dorul t�u sub c�p�tâi!  
În noi acorduri, s� tresar u�or,  
 
Sub mâna ta s� simt c� zbor,  
s�-mi fii bucurie �i-amor!  
Vino, s�-mi scrii o poezie  
�i note dulci î�i dau, o mie!  
 
  
 
 
Dou� zâne bune 
 
Am dat nume de înger viitorului. 
Angela Irina m� strânge de mân� 
�i simt c� vom c�l�tori ani buni a�a, 
eu- zâna ei, ea- zâna mea! 
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Iubirea 
 
Iubirea am sim�it-o-ntâi 
în pâinea de pe mas� 
�i-n glasul mamei, grijuliu 
când m� striga prin cas�. 
 
�i-apoi, c��elul, Leul meu, 
(un dar de la bunica) 
se gudura la pieptul meu. 
Eu îi eram m�mica! 
 
�i când udam frumoase flori, 
(copil�-n gr�dini��), 
un fluture o c�uta 
pe-un fir de romani��. 
 
Mi-a ap�rut apoi în toate, 
în ochi de-nv���toare, 
în muzic�, în vers, în carte 
�i-n planta ce r�sare. 
 
În tot ce, soarele lumin�, 
n�scut în bucurii, 
iubirea, recunosc st�pân�. 
Iubesc pentru-a tr�i! 
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Puterea cuvântului scris 
 
Pe când, pe t�bli�� scriam, 
Scrijelind, cu-n condei ascu�it 
Mirat�, îmi descopeream 
Numele ce mi-l port smerit. 
 
B�trâna, ce mi-a pus în mâini, 
T�bli�a cu ram� de lemn 
Mi-a dat toat� dragostea sa 
�i cel mai cuminte îndemn. 
 
�i, parc�-mi d�dea o icoan�, 
Un odor al s�u, mult iubit. 
Mi-a r�mas, în suflet, o mam� 
Ce-o plânge azi, gândul cernit. 
 
N-a prins s� vad�, nicicând, 
Din mâna ce-odat�-a condus 
Pe-o mic� t�bli�� de scris: 
Omagiul, din suflet adus! 
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Diminea�a unui vis 
 
Azi, î�i vin cu flori în bra�e 
(Trandafiri albi din gr�din�) 
S�-�i împodobesc cu ele 
Casa-n zori �i-a ta inim�. 
 
M� strecor, pe negândite, 
Pa�i de dans m� ispitesc. 
Învârtindu-m�, iubite, 
La pieptul t�u m� trezesc! 
 
�i, cu bra�ele întinse, 
Universul mi-l cuprinzi 
Iar din flori îmi faci coroan� 
Printre s�rut�ri fierbin�i. 
 
Sunt prin�es� �i sunt zân�, 
În oglinda ta din piept. 
�i mi-s vesela st�pân� 
A iubirii ce-o a�tept. 
 
Perna, mi-e din flori f�cut�, 
Patul din mireasma lor. 
Printre ele, juc�u�� 
Iar îmi bucur al meu dor! 
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Ce frumos am tr�it! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 72 

 
 
Ce frumos am tr�it! 
 
Îmi ascult uneori, atent, 
ecoul pa�ilor 
gândind c� n-au obosit înc�. 
În ei simt trecerea timpului 
�i-mi reg�sesc 
voin�a de stânc�. 
 
B�t�ile inimii nu-mi sunt 
singuratice. 
Îmi urmeaz� pa�ii caden�at. 
Prin anotimpuri  
m� poart�, voio�i, 
mereu pe drumuri de neumblat. 
 
Îmi simt amintirile 
încrustate 
în talpa r�nit� de dor 
�i v�d cum din ele r�zbate 
al dorin�ei de via��, 
izvor. 
 
�i merg, merg mai departe 
sângerând. 
Lacrimile mi le înghit 
�i râd-plângând, hohotind. 
Ce frumos, Doamne, 
am tr�it! 
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Sem�n�torul-culeg�tor 
 
Eu m� întreb, de multe ori, dac�-am fost bun sem�n�tor,  
Dac� s�mân�a ce-am ales va face rod bun de cules.  
Privesc la fii mei pe rând. Nici nu le trece azi prin gând  
Din cât� munc� s-au ivit �i câte nop�i i-am ocrotit!  
 
Sunt mai înal�i �i sunt vânjo�i, to�i trei sunt ni�te Fe�i-Frumo�i  
�i-n fiecare v�d ceva, smuls parc�, din fiin�a mea.  
Parc� sunt gemeni sau triple�i! M-am prelungit în aste vie�i  
Cu suflet de sem�n�tor �i cu speran�e pe ogor.  
 
M� v�d tr�ind peste un veac în care am lucrat cu-n ac  
O broderie minunat�, de vie�i �i nu-s însingurat�.  
Voi fi prin ei culeg�tor �i fericit�-n viitor  
�i fiecare va purta mesajul din s�mân�a grea.  
 
�i, o nepoat�, r�sfoind album de poze sau citind,  
Va aminti de ziua-n care am sem�nat spre neuitare: 
Cuvinte multe din iubire, copii s� intru-n nemurire,  
Flori vesele spre încântare �i via�a ei spre continuare. 
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,,Cânta la Stupca o vioar�” 
 
„Cânta la Stupca o vioar�” 
�i lumii spus i-a fost apoi 
C� doina noastr�-i l�cr�mioar� 
Nemuritoare pentru noi! 
 
Ea asculta plângând, p�durea 
Din dealurile înverzite 
Strângându-le în doin�, toate, 
Minuni de Domnul h�r�zite! 
 
Balada e din neam viteaz, 
Ce-i tr�itor printre ponoare, 
Cu suflet mândru, pururi treaz 
�i-i cel mai brav dintre popoare! 
 
�i marea plânse dorul ei 
�i ad�st� lâng� vioar�, 
Iar cântecul ne-a fost temei 
Când am cântat-o-ntâia oar�! 
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Vis pierdut 
 
Undeva, printre rânduri 
ne-am întâlnit. 
Ce be�ie! 
 
Plecasem în gânduri 
cu aripa 
frânt�. 
 
Timpul mi-a lipit-o, 
s�-�i pot îmbr��i�a 
durerea. 
 
A urmat un dans 
de nori 
de fum �i cenu��. 
 
Plou� �i p�mântul 
se îngra�� iar 
cu regrete tardive. 
 
Tu, r�mâi aceea�i 
pas�re rar�, 
tinere�e! 
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Dragoste de via�� 
 
Iubesc ploaia, vântul s�lbatic, 
z�pada, cernând singuratic. 
�i totu�i insist �i totu�i risc, 
s� privesc soarele în adâncul luminii. 
C�ldura lui m� înv�luie �i soare devin! 
 
 
 

 
Îngerul gr�dinii 
 
Eram un fluture mic �i juc�u�.  
Te iubeam atât de mult c�  
spuneam tuturor, în zborul meu,  
iubesc, iubesc, iubesc!  
 
Numai pe tine te l�sam s�-mi mângâi culorile  
(curcubeul în care m� înf��ase via�a).  
To�i te invidiau pentru fluturele din gr�dina ta!  
 
�i tu invidiai florile...  
Într-o clip� de r�t�cire mi-ai rupt aripile 
dar îngerul gr�dinii mi-a d�ruit aripi noi  
din petale de flori. 
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Lacrima de dor 
 
Prinde-mi, lacrima, iubite, în palme! 
Închipuie�te-�i, sufletul meu 
venit c�tre tine, ca un suspin! 
Prinde-mi, lacrima!  
Oglinde�te-te, în ea 
�i mângâie-�i, fa�a a s�rb�toare! 
Lacrima mea-candoare, lacrim�-floare 
va limpezi astfel, fa�a iubirii! 
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Floarea de col� 
 
Când ai pierdut aproape tot  
S-a c�scat o pr�pastie uria�� �i,  
Brusc, îmb�trânind ai fi vrut s� mori.  
 
Urma s� descoperi c� având via��, ai totul...   
 
Ca s� tr�ie�ti deplin, ai pl�tit urcând târâ�  
Pe culmea durerii unde floarea de col� te a�tepta.  
V�zând-o numai, sufletul t�u a ren�scut! 
 
