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1. Cățeluș cu părul creț 
 
Eram tot aici anul trecut, 
Când în versuri mult am dezbătut 
Dorinţa-mi care nu voia să se-mplinească, Un căţeluş real, nu de pluş, să mă privească. 
Şi totuşi, n-o să credeţi, minunea s-a-ntâmplat! O cheamă Cali, e-un câine minunat, 
Sigur, la un moment dat, 
Se va dezvăţa să mai doarmă-n pat, Deocamdată perna noi o împărţim, Visele-s mai 
frumoase, 
Somnul, mai puţin. 
  
Cu blăniţa ei lângă capul meu  Nimic de la şcoală nu mai pare greu. 
La plimbare-afară sunt mereu prezentă, Telefonul mă dă tot mai des absentă. 
Dacă lecţii fac şi ea stă pe mine, 
Chiar dacă le termin, nu mă mai ridic, Nu vreau să o sperii nici măcar un pic, Lecţia 
vreau-nu vreau eu o recitesc, Aprecierile apar acum mult mai des, 
Toată lumea crede că-s mult mai matură, Când de fapt Cali mi-a pus o centură 
Ce-i drept, nu se vede, dar cu ea, de birou, M-a legat mai tare decât un garou. 
Dacă vreţi ca şcoala să meargă ca unsă Taina mea n-o ţineti ascunsă, 
Spuneţi tuturor că un mic metis Poate să facă din lecţii un vis. Dacă un animal voi o să 
va luaţi 
Toţi vor crede, că la orice materie, Ore-n şir vă meditaţi. 
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2. Soare cu măsură 
  
Soarele este deseori Invocat în versuri, 
În multe scrisori. 
Este foarte-adevărat 
Că odată ce-a scăpătat, Dimineaţa aşteptăm 
Repede să vină 
Sorele să iasă iar, 
Să facă lumină, 
Să ne încălzească, Plantele fără el 
N-ar putea să crească. 
  
Totuşi, când vara 
Prea tare se ia în serios, Când nici la umbră 
Nu poţi fi voios 
Căldura e mare, 
Ea te tot cuprinde, 
Şi de iarba caldă 
Nu te poţi desprinde, 
Soarele nu-mi place, 
E prea arogant 
Vrea să te înşface 
În mod elegant. 
Atunci vara să plece, 
Asta mi-aş dori, 
Ale ei splendori 
Mă cam lasă rece. 
Şi iarna-i frumoasă 
Cu-ale ei culori, 
De frig mai uşor 
Mă pot apăra. 
Mulţi scriitori 
Iarna o iubesc, 
Compuneau la sobă Fiecare vers. 
Acum mă opresc Afară e soare, 
Arde nefiresc… 
M-a cam toropit. 
Poate la iarnă 
Să mai scriu un pic. 
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3. Teoria numerelor 
 
Când doar de-o şchioapă eu eram, 
Dacă până la cinci eu socoteam 
Se producea mare senzaţie, 
De parcă întreaga populaţie 
Părea interesată de această ecuaţie. 
  
La grădiniţă când eu m-am dus Socotelile simple n-au mai fost de-ajuns. 
Adunări, scăderi, înmulţiri făceam 
Ba erau corecte, le mai şi greşeam… 
Le scriam, ştergeam şi le refăceam, 
Visam şi noaptea că le încurcam. 
La şcoala primară speram să-mi revin, 
Că doar din mate mai aveam puţin! 
Oricum, nu matematician voiam să devin. 
Dar au sărit pe mine, vă previn, 
Teoreme, grafice, metode ciudate, 
Axiome, leme, multe postulate, 
Nu se mai terminau lecţiile predate. 
  
Zilele mi-au devenit tot mai încordate, 
Simţeam că merg pe drumuri-înfundate. 
Tot chinul s-a terminat într-o zi, 
În metrou, tot felul de ponturi poţi auzi, 
Astfel eu am aflat, că dacă eşti disperat 
Când la mate tone tu ai de lucrat, 
Muzica-ndrăgită s-o asculţi încet. 
Relaxarea îndată te va prinde, 
Soluţii diverse încep să se perinde, 
Rezolvări ciudate ce te vor surpinde. 
  
Vă ofer şi vouă secretul meu acum, 
Funcţionează sigur, şi nu orişicum: 
Pot îndată să aflu-un volum, 
Numerele-ndată mi se descompun, 
Pixul fuge singur ca nebun, Încercaţi şi voi, sincer, vă propun. 
Formulele vor curge ca unse cu săpun. 
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4. Timpul 
  
Din cele mai vechi timpuri 
O mare necunoscută a fost timpul. Cum trece, unde dispare, 
Cum facem ca zilele să se separe. 
Cum putem să-l ţinem ca să nu mai zboare,  
S-a căutat mereu şi-un mod de măsurare. 
  
La început s-a-nfipt un băţ în ţărână, 
În umbra lui, timpul fugea tot fără frână. 
Au apărut apoi ceasurile cu apă, cu pendul, 
Cu baterii sau fără, întoarse cu cheiţa, 
Sau ceasuri solare.. oricum ar fi făcute Timpul aleargă, la fel. Pe tăcute. 
  
Mereu mai puţin, mereu mai râvnit, Timpul ne lipseşte, e prea drămuit. 
Nu mai vreau ceasuri, şi nici cronometre, Vreau din nou băţul înfipt între pietre, 
După umbra lui să mă orientez 
Să nu uit de somn, dar să-l urgentez, 
Mai mult timp de joacă, pe asta contez! 
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5. Despre poezie 
  
Vreau să scriu o poezie. 
Oare cât de greu să fie 
Să aleg nişte cuvinte? 
Dar nu-mi vin acum în minte 
Ca frumos să le aşez, 
Să fac din ele-un vers. 
Şi-ncă unul, şi-ncă două, 
Iat-o strofă, una nouă. 
  
Nu doar de vorbe-i nevoie, 
Ci de-o poveste, de-o stare, 
De relatat o-ntâmplare Hazlie sau chiar de-i tristă, 
E bine să aibă-o pistă 
Care spre bine să ducă… 
Poveştile sunt mai iubite 
Dacă la sfârşitul lor Persoanjele sunt fericite. 

 