 
 
 
 
Lumini �i umbre 
 
M� reg�sesc la lumina l�mpii 
într-o sear� a greierilor. 
Eu �i imginea mea, 
dou� umbre ce dispar,  
n�scându-se... 
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Casa b�trâneasc� 
 
Cineva mi-a dat pontul. 
B�trâna vinde casa 
�i se mut� la so�, în satul vecin. 
Avesese un so� navetist Negu�a. 
Casa e puternic�, aproape c� îi seam�n�. 
În hol m-a atras �emineul cu hornul din col�. 
Îmi aminte�te de bunica �i de copil�rie. 
Totul e verde, u�ile cu praguri late, 
Ferestrele cu pervazul plin de flori 
�i podina din drugi mari de lemn. 
Ce bine îmi este aici! 
Parc� a� fi în anii �aizeci... 
Iubesc casa asta �i o vreau pentru sufletul meu! 
B�trâna e mul�umit�, c� o va cump�ra cineva 
Care s�-i p�streze vii, amintirile 
Iar eu sunt fericit�, c� în toate înc�perile, 
,,îmi v�d” bunicii, unchii �i m�tu�ile, p�rin�ii tineri. 
Bine v-am reg�sit, dragii mei! 
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Sculptorul 
 
Ai sculptat mereu, cuvinte, pentru suflet pentru minte 
Ducând vremea înainte.Te v�d la masa t�cerii, 
Lini�tit în faptul serii, hr�nind timp �i hr�nind soart� 
�i trasând linia dreapt�. �i aduni �i tot aduni 
Zile calme, aspre luni, învr�jbite s�pt�mâni, 
Ani frumo�i �i durero�i îi înnozi �i îi desco�i, 
Care-a fost mai d�ruit �i care mai ostenit... 
Doamne, câte-am p�timit! Treci prin poarta de s�rut 
S� prive�ti spre infinit, gând duios �i nesfâr�it... 
 
 
 
 
Galeria mea cu poeme mute 
 
Din tot ce am, 
nimic nu-mi apar�ine: doar via�a! 
Am adus atâta iubire în ea,  
încât devenit� pictori��, am pictat în fiecare zi,  
câte un poem mut dar atât de viu! 
Aici, în vârful degetelor, se afl� totul 
�i mâinile îmi pun truda în oglind�. 
Via�a mea, o galerie cu tablouri vii, 
poeme mute de atâta culoare �i bucurie! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 86 

 
 
Regina de alb 
 
Privesc la via�a mea ca la o tabl� de �ah 
invadat� de nebuni �i de cai s�lbatici. 
Trimit numai gândul la înaintare 
�i aflu c� au fost nimici�i de propria nebunie. 
Pe tabla mea de �ah se mai bat înc� pioni nevinova�i 
trimi�i la moarte ,,sigur�,, de regele negru. 
Nebunia-boal� molipsitoare a cuprins tot regatul 
dar carul ,,reginei de alb,, se înfiin�eaz� la palat. 
�i, ce mândru era regele negru! 
�tia cât ur�sc nebunii dar �i cât îmi plac caii s�lbatici... 
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Nu, n-am s� plec! 
 
Nu, n-am s� plec! 
Cu roua dimine�ii m-au primit trandafirii 
�i-acum, în toamna vie�ii 
M-am predat iar, iubirii. 
 
Nu, n-am s� plec! 
Corabie vie, pe valuri plutind, 
Te chem, s�-mi deschizi orizonturi 
�i-mpreun�, iubite, s� pornim c�tre porturi! 
 
Nu, n-am s� plec! 
Cât înflore�te teiul �i plopul înalt 
�i umbr� ne mai fac, 
Sub ochii t�i, iubirea, vreau s� mi-o tac! 
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O clip� de singur�tate 
 
În lini�tea adânc� din câmpie 
Te-am sim�it, Doamne, în lanuri frem�tând! 
Erai acolo, în culmea bucuriei. 
Priveai în bob, pâinea crescând. 
 
Ne vrem atât de singuri, câteodat� 
�i în p�duri, ne-ascundem revan�ard 
Dar când dispare, parc�, lumea toat�, 
R�mân doar fricile care ne ard. 
 
�i iar �i iar, luând-o de la cap�t, 
Pe-o a��, zilele în�iruim. 
Cl�tind lumina în izvorul proasp�t, 
O nou� fa��, lumii, d�ruim. 
 
 
 
 
Dou� vie�i 
 
Vie�ile noastre, 
dou� pâraie, cu albii bine croite, 
rev�rsându-�i preaplinul 
din be�ia ploii care a trecut. 
Libere, undeva pe b�r�gane, 
�uvoaiele se îmbr��i�eaz�. 
Pentru cât� vreme îns�?! 
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Bunicii mele 
 
În ziua în care, ai plecat, 
acum un sfert de veac, 
lumina lui mar�isor a devenit rece 
�i-n ziua aceea a fost toamn� trist�. 
Te v�d aevea,  
cu broboada groas� 
din catifea maronie, pe cap 
ce-�i acoperea jum�tate din trup. 
Devenisei atât de mic�, o copil�! 
Tu, îns� r�mâi  
icoana copil�riei mele! 
Veneai de la biseric�,  
atât de senin�, 
c� fiecare gând te mângâia,  
bunico! 
Nu �i-am spus niciodat�,  
cât te iubeam 
cu frumosul t�u co�  
împletit de me�ter 
�i c�ni�ele tale de mo�i 
împodobite cu cire�e  
�i prune uscate, 
cu str�chinile tale mereu pline, 
�i mâinile tale, mereu d�ruinde! 
Azi, m-am întors în timp, îngerul meu! 
,,Am v�zut,, iar l�di�a ta din lemn  
cu zah�r cubic, covrigi, mere �i nuci, 
comoara r�mas�,  
balsam pentru suflet. 
În ea strecor acum,  
recuno�tin�a mea, bunico! 
 
 

 
 



 92 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 93

 
 

Un vis 
 
Ca s� te pot atinge, 
m-am preschimbat în nea, 
pe trupul t�u, s� pot ninge 
duios, dragostea mea. 
 
 
 
 
Alegerea 
 
M� aflam  
în fa�a unui cu�it 
cu dou� t�i�uri. 
Am ales  
siguran�a vârfului. 
 
 
 
 
Poveste 
 
În noaptea mea 
mângâiam iarba din lunc� 
�i luna o aveam, întreag�. 
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Curgere 
 
Curge via�a, ca un val, 
ideal de ideal... 
Marea, zbucium de idei, 
via�� în splendoarea ei! 
 
 
 
 
Cuvinte verzi 
 
Din mierea gândului a�tept 
cuvinte verzi zâmbind în soare, 
cuvinte-pete de culoare 
pe griul vie�ii imperfect, 
cuvinte verzi cu spicul drept. 
 
 
 
 
Dorin�� 
 
Las�-m�, s� te iubesc! 
De mii de ani, te rog. 
Dar tu e�ti mereu c�l�tor 
�i strig�tul meu 
S-a pierdut pe cale. 
Las�-m�, s� te iubesc! 
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Între verde �i albastru  
(sau ,,timpul-servitor,,) 
 
Poate c� aerul nu mai miroase  
a crini sau a l�cr�mioare. 
Poate c� timpul a aruncat 
 parfumul acesta dulceag 
odat� cu iubirea noastr�. 
Laptele îns� are acela�i gust  
de iarb� verde! 
Doar ochii alba�tri m� mai fascineaz� 
asemeni cerului dup� ploaie. 
Visând la stele mai fur� timp 
�i-l m�run�esc în din�ii secundelor-albe  
precum laptele, am�rui ca firul ierbii. 
Timpul- praf stelar parfumat,  
fuge pe u�a din spate a vie�ii, 
mereu între verde �i albastru. 
 
 
 
Iubirea lui 
 
Sunt apa ce susur� 
de un dor ve�nic, nepotolit. 
Voi înghe�a, la venirea iernii 
v�zând iubitul, îmbr��i�ând 
un alt suflet îndr�gostit. 
M� vor privi ca pe-un decor abstract. 
Singurul lucru care va conta, 
va fi fericirea lui,  
alimentat� mereu de alte izvoare,  
acum, înghe�ate. 
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Dorul 
 
Din t�cere �i credin��, fr�mântarea din fiin��, 
Din haos �i dintr-un nor a ivit ieri, al meu dor. 
Din t�cere-ncremenire s-a n�scut a mea iubire 
�i-a� fi vrut s� dau de �tire, s� bucur întreaga fire! 
 
A� fi vrut s�-�i scriu, s� �tii, c� iubirea va pieri 
Dac� pa�ii-�i sunt pustii �i nu vrei, de ea, s� �tii! 
Din t�cere �i credin��, fr�mântarea din fiin��, 
Din haos �i dintr-un nor, a ivit ieri, al meu dor. 
 
 
 
 
Copacul-chitar�  
În memoria Tatianei Stepa  
 
S-a mai frânt un copac.  
 
P�s�ri mii �i-au luat zborul 
S�-i dea ultim onorul pe sub cerul opac. 
 
Fo�net calm, tânguit din ��rân� r�zbate 
�i copacul-chitar�, drumul ultim str�bate. 
 
Doar o cruce, din el, timpul poate s� scoat�, 
Unic semn amintind dureroasa lui soart�. 
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Pe altarul poeziei 
Luceaf�rului poeziei române�ti 
 
Ai sem�nat cuvinte-flori, 
Dumnezeiesc deschise-n zori 
�i-ndr�gostite doar de soare 
Precum iubirea roditoare! 
 
Din co�ul inimii, fierbinte 
Ai sem�nat mii de cuvinte! 
Divine muzici împletind 
Din lacrima pur� de gând. 
 
Preaplinul lor l-ai rev�rsat, 
Peste un univers curat, 
Peste un suflet de iubit�, 
De seva lor, îndr�gostit�! 
 
La templu a venit sfioas�, 
Aducând inima-i voioas�, 
Legat� de-un cuvânt de jar, 
S� ard� calm lâng� altar. 
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La teiul lui Eminescu 
 
Plin de vers �i armonie, 
Eu îl simt pân� la sev�. 
Îmi inspir� bucurie 
�i-mi d� lini�tea suprem�. 
 
Coborât, din vis, poetul, 
Teiul îl îmbr��i�eaz�. 
Dinspre ei aud sonetul 
Care via�a-mi lumineaz�. 
 
Un sonet cu vers de aur 
�i cu und� de mister, 
Un sonet cu al s�u faur 
Se întorc din efemer. 
 
O muzic�-n�l��toare, 
Adieri ce n-au mai fost, 
De un secol de-ncântare 
Dau tr�irilor, un rost, 
 
Dragostei, fiin�a pur� 
Ce-a visat-o marmoree, 
Omului, credin�a bun� 
În iubirea de femeie, 
 
Sufletului, mul�umirea 
Ce-a dorit-o peste veac. 
Poezia �i iubirea, 
Pe sub tei, mereu se-mpac�. 
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S-a mai stins o stea 
 
,,Scula�i-v�, scula�i-v�, scula�i-v� 
Din somnul cel de moarte! 
Salva�i-v�, salva�i-v�, salva�i-v� 
Prin limb� �i prin carte! ,, 

           Grigore Vieru 
 
Cum vine omul, numai, numai zâmbet! 
Când pleac� omul, numai, numai plânset! 
Mai bun�, lumea, cu un gram, o las� 
Tribut pl�te�te pentru el, o via��! 
 
Cum vine omul, numai, numai soare 
�i-i noapte grea a lui plecare. 
Un nume bun, un nume drag ne las� 
�i o-ntristare pentru-o-ntreag� via��! 
 
Când vine omul, numai, numai miere 
Când pleac� omul, inim�-n durere. 
Câte-o f�râm� pentru fiecare, 
Cât are Omul, inima, de mare! 
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Axis Mundi sau ,,O lansare de carte,, 
 
În sala oglinzilor, 
un înger a�eaz� c�r�i pe scaune 
în a�teptarea prietenilor. 
De ziua Sfintei Marii, toate zâmbetele lumii 
s-au strâns pe fa�a prietenului nostru! 
,,Axis Mundi,, e cartea care a�teapt�. 
Mâini înfrigurate o r�sfoiesc. 
Cer�etor la poarta lumii,  
îngerul-poet vrea nemurirea, 
f�r� s� �tie c� Dumnezeu i-a picurat-o în aripi. 
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Fericirea e mut� 
 
M-ai rugat odat� s�-�i scriu o poezie 
dar eram atât de îndr�gostit� 
c� nu-mi g�seam cuvintele: 
se ascunseser� adânc, în suflet. 
 
�i-apoi duceam darurile tale  
destul de grele pentru umerii mei tineri. 
Dar poezia întârzia s� apar� 
�i într-o zi ai plecat. 
 
Atunci au irumpt  
�i dorul mi-a ars sufletul 
alungând cuvintele  
ascunse din iubire, cu grij�. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102 

 
 
Adio! 
 
Am auzit un �uerat prelung 
�i gândurile-au prins s� zburde iar 
Crezând în revenire, visul meu amar. 
 
L�sând în urm� c�l�torii 
Ce-mi desf�tau nelini�tea privirii  
�i-am spus atunci ,,adio!,, �i �ie �i iubirii. 
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Anotimpurile dragostei 
 
Când timpul, �arpe veninos, o clap� de pian a ros 
Am fugit amândoi, pe dat�, de clapa trist�, sf�râmat�. 
 
În cântec nou, de nep�truns, fiin�a noastr� s-a ascuns 
F�r� acordurile-n care iubirea plânge �i-apoi moare. 
 
O melodie nou� încropesc, acorduri pentru zborul îngeresc, 
O piruiet�, pa�i ad�uga�i �i suntem cu-o iubire mai boga�i! 
 
 
 
 
Ritmuri vr�jite 
 
Trupul ml�dios al chitarei tale, 
m� strânge de mijloc u�or. 
Simt mâna ta, m� simt chitara  
ce-�i cânt� fuiorul de dor. 
Aud ploaia chemat� 
cum bate în geam, fericit�. 
M� simt chitara, viu acordat�, 
de tine �i de ploaie, iubit�! 
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Întoarce-�i, fa�a Orfeus! 
 
 
Pierdut,  
în fa�a ferestrei  
arzi amintiri �i lacrimi...  
 
Euridice e aici, juc�u��  
dar nu o vezi de mâna cu care  
prive�ti în zare...  
 
Palmele-i goale  
viseaz�  
s�-�i descopere argintul.  
 
Ochii  
�i-au f�cut drum  
prin p�rul t�u...  
 
Întoarce-te, Orfeus  
s�-�i poat� p�trunde 
în suflet! 
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Suflet deschis 

 
Atâtea bog��ii am strâns în ochii-mi blânzi �i p�rul nins  
Dar când furtuna a venit eu o epav�-am devenit! 
C�ut�torii de comori m-au ocolit de-atâtea ori 
�i, lene�ii, au adunat nisipul ce m-a îngropat.  
 
Sunt o epav� prea bogat� în aur �i în diamante!  
A mea e marea, marea toat� la fel �i stâncile înalte! 
V�d cum  se tot zbat în zarea strâmt� �i marea pare prea adânc�...  
Îi v�d izbindu-se de stânc� �i, orbii, m� ocolesc înc�! 
 
 
 
 
Am crescut 
Lui Adrian P�unescu 
 
Am crescut în umbra unui gând din copil�rie.  
M-am hr�nit din lacrimile tuturor,  
culese de poetul neobosit.  
Cartea lui -scripetele fântânii la care vin vis�torii.  
Ciutura înc� se mai mir�:  
,,Cum st� cruzimea ascuns� de toleran��! ,, 
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Iubirea, dar divin 
 
Aud cum urc� în mine, o doin�. 
Vreau s� prind trilul silabei r�nite  
�i devin o ran�, un cântec spre cer. 
 
S�rut smerit� mâna albit� de z�pezile sufletului. 
M� doare doina z�pezii sufletului t�u, 
Cum doare petala macului smuls� de vântul hain. 
 
�i rog înaltele izvoare safire 
S� p�zeasc� lini�tea sufletului însetat de iubire, 
Stând de straj� mereu la poarta inimii tale! 
 
Te bucur�, de roua iubirii divine, 
L�sat� sub bolta de inimi senine! 
 
 
 
 
Fir de lun� 
 
Noapte, noapte  
îmi dai �oapte,  
de iubire �i de dor, 
s�rutarea lui pe pleoape,  
dragostea ca un fuior 
ce se toarce, zi de zi  
în lumina soarelui, 
împletindu-se  cu luna,  
în bra�ele cerului! 
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Gânduri în haiku 

 
un ochi pe fa�� 
un ochi pe dos, mereu, 
haina timpului. 
 
toamna ruginie, 
lumin� rece, pe drum  
b�t�torit 

 
mângâierea ta, 
crestele mun�ilor 
în plec�ciune. 

 
dep�rt�rile, 
inim� c�l�toare, 
clip� fugar�. 

 
bântuit de furtuni, 
suflet-poezie, 
fulger în dar. 
 
ciocârlie-tril, 
diminea�� de var�, 
muntele-cântec. 
 
pârtie de brazi, 
verdele suind voios 
vârfuri amare. 
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Acela�i drum 
 
Te prind de mân�: nu privi-napoi!  
Nu f� gre�eala f�r� de sc�pare, 
Urc�m Golgota asta, amândoi! 
 
�i-e drumul greu, primejduit,  
Picioarele �i-s aprig scrijelite  
Dar chipul t�u e luminos  
În privirile-osândite!  
 
�i de-o s� cazi cu fruntea-n m�r�cini  
Las�-mi, povara frun�ii tale!  
O cruce, fie �i din spini  
S�-�i duc pe-a vie�ii înspinat� cale!  
 
Când soarele se va ascunde  
�i de durere n-o s�-l vezi,  
S�-�i fiu al�turi, o lumin�,  
�i în lumin� s� mai crezi!  
 
Când sete-�i este eu s�-�i fiu,  
N�frama buzii arse în pustiu!  
S�-�i înt�resc, în timp, credin�a  
În tot ce înseamn� iubire  
 
�i s� câ�tigi cu biruin��  
A noastr� primenire! 
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Via�a, unic dar 
 
Oricât de greu, ar vrea s� fie, 
Al vie�ii drum 
S� �tii, c� nu e, 
A�a cum pare, nicidecum ! 
 
Oricât de grea, ar vrea s� fie, 
A vie�ii stea 
S� �tii, c� nu e, 
E dragostea �i steaua ta! 
 
Oricât de grea, ar vrea s� fie, 
A vie�ii cale 
S� �tii, c� nu e, 
De �tii s� o parcurgi agale! 
 
Nu te gr�bi! Tr�ie�te-�i timpul 
În ritmul s�u! 
C�ci va veni �i anotimpul 
S�-�i par� r�u! 
 
Nu te gr�bi! Tr�ie�te-�i via�a 
În ritmul ei! 
Întoarce-te, acum, cu fa�a 
Spre nepo�ei! 
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Miracole 
 
Lumea mai crede  
în miracole. 
Un miracol ar fi 
ploaia mult a�teptat�. 
 
Dar nimeni nu face nimic. 
E drept c� 
nu po�i inventa ploaia 
dar o po�i chema! 
 
Cât te-am chemat! 
Am implorat cerul 
�i ai venit nesperat 
aducându-mi îns��i, ploaia! 
 
S� mai spun lumii 
cât m-am rugat? 
Numai aburii ploii �tiu 
cât am ars în aceast� iubire. 
 
Lumea mai crede în miracole 
dar nu le implor� cerului... 
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Veghe 
 
Somnul dac� mi-ai veghea 
Eu mi-a� g�si lini�tea! 
S�rutarea dimine�ii 
�i-a� da, din dulcea�a vie�ii. 
 
La ureche �i-a� cânta, 
Cum m�-ndeamn� inima, 
Cantecelul susurat 
Ca izvorul de curat! 
 
S�-�i astâmperi umbletul 
�i s�-ti bucuri sufletul! 
Somnul dac� mi-ai veghea 
Eu �i-a� veghea lini�tea. 
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Arc peste timp 
 
A�teapt�-m�, visare-n�l��toare, 
În vârf de munte, ca s� te ajung 
S�-mi d�rui, razele de soare. 
Cu ele, lumea s�-mi încing! 
 
Cu râuri limpezi �i albastre, 
S� m�-nfr��esc în zori de zi 
�i tu s� dai, iubirii noastre 
O �ans�, pentru cât vom fi! 
 
Fii, bucuria toamnei mele 
�i-n prim�var� s-o prefaci! 
Condu-m�, iara�i printre stele, 
Fiin�a mea s� o împaci! 
 
Î�i d�ruiesc, drept mul�umire, 
Pentru credin�a neînfrânt�, 
Doar via�a mea, a ei iubire 
S�-�i fie arip� �i tâmpl�! 
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Prieten drag 
 
Mi-ai în�eles  
durerea 
�i lacrima 
mi-ai �ters, 
sorbind-o-ntr-un s�rut. 
�i în visele mele, 
mereu, ai crezut! 
 
Mi-ai mângaiat  
inima, 
cu vorbe bune 
redându-mi speran�a, 
pot spune: 
mai mult curaj 
cu tine-am avut! 
 
Am râs, mereu 
împreun�,  
în via�� 
�i adev�rul 
privind-ul în fa��, 
temerari 
prin toate am trecut! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 117

 
 
Mica siren� 
 
�tii, eu sunt mica siren�  
Care prive�te la mal, 
La prin�ul, ce pleac� la alta, 
În corabia dus� de val. 
 
De-i toamn� sau prim�var�,  
Iubirea-mi va fi la fel- 
Un fel de corabie rar�,  
De r�u, ocrotindu-l pe el. 
 
Furtuna, de va vrea s� vie,  
Cu griji mari s�-l cuprind�, 
Voi �ti s�-i îmblânzesc unda,  
Cu inima mea, tremurând�. 
 
 
 
 
Muguri de iubire 
 
Câ�i muguri de iubire,  
parfumul lor mi-au dat  
în cântec de-nflorire 
i-am dezmierdat. 
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Clip� limpede 
 
�ine-m� în bra�e, soart�, 
Mângâie-mi pe frunte stele 
�i în ochii t�i, cu grij�, 
Pune-mi numai peruzele! 
 
Înflore�te-n piept iubirea 
Ce din fa�� mi-ai promis 
S� imi dep�n fericirea 
Pe aripa ei de vis! 
 
�ine-m� în bra�e, soart�, 
Leg�nându-mi clipele 
S� g�sesc în ele poart� 
Pentru drumul limpede! 
 
 
 
 
Dorul 
 
Plecai, dar nu �tiai 
C� privirea mea te urm�rea pe alei 
�i gândul î�i striga:  
Întoarce-te! Întoarce-te! 
 
Tocmai mi-ai dat foc 
�i pân� revii m� voi face scrum. 
Voi arde singur� în visele mele. 
Întoarce-te! Întoarce-te! 
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Cu bine! 
 
Ce mult te-am iubit, 
S� spun� serile târzii... 
Ce mult te-am iubit, 
Tu, niciodat� nu vei �ti! 
 
Ce mult te-am iubit, 
S� spun� zile de nesomn... 
Ce mult te-am iubit, 
S� spun� sufletul de om... 
 
Dar nu se poate descifra, 
În traiul zilnic, dragostea. 
�i nu po�i duce, trup firav, 
Iubirea unui suflet brav. 
 
 
 
 
Nu cunosc singur�tatea 
 
Când mi-a fost dor, 
Marea m-a învelit cu valul ei. 
Când mi-a fost dor, 
Cerul mi-a picurat din stropii s�i. 
Când mi-a fost dor, 
Muntele însu�i m-a chemat spre creste! 
Când mi-a fost dor, 
Nu m-au l�sat însingurat! 
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Firicel de fân cosit 
 
Firicel de iarb� verde 
S�rut ochii cui m� vede 
�i guri�a cui m� vrea 
Ca s� fiu mireasa sa! 
 
Firicel de iarb� deas� 
Te-am îngrijit lang� cas� 
�i-acum toamna îmi e�ti fân 
Cu parfum de pus în sân! 
 
Firicel de fân cosit 
M� îndeamn� la iubit, 
La cântat �i la horit, 
Doru-n zare s�-mi trimit... 
 
 
 
 
De ce-a� fi trist�! 
 
De ce-a� fi trist�, 
Când tu m-ai înv��at libertatea! 
Am gustat-o împreun�, pic�tur� cu pic�tur�... 
De ce-a� fi trist�, când �tiu c� vei veni 
cu cerul în priviri  
�i zâmbetul deschis spre alte orizonturi! 
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Poeme de credin�� 
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Rug�minte 
 
Las�-m�, 
s�-�i mai fiu,  
Doamne, 
o floare  
înflorit�-n câmp! 
S� m� mai leg�n, 
de-ncântare 
sorbind din ochi,  
al t�u p�mânt! 
 
Mai las�-m�, 
s� gust  
splendoarea, 
ce o rever�i  
în zori de zi! 
�i las�-m�,  
s� fiu eu, floarea 
plin� de vers  
�i armonii! 
 
Mai las�-m�, 
s� cânt 
în soare, 
minunea vie�ii  
de a fi 
�i darul t�u  
plin de culoare 
�i cântece  
de ciocârlii! 
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Poem de credin�� 
 
Fiecare pas ce-l fac, 
Mi-e c�l�uzit de Tine. 
Cu via�a m� împac 
�i simt, Doamne, ce e bine! 
 
Orice gând pe care-l am, 
Îl trimit întâi la Tine. 
Ca o pas�re pe ram, 
Ciripind voios, revine. 
 
Fiecare vorb�-a mea 
Tot cuprinde �i r�sfa��, 
Fiindc� �tiu, c� are-n ea 
De la Tine, mult� via��! 
 
Fiecare întâmplare 
Ce mi-ai dat-o, a tr�i, 
Are-o pild� de-nchinare 
�i-i izvor de bucurii. 
 
�i-apoi oamenii îi simt, 
C�-s trimi�i în calea mea 
De la Tine. Ca pe daruri 
S�-i primesc, cu inima. 
 
Apa, focul �i p�mântul, 
Cerul, soarele �i luna 
Ai trimis, s�-mi fie sprijin, 
Vie�ii întotdeuna! 
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Dumnezeire 
 
Pe aripi de lumin� 
TU mi-ai trimis iubirea 
�i am primit-o-n suflet, 
Adânc, odihnitor. 
 
R�mâi aici, minune 
S� înfloresc prin tine 
�i s�-mi aflu menirea, 
În graiul stelelor! 
 
�i de va fi ca timpul 
Vr�jma� s� se arate 
Atunci când anotimpul 
Va ninge peste toate, 
 
Tu, flacar� încins� 
S�-i stai mereu în cale 
Cu inima patruns� 
De toate ale sale. 
 
S� îi r�mâi oglind� 
Fidel� peste veac 
Acestui suflet care 
Î�i caut� un leac. 
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Credin�a mea, arca mea 
 
Urcu�u-mi sfideaz� c�derea 
�i pasu-mi devine sprinten, 
Strunind din adâncuri voin�a 
Ce vie�ii îi mai d� un pinten. 
 
Nu plâng, sângerez voluptuos. 
Din t�lpi smulg azi, spinul cel r�u, 
Privind c�tre cerul umbros 
În drumul spre Dumnezeu. 
 
O ploaie de vise m�-ncarc� 
Hr�nindu-mi sl�bit�, puterea. 
�i-mi fac pe dat� o barc� 
În care doar TU mi-e�ti averea! 
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Recuno�tin�� 
 
Doamne, î�i mul�umesc c� mi-ai dat 
Ochi de privit �i mâini de mângâiat, 
Inim� de pâlpâit �i gur� de s�rutat! 
 
Pa�i, s� m� poarte spre el,Tu mi-ai dat 
�i minte s-aleag� un suflet curat 
Pe care s�-l mângâi neîncetat! 
 
�i, Doamne, eu î�i mul�umesc zi de zi 
C� în iubire, cu drag, Tu m� �ii 
Dar eu, nu �i-am dat decât poezii, 
 
Cuvinte, s� spun�, cât pot s� sl�vesc 
Iubirea de oameni �i cât îi iubesc 
�i câte-am f�cut ca s�-i mul�umesc! 
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Ioana Voicil� Dobre - Poeta anotimpurilor 

ESEU 
 

Poezia feminin� din toate timpurile a fost �i a r�masplin� de 
sensibilitate.Este �i cazul crea�iilor poetice ale Ioanei VOICIL� 
DOBRE. Se pare c� scrisul l-a avut înn�scut �i asta se vede 
prin atrac�ia de a participa în toate etapele vie�ii la activit��i 
literare fiind o prezen�� activ� la cenaclurile literare pe unde a 
înv��at, a locuit �i muncit. 

Natura este prezent� în foarte multe crea�ii, aceasta fiindu-i 
cunoscut�. Nu consider c� este necesar� nominalizarea 
crea�iilor prin care tablouri peisagistice sunt redate prin 
minunate m�iestrite versuri. Abordarea unui stil liber în crea�ii 
este ceva specific pentru crea�iile acestei poete, dar nici forma 
clasic� nu îi este str�in�. Natura se înterp�trunde cu fiin�a 
uman� în majoritatea crea�iilor, f�cându-le astfel mult mai 
atractive �i deosebit de curajos surprinse. Anotimpurile devin 
fiin�e care se personalizeaz� printr-o cromatic� specific�. 
Toamna devine o doamn� distins� împodobit� cu bijutierii de 
fructe, frunzele devin ve�minte pre�ioase, iar ca distinc�ia s� fie 
deplin�, pa�ii sunt m�sura�i, iar privirea îi este blajin�. Imaginea 
iernii este ca fiind sora toamnei care vine peste câmpii cu 
pl�pumi albe, care s� acopere frunzi�ul toamnei. Iarna este o 
femeie furioas� �i geloas�. Prim�vara este frumoasa 
transformat� în acea tân�r� cu palme de flori �i împodobit� cu 
acele crea�ii ale naturii pe care le ignor�m cu inocen��. Citind 
crea�iile Ioanei, rev�d tabloul lui Sandro BOTTICELLI (1445-
1510) cu acea ,,PRIM�VAR�” încânt�toare! Dar prim�vara este 
�i simbolul iubirii de via��, de tot ce este frumos devenind o 
subtil� sau comun� metafor�. 

Dragostea �i iubirea a devenit un subiect omniprezent. 
Devenit� mam�, desigur c� iubirea se r�sfrânge �i asupra fiilor 
s�i. Invocarea dorului acel cuvânt intraductibil în alte limbi ca 
fiind un crai, venind odat� cu razele Lunii, doamna nelipsit� în 
poezie. Acest crai pare s� fie o nou� înf��i�are a celebrului 
zbur�tor creat tot de un român. Fericirea poetei vine la ea f�r� 
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un motiv anume, în t�cere, împlinindu-i visele. Pentru Ioana 
via�a rural� este ceva foarte normal, fiindc� vacan�ele le 
petrecea la sat unde mediul natural îi era prieten, câmpia fiind 
,,lini�tea suprem�,, iar lanurile devenind ,,culmea bucuriei,, de 
unde ne cre�te nou� pâinea cea de toate zilele. Aici în ,,casa 
b�trâneasc�,, unde este sanctuarul copil�riei, unde oaspe�ii 
sunt primi�i cu dragoste �i respectul specific satului românesc. 
Mai sunt multe de spus despre crea�iile Ioanei VOICIL� 
DOBRE, viitorul va descoperi desigur alte valen�e ale acestei 
distinse creatoare de frumos. Ca orice poet� care se respect� 
nu îi lipsesc visele �i iluziile, cuprinzând acele dorin�e magice 
pe care numai poezia �i le poate aduce. 

Poate aceste rânduri nu aveau s� fie scrise, dac� nu eram 
fermecat de scrierile Ioanei, în care am g�sit unele asocieri cu 
satul meu natal din �inutul Moldovei lui �tefan, situat în 
apropierea municipiu F�lticeni. 

Distins� Ioana mergi înainte, scriind mereu tot ce sufletul 
t�u sensibil î�i va dicta. Sunt sigur c� cititorii t�i te vor aprecia 
a�a cum meri�i, pentru crea�iile tale minunate. 

 
Eseu scris de Mihai LEONTE, 

Un anonim printre poe�ii care î�i dore�te mult succes în 
viitor.- Moldova Nou� 22 ianuarie 2010 

 
Unduire între verde �i albastru 

 
Aventurîndu-ne printre versurile poetei Ioana Voicil� Dobre, 

aventur� al c�rei sfâr�it las� cu siguran�� un strop de unduire 
între verde �i albastru, ne (re)g�sim în fa�a unui peisaj poetic de 
o mare profunzime. Invada�i de modele poetice atît de diferite 
�i, uneori, zgomotoase, atmosfera calm� �ocheaz� cititorul 
printr-o chemare la odihn� sufleteasc�, la bucurie interioar� �i 
reg�sire. 

De�i poeziile sînt de o simplitate debordant�, ceea ce le 
face u�or de citit �i asimilat, dincolo de versuri se ascunde o 
lume de sentimente umane bine explorate. Unele poeme par 
mai degrab� rug�ciuni, rug�ciuni adresate naturii, omului, 
divinit��ii. 

Sufletul poetei este de o mare puritate, dragostea �i 
frumosul fiind teme comune tuturor poeziilor. Cursivitatea 
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versurilor, clasicismul în care te reg�se�ti ca într-un curcubeu 
perfect a�ezat pe seninul cerului interior, îndeamn� la purificare 
interioar� �i reg�sirea frumosului din sine. Interesant este c� 
Ioana Voicil� accept� iubirea ca pe un dar divin, nu ca pe o 

dorin�� personal� izvorînd din necesitatea sus�inerii �i 
reciprocit��ii: "Aud cum urc� în mine o doin�. / Vreau s� prind 
trilul silabei r�nite de dor/ �i devin o ran� ce-�i prelunge�te 
cântecul spre cer." În unele poeme, poeta cocheteaz� cu 
tehnica haiku-ului, f�r� a încera îns� perfec�iunea acestui gen 
de poezie. Sînt mai degrab� micropoeme, strînse cu grij� �i 
legate cu fundi�� în grupaje ce se dovedesc macropoeme: 
"iubirea toamnei, / mustul viei/în venele tale./ gând boltit, / 
curcubeu râzând / dup� ploaie." Din poezia "Gânduri" un bun 
exemplu. Poezia religioas�, de autentic� tr�ire �i rela�ionare cu 
divinitatea, poezia dedica�ie, sunt de asemenea teme cu mare 
cuprindere în volumul propus. 

El se adreseaz� unei categorii variate de cititori, iar 
credin�a mea este c� publicul �int� va primi cu pl�cere, chiar cu 
încîntare, o hran� sufleteasc� atât de necesar� reg�sirii de sine 
�i dezvolt�rii spirituale. 

�i chiar dac� lirica este feminin�, sensibil�, furat de 
atmosfera culorilor, m-am sim�it bine cîteva ore printre versurile 
Ioanei Voicil� Dobre. 

 
Liviu-Ioan Mure�an- 2010 

 
Poeta care d�ruie�te din suflet 

 
Poezia Ionelei Dobre este precum ea îns��i..sensibil�, 

fragil�...plin� de iubire...de d�ruire. Versurile sale curg lin spre 
inima cititorului... O poezie profund�, în care autoarea î�i 
prezint� treptele vie�ii cu senin�tate, atât pe cele bune cât �i pe 
cele mai pu�in reu�ite. 

M-a impresionat cum aceasta fragil� femeie �tie s� tr�isc� 
din plin fiecare clip� d�ruit� de Dumnezeu... 

Este o poet� care ne d�ruie sufletul ei...inima ei prin 
versurile sale. Îi urez succes �i inspira�ie! 

 
Floren�a Marinescu - Australia 
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Cuvinte cristaline 
 
Este o pl�cere deosebit� s�-i recit versurile. Scândura 

fermecat� a scenei a fost fericirea vie�ii mele. 
Ioana Voicil� Dobre, are un gen aparte de a-�i ar�ta 

sentimentele. Atât relele cât �i bunele ni le ofer� cu gratitudine 
pe tipsia gândurilor sale. 

Cuvintele curg ca un izvor limpede în care se reflect� 
cristalin, sentimentele autoarei. Îi urez s�n�tate �i noi volume cu 
versuri minunate. 

George �erban – scriitor �i cantautor din Mangalia 
 

Darul �i parfumul florilor de tei 
 
Ionela Dobre are acel "que" ce m� face s� revin iar �i iar, 

atât asupra temelor lansate de ea, cât �i asupra versurilor 
sale... 

Poeziile doamnei Ionela Voicil� Dobre, au darul �i parfumul 
florilor de tei, fiind suficient s� te scufunzi în lecturarea lor, ca s� 
scapi de stresul zilnic al vremurilor noastre. .A� aseza pe acest 
volum, cununi�� din florile sufletului ei �i mi-a� pune acest 
volum la îndemân�… 

Marius Adrian Porojnicu, Craiova, 2010 
 

Floarea de col� din poezie 
 
Dac� m-ar întreba cineva cu ce a� compara-o pe Ioana, 

referitor la opera ei, a� spune c�, gîndindu-m� la flori a� 
compara-o cu floarea de col�, dac� m-a� gîndi la roci cu un 
cristal, dac� m-a� gindi la parfumuri mi-ar veni în minte un 
parfum proasp�t, iar dac� m-a� gîndi la muzic�, cu Balada lui 
Ciprian Porumbescu. A�a am perceput-o eu citindu-i poeziile, 
poezii simple, optimiste dar cu atâta încarc�tur� liric� încât 
dup� ce le cite�ti, te simti mai pur, mai aproape de divinitate. 

Poezia ei, e limpede, curat� ca apa cristalin� a unui izvor 
de munte. Iubesc poezia Ioanei �i m� bucur enorm c� o cunosc 
�i c� o pot citi. Cu admira�ie �i prietenie. 

 
                                       Delia St�niloiu - Bucure�ti 
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Victoria Lipan contemporan� 
 
Este greu de scris doar în câteva rânduri despre Ionela. �i 

asta pentru c� este o femeie de o mare complexitate, tr�s�tur� 
care se r�sfrânge �i asupra poeziilor sale. 

Ionela este pentru mine o Victoria Lipan contemporan�, ale 
c�rei tr�s�turi o definesc ca om �i poet: aspr� dar �i sensibil�, 
inteligent� �i talentat�, o mam� minunat�, o 

lupt�toare cu via�a �i un prieten de n�dejde. Dragostea, 
nelini�tea, zbuciumul �i fr�mânt�rile ei 

semnific� labirintul interior, un drum al c�ut�rii versului, pe 
care-l parcurge cu sufletul �i mintea. 

Rodica Rodean  
 Membru fondator, pre�edinte  Asocia�ia Universul Prieteniei 
 

Gânduri sincere 
 

Pentru mine, versurile doamnei Ioana Voicil� Dobre, 
reprezint� gânduri sincere, scrise cu inima pentru sufletele 
cititorilor. În fiecare poezie am descoperit o poveste de via��, o 
întâmplare tr�it�, un eveniment real adic� bucurie �i trite�e, 
candoare �i duritate, nou �i vechi, alb �i negru î�i g�sesc locul 
potrivit în crea�iile doamnei Ioana. 

Viorel Sima 
 Realizator ,,Sunetul anilor” Radio Universul Prieteniei 

 
Armonie din armonia naturii 

 
M-am oprit asupra unei poezii din toate crea�iile pe care le-

am parcurs cu mare drag ,,Zvon de iarn�''. Am parcurs cu 
sufletul poezii u�or de citit, u�or de în�eles, cu ritm, m�sur� �i 
rim�, adecvate dorin�ei de a transmite cititorului cele ce a vrut 
creatoarea. 

Spuneam c� m-am oprit asupra unei poezii. De ce? Pentru 
c� am descoperit în ea trecerea prin cele patru anotimpuri, 
trecerea prin cele patru cicluri de via�� ale omului. O asem�nare 
perfect� între om �i natur�, cum de altfel o fac mai to�i poe�ii pe 
care-i cunoa�tem. 
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Toamna, trist�, î�i alung� cu ajutorul prin�ului cel frumos, 
triste�ea, dând-o vântului s-o poarte dincolo de frunzele 
a�ternute ca un covor moale, peste care s� treac� falnice, 
celelalte anotimpuri, aducând cu ele specificul lor: 
culoare...lumin�...frumuse�e...bog��ie...c�ldur�. E via�a omului 
care trece de la triste�e la bucurie, în func�ie de obstacolele pe 
care le are în drumul pe care destinul i l-a sortit. Cel ce va 
triumfa în desf��urarea vie�ii, va fi soarele care va �ti s� aduc� 
raze de lumin� acolo unde întunericul încearc� s� p�trund� �i 
c�ldur� acolo unde frigul înghea�� inimile îndurerate. 

Crea�iile Ioanei, citite în fapt de sear�, în unduirea melodic� 
a unei melodii ce cu greu se mai las� oprit�, ne aduc zâmbetul 
pe buze, lumin� în privire �i duio�ie în suflet. 

Mul�umesc pentru c� mi-ai dat �i mie ocazia s�-�i descifrez 
sufletul �i tr�irile personale! Felicit�ri pentru minunatele crea�ii! 

 
Nelia Viulet 

 
Culorile IUBIRII 

 
Ioana Voicil� Dobre �i-a g�sit un „LOC DE TAIN�”. �i-a 

„dus” tr�irile, durerile �i bucuriile, visele �i dorin�ele, triste�ile �i 
chem�rile în poiana mirific�, ve�nic d�inuitoare a p�durii de 
cuvinte. Culege acolo, în col�ul acela de sentimente, unica ei 
comoar�: IUBIREA. 

Cititorule, bucur�-te de frumuse�ea ce curge prin trecerea 
de timp în acest „loc de tain�” �i ascult�-i ruga: 

„S� nu m�-ntrebi nimic acum / când, în r�scruci, se 
întretaie / atâtea drumuri ne�tiute / �i inima mi-e vâlv�taie.” 

De po�i, ascult� în t�cere cuvântul înnobilat de metafor�. Ai 
s� g�se�ti frumuse�e tihnit�. Ai s� descoperi un suflet ce 
sembrac� în culorile anotimpurilor ce curg cu timpul Ioanei: 
verde, ro�u, ruginiu �i alb… Culorile IUBIRII. 

 
                                      Atena-Mariana Zar� - Bac�u 
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Gând din suflet 
 
Citind �i recitind poeziile d-nei Ioana Voicil� Dobre am un 

sentiment straniu…de simplu, de firesc, de familiar. Având ca 
tem� natura, sau via�a, inspirat� din lumea satului sau din 
experien�a personal� poezia d-nei Ioana Voicil� Dobre este 
plin� de feminitate �i de c�ldur� sufletesc�. Citind aceste 
gânduri am avut ocazia s� simt �i s� cunosc via�a privit� prin 
retina unui spirit feminin de o adânc� sensibilitate… 

Cuno�tin�� �i, ulterior în dialogul purtat pe diverse site-uri 
(literare), m�rturisesc c� am sim�it alaturi de mine spiritul dnei 
Ioana Voicil� Dobre, grijulie, atent�, încurajându-m� mereu 
(uneori tacit) în încercarea-mi timid� de a descifra tainele 
exprim�rii în versuri. V� mul�umesc! Cu deosebit respect,  

 
Alexandru-Costin Tudor- Br�ila 

 
Versurile scrise din inim� 

 
Nu �tiu dac� eu... sunt în m�sur� s� fac aprecieri asupra 

versurilor scrise de Ionela Dobre, poezii pe care le citesc cu 
mult� pl�cere de mul�i ani �i pe care în concep�ia mea 
inginereasc�, o consider printre ultimii romantici care i�i 
exprim� tr�iriile în versuri. 

Versurile ei sunt scrise din inim� pentru inimi, într-o lume în 
care frumuse�iile �i bucuriile vie�ii, trec prin ochi �i se opresc 
undeva, re�inute de nu �tiu ce duh necurat....pu�ine reu�ind s� 
apuce drumul c�tre sufleul cel viu, a�a cum dore�te Divinitatea 
prin harul cu care ne-a înzestrat prin Sfântul Duh. 

Versurile Ionelei reu�ec s� g�seasc� acest drum, pentru 
cei care �i-au f�cut poteci spre inima lor. 

Simt c� trebuie s� scriu aceste cuvinte �i pentru faptul c� 
Ionela vine dintro zon� geografic� unde Dumnezeu i-a înzestrat  
pe oamenii locului cu înclina�ie spre literatur�. Spun asta 
gândindu-m� c�, singura mo�tenire ce a r�mas tat�lui meu, 
când bunicul a trecut la cele ve�nice, au fost 2 caiete în care, cu 
un scris încondeiat, demn de un mare caligraf, î�i scrisese 
memoriile �i versurile proprii. 

 
 Nicu Dan Petrescu – Craiova, 2010 
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Când magia cuvintelor captiveaz� 
 
“Între verde �i albastru”, între iarba moale în care-�i înfige 

r�d�cinile palpitând de via�� �i imensitatea albastr� e cerului de 
unde-�i culege metaforele, poeziile Ioanei Voicil� Dobre f�uresc 
o lume aparte, o lume în care iubirea devine lumin� �i 
eternitate: ”soarele r�s�rea pe chipul t�u / în c�utarea oglinzii / 
corn de timp vr�jit”. 

Magia cuvintelor captiveaz� �i, ajungi la un moment dat, s� 
îngâni versurile ca pe o incanta�ie: *Mai las�-m�, / s� gust 
splendoarea/ce o rever�i / în zori de zi / �i las�-m� s� fiu eu, 
floarea/ plin� de vers �i armonii!*. 

În lumea Ioanei sensibilitatea �i în�elepciunea devin aripi 
care ne poart� de la p�mânt la cer într-o clip� ce pare etern� 
c�ci...*Timpul, praf stelar parfumat / fuge pe u�a din spate a 
vie�ii , / mereu între verde �i albastru.* 

 
Luiza Adriana Grama –Tulcea 

 
Un gând între...”verde �i albastru” 

 
Poezia Ioanei Voicil� Dobre �i-a definit formula de la bun 

început, pendulând cu siguran�� între „verde �i albastru”, între 
p�mânt �i cer. Textele sale sunt un soi de zicere a gândului, de 
curgere constant�, fluid� a unui dor ve�nic tân�r, care-�i cere 
dreptul la exprimare. Avem în fa�� poezia unei fiin�e care-�i 
strig�, cu o anume ostenta�ie orgolioas�, luciditatea, bucuria �i 
tr�irea. 

Sesiz�m elemente poetice simple care merg c�tre 
concrete�ea imediat�, c�tre materia netransfigurat� a realului 
înso�ite de o sensibilitate pur�, fraged�. 

Tema predilect� a poetei este dragostea, care nu este un 
exerci�iu stilistic ci o manifestare p�tima�� a sentimentului ce 
pare a fi inepuizabil. 

Ca femeie, se simte iubit� �i la rându-i iube�te.  
Ca poet, transfer� cu generozitate sim��mintele sale c�tre 

orice element din natur� cuprins între „verde �i albastru”. 
 

 Mariana Rogoz Stratulat - Radio Universul Prieteniei 
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Tr�im, vedem, vis�m, sim�im, ne place... 
 
Nu exist� o regul�, o form�, un model sau o mod�... care 

s� oblige la descrierea sentimentelor de dragoste �i iubire, de 
speran�� sau via��, de urât sau frumos... Tr�im, vedem, vis�m, 
sim�im, ne place... �i ne intrig� atunci când constat�m c� cel de 
lâng� noi nu vede, nu simte. Mergem odat� cu timpul �i 
încerc�m s� lu�m dup� noi frumos �i urât, via�� �i speran��, 
iubire �i dragoste, s� le poat� vedea �i sim�i �i cei care motivat 
sau nu, au trecut pe lang� ele. Este doar un dar, un dar care nu 
trebuie irosit, un dar de a �ti s� îmbraci via�a în cuvintele 
potrivite, s� le aplici frumos de pagin� în a�a fel încât cel care 
nu a observat realitatea s� o poat� vedea în cuvintele tale, s�-i 
poat� sim�i emo�iile. Un dar, de a c�rui existen�� de multe ori ne 
d�m seama prea târziu �i la care de multe ori renun��m de 
teama unei etichete, aceea de poet. Cât de poet poate fii cineva 
care nu are acest dar? �i pân� la urm�, de ce poet... de ce nu 
doar simplu, omul cu darul scrisului? Pentru c� sunt mul�i, 
foarte mul�i... printre ei am cunoscut-o �i pe Ioana Voicil� 
Dobre. În scrisul ei încape f�r� niciun efort acest nume, "omul 
cu darul scrisului". 

                                       Florin Justitiarul - 2010  
              

O romantic� plin� de clocotul iubirii 
 
Suflet sensibil poeta Ioana Voicil� Dobre este în neobosit� 

manifestare a iubirii pentru natur�, pentru semeni, pentru iubit, 
pentru Dumnezeu. Î�i plaseaz� iubirea în mijlocul naturii, f�când 
natura parta�� la sentimentele sale: 

„Natura m� scald� în aer curat / �i-mi vine s� zburd prin 
stropii reci / Dar m� prind de bra�ul ce mi l-ai dat / �i trec pe 
aleea pe care tu treci.” (A�teptarea) 

“M-a primit la pieptul ei, p�durea / �i pe umeri, p�s�ri mii 
mi-a pus. / Lumini� mi-a strecurat în suflet / �i-am r�mas de 
dragoste p�truns.” (M-a primit la pieptul ei, p�durea) 

În unele poeme, poeta este recunosc�toare �i se bucur� de 
prezen�a iubirii Divine: „Te  bucur� de roua iubirii divine, / l�sat� 
sub bolta de inimi senine!” (Iubirea, dar divin) „În lini�tea adânc� 
a câmpiei, / Te-am sim�it, Doamne, în lanuri frem�tând. / Erai 
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acolo în culmea bucuriei. / Priveai în bob, pâinea crescând.” (O 
clip� de singur�tate) ”Doamne î�i mul�umesc c� mi-ai dat / Ochi 
s� privesc �i mâini de mângâiat, / Inim� de pâlpâit �i gur� de 
s�rutat!” (Recuno�tin��) 

Autoarea î�i trage esen�a inspira�iei din noaptea plin� de 
�oapte �i dor: „Noapte, noapte / îmi dai �oapte / de iubire �i de 
dor ,/ s�rutarea lui pe pleoape, / dragostea ca un fuior / ce se 
toarce zi de zi / în lumina soarelui/ împletindu-se cu luna / în 
bra�ele cerului!” (Fir de lun�) 

O romantic� plin� de clocotul iubirii, poeta în�iruie versuri 
de-o sensibilitate liric� deosebit�. Î�i doresc, Ionela mult spor pe 
t�râmul poeziei. 

 Elena P�duraru - poet� 
 
 

O lectur� reconfortant� 
 
Sunt cîteva poeme excep�ionale care creeaz� o atmosfer� 

special� de iubire: iubire matern�, tandre�e, iubire protectoare, 
iubire divin�, iubirea naturii... 

Frumuse�ea mataforelor arat� perfect puterea lor de 
sugestie. 

,,iubirea toamnei, / mustul viei / în venele tale.,, 
 
,,noapte violet�, / vis ag��at / în col�ul de lun�.,, 
............. 
Ascunde-m�-n sufletul t�u, / S� nu m� ating� nimic! 
........... 
�tii cumva un loc anume / Unde pacea s�-�i g�seasc�, / �i-

unde masa, somnul, toate / S� înceap� s�-i tihneasc�? 
Intâlnirile succesive dintre persoan� �i frumuse�ile vie�ii: 

p�durea, raza, floarea, drumul, râul, curcubeul, soarele... 
,,M-a primit la pieptul ei, p�durea / Raza, floarea, drumul �i 

înaltul / Râu lunatic ce ridic� nori de vis, / Curcubeul, fo�netul, 
cântatul” 

Lirismul poemelor cultiv� frumuse�ea absolut�, o armonie 
între persoan� �i anotimpuri: iarn�, prim�var�, var�, toamn� de 
iarn�: “Focul trosne�te în sob�. / E cald �i îmi este bine”  

,,Nimic nu se compar� / cu dimine�ile de var� / din gr�dina 
cu iasomie / �i trandafiri, o mie!,, 
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,,Sunt un strugure dulce, / amintind prim�vara, / Sunt un 
strugure colorat - amintind vara. / Sunt un strugure parfumat ce 
p�streaz� toamna / hr�nind amintiri.,, 

Aceste poezii ofer� o lectur� reconfortant� care...sunt 
chemate s� exprime frumosul. 

 
              Elena Daia - Referent-bibliotecar – 

Biblioteca Central� a Universit��ii Politehnica Bucure�ti 
 

"Din tot ce am nimic nu-mi apar�ine..." 
 
nici via�a... 
e doar bruma de aten�ie 
d�ruit� de zei humei 
în care sufletul s-a întrupat, 
s-a înfruptat din frica 
uimitor alc�tuit� 
din prea multe zgomote 
interior - exterior, 
alergând însetat 
dup� un pumn de semin�e 
lini�te în lini�tea p�durilor de aur 
în care r�s�riturile �i apusurile 
ard mereu 
frunzele anotimpurilor 
bucuria dansului, bucuria drumului 
r�mân neatinse 
de fulgerele �i învior�rile 
repetatelor furtuni 
când plou� în vers, 
via�a redevine lumin� 
nici nu mai trebuie culori 
doar sunetele... 
�i atunci... 
toate nuan�ele cerului 
se revars� prin mine 
în buzunarele rupte 
ale filelor virgine... 

Anne Marie Bejliu 
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 "Între verde �i albastru" este cartea care te cucere�te 
 
Când cite�ti o carte, la prima lectur� o faci din curiozitate, 

din dorin�a de a descoperii cântecul sufletului ascuns printre 
filele c�r�ii �i poate, uneori, dup� o anumit� structur� estetic�, 
grila elementelor structurale se cuib�re�te în subcon�tient, 
creînd prima impresie care este uneori mai categoric� �i mai 
valabil� decât oricare alt� citire. 

Invita�ia de a deschide aceast� carte �i de a-i descifra 
tainele am receptat-o ca pe un mesaj cosmic, venind din lumea 
sufletelor frumoase �i sensibile, a acelor suflete dornice de a 
l�sa ceva umanit��ii, ca un semn de trecere prin anotimpurile 
crea�iei. Poezia autoarei Ionela Voicil� Dobre se aseam�n� 
uneori cu susurul apei din izvoarele cristaline de munte, alteori 
cu zborul unui fluture pe un câmp înflorat, ajungând pân� la 
cuget�ri care pot fi de folos cititorului, indiferent de vârst�, 
cultur� sau profesie. 

"Între verde �i albastru" este cartea care te cucere�te prin 
prospe�ime, prin sinceritate, prin introspec�ia pres�rat� special 
pentru a îndemna la medita�ie. Lectur� pl�cut� drag� cititorule! 

 
 Simina Silvia �cladan 

 
Gânduri în postfa�� 

 
ÎNTRE VERDE �I ALBASTRU 

 
Toamn� întârziat�, un noiembrie ploios �i rece! Cu 

umezeala în oase, ca to�i oamenii de vârsta mea, aciuat� în 
cas�, a�teptam chem�ri de suflete din dep�rtari. Printre cei 
care, amintindu-�i �i de mine, mi-au trimis, cum, minunat se 
obi�nuieste printre cei “înseta�i de frumos”, mesaje de 
încurajare �i voie bun�, a b�tut la poarta net-ului meu �i unul 
,,mai deosebit,, alc�tuit. Mi-a vorbit mult �i din inim�, mi-a citit 
din crea�iile proprii �i mi-a purtat departe gândurile triste cu 
melodii ce acompaniau frumos lectura ei… 

A�a “am cunoscut-o” pe Ionela. La pu�in timp apoi, am aflat 
c� î�i preg�tea apari�ia unui volum de autor. Prilejul de a 
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r�spunde gestului a venit de la sine. Am primit cu bucurie s� m� 
num�r printre ferici�ii ce vor citi în manuscris viitorul volum. 

Intr-un “Poem de credin��” prin care mul�umeste 
Creatorului pentru c� i-a dat “ochi s� priveasc�, mâini de 
mângâiere, inim� de pâlpâit �i gur� de sarutat”, Il împlor�: “Mai 
las�-m� s� cânt în soare, minunea de a fi” �i dragostea pentru 
oameni, primi�i “cu inima” în via�a ei ca “ni�te daruri trimise de 
Dumnezeu”. Consider� c� fiecare întâmplare din via�� cuprinde 
o pild� �i-i izvor de bucurii. In “trilul silabei r�nite de dor”, a 
transmis comoara iubirii pentru ,,tot ce are via�a de iubit,, vrând 
astfel s� devin� “o mare de iubire”. A�a a în�eles s� înceap� a-
�i cl�di nemurirea f�r� s� �tie c� “Dumnezeu i-a picurat-o în 
aripile fiec�rui vers”. (“Axis Mundi”) 

Îndemnului “deschide-�i inima în prim�var� �i uit� de iarna 
din noi” – i-a r�spuns cu dorin�a de a sem�na ,,cuvinte-flori, 
îndr�gostite doar de soare,,.  

Astfel toamna poetei este luminoas� “peste suflet �i pe–
alei”, inspirând aceea�i stare cititorilor. Ascultând ecoul pa�ilor, 
î�i reg�se�te voin�a de stânc�: “ M� aflam/ în fa�a unui cu�it/ cu 
dou� t�i�uri/ am ales/ siguran�a vârfului!”. (“ Alegerea”) 

Cu convingerea c� cititorii vor descoperi �i alte aspecte 
poetice care s� le ating� sufletul, îi doresc autoarei urcu� 
nestingherit �i sigur “spre înalt, c�tre care se simte atras� de un 
ochi magnetic ce îi lumineaz� calea”. 

 
Antuza-Maria-Ana Antoce, Ia�i - 2010 
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